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POVZETEK 

V disertaciji je obravnavana uporaba novomedijskega učnega pripomočka pri reševanju 

likovnih nalog na področju prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture. Novi mediji 

omogočajo učencu celovit vpogled v prostorsko oblikovanje in arhitekturo, saj učenec lahko 

ob ugotavljanju sorazmerij in odnosov med različnimi likovnimi elementi posega v časovno 

premico ter odnos velikosti in oblik. 

Namen raziskave je bil preizkusiti inovativen novomedijski sistem pri pouku likovne 

umetnosti v 8. razredu osnovne šole. Sistem sestavljajo računalnik, računalniška kamera, 

orodje za obogateno resničnost in tablice za sprožanje vsebin. Računalnik prek računalniške 

kamere dekodira podatke na tablicah in jih na računalniškem zaslonu prikaže kot različne 

ploskve in telesa. S premikanjem tablic spreminjamo kvalitete elementov in izvajamo 

kompozicijske operacije. Ugotavljali smo, kako učenci ostrijo občutljivost za likovne 

elemente in posledično odnose v virtualni resničnosti, kako razumejo likovne pojme, 

materiale in pripomočke ter kakšen odnos gojijo do delovnega okolja in časovnega načrta. 

Ravno tako smo raziskali zadovoljstvo učencev pri likovnem izražanju z novomedijskimi 

orodji.  

V raziskavi so bile uporabljene tako kvantitativne kot kvalitativne metode zbiranja in 

analiziranja podatkov. Ocenjevalne lestvice za likovne naloge so bile sestavljene na podlagi 

smernic Berce Golobove (1993); za ta tip ocenjevanja smo se odločili na podlagi že 

preizkušenega instrumentarija, uporabljenega pri sorodni raziskavi (Tomšič Čerkez, 2005). 

Merila za vrednotenje in ocenjevanje likovnih del so: ustvarjalnost, oblikovna plat likovnega 

dela, likovna govorica, občutljivost za likovne strukture, likovni doživljaji in likovno znanje. 

Osrednji del raziskave je bil neslučajnostni enofaktorski pedagoški eksperiment z dvema 

modalitetama: a) uporaba novih medijev pri izvajanju likovnih nalog s področja prostorskega 

oblikovanja oziroma arhitekture (eksperimentalna skupina); b) tradicionalno izvajanje 

likovnih nalog s področja prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture (kontrolna skupina). 

V vsaki osnovni šoli, ki je bila vključena v eksperiment, sta sodelovala dva razreda, pri čemer 

so bili učenci enega razreda dodeljeni v eksperimentalno skupino, učenci drugega pa v 

kontrolno skupino (če je bil na šoli le en razred, je bil ta razdeljen v eksperimentalno in 

kontrolno skupino). Po zaključenem eksperimentu so likovne izdelke učencev ocenjevali trije 

neodvisni ocenjevalci po natančno predpisanih navodilih o uporabi kriterijev ocenjevanja. Z 

vprašalnikom in eksperimentom pridobljeni podatki so bili obdelani z naslednjimi 
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statističnimi metodami: faktorska analiza, t-test, analiza variance, analiza kovariance in 

analiza konkordance med ocenjevalci. 

Rezultati so pokazali, kako uporaba novih medijev pri prostorskem oblikovanju učinkuje na 

kognitivne, afektivne in psihomotorične vidike otrokovega likovnega izražanja. Izhodiščno 

raziskovalno vprašanje je dobilo pozitiven odgovor: učenci, ki so bili deležni uporabe novih 

medijev v učnem procesu na področju prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture, so bili 

uspešnejši (v ustvarjalnosti, razumevanju, izražanju, tehnični dovršenosti, motivaciji in 

odnosu do okolja) kot učenci, ki so delali po tradicionalnih učnih metodah in oblikah. Poleg 

tega so izkazali tudi boljši odnos do likovnega izražanja in večje zadovoljstvo. 

Rezultati bodo prispevali k boljšemu spoznavanju prednosti novih medijev in odgovorili na 

mnoga vprašanja o uporabi novih medijev pri prostorskem oblikovanju oziroma arhitekturi v 

šoli. Znanstveni doprinos je predvsem usmerjen v razvoj sodobne izobraževalne tehnologije v 

okviru likovne didaktike in posodobitev pouka prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture 

v osnovni šoli, da bi bil ta čim bolj nazoren, kompleksen in aktualen. Raziskava s primerom 

dobre prakse pri pouku likovne umetnosti podaja smernice za uporabo novih medijev in s tem 

spodbuja učitelje k njihovi uporabi. Pridobljeni rezultati lahko pripomorejo h 

kakovostnejšemu izvajanju in razumevanju problemsko zasnovanega področja. 

Ključne besede: likovna umetnost, prostorsko oblikovanje in arhitektura, novi mediji, 

obogatena resničnost, izkušenjsko učenje, didaktična sredstva in pripomočki. 
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ABSTRACT 

The dissertation deals with the use of new media learning tool in resolving art tasks in the 

field of spatial design and architecture. New media allow the student a comprehensive insight 

into the spatial design and architecture, as while determining the proportions and relationships 

between different artistic elements, the pupil can affect the timeline and the relationship of 

size and shape. 

The purpose of the research was to test an innovative new media system for teaching art in the 

8th grade of primary school. The system consists of a computer, computer camera, a tool for 

augmented reality and markers to trigger content. The PC, through computer camera, decodes 

data on the markers and place them on a computer screen where they are displayed as various 

surfaces and bodies. By moving the markers the quality of elements are varied and 

compositing operation are performed. We observed how students sharpen sensitivity to 

artistic elements and consequently relations in virtual reality, how they understand art 

concepts, materials and tools as well as their attitude towards keeping the work environment 

and schedule. Likewise, we studied the satisfaction of pupils in artistic expression with new 

media tools. 

The study used both quantitative and qualitative methods of collecting and analyzing data. 

Panel artistic tasks were drawn up on the basis of the guidelines Berce Golob (1993); for this 

type of evaluation we decided on the basis of the already tested instruments used in a related 

study (Tomšič Čerkez, 2005). The criteria for the evaluation and assessment of works of art 

are: creativity, expression of art works, artistic language, sensitivity to fine structure, visual 

artistic knowledge. The central part of the research was planned single factor pedagogical 

experiment with two modalities: a) the use of new media in the implementation of art tasks in 

the field of spatial design or architecture (experimental group); b) the implementation of 

traditional art tasks in the field of spatial design or architecture (control group). Each 

elementary school, which was included in the experiment, which involved two classes, while 

there were students of one class assigned to the experimental group, students in the second 

belonged to the control group (if in the school there was only one class it was divided into 

experimental and control group). After completing the experiment, the pupil's art assignments 

were assessed by three independent reviewers with precisely prescribed instructions on the 

use of evaluation criteria. The questionnaire and the experiment data obtained were processed 

by the following statistical methods: factor analysis, t-test, analysis of variance, analysis of 

covariance and analysis of concordance between the reviewers. 
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The results showed how the use of new media in the interior design affects the cognitive, 

affective and psychomotor aspects of a child's artistic expression. Baseline research question 

has received a positive response: students who used new media in the learning process in the 

field of spatial design and architecture, have been more successful (in creativity, 

understanding, expression, technical perfection, motivation and attitude towards the 

environment) than students, who worked with traditional teaching methods and forms. 

Moreover, they also proved a better attitude towards artistic expression and greater 

satisfaction. 

The results will contribute to a better understanding of the advantages of new media and 

answer many questions about the use of new media in interior design and architecture at 

school. Scientific contribution is mainly focused on the development of modern educational 

technology in the context of art didactics and modernization of teaching of spatial design and 

architecture in elementary school, so that it would be more expressive, complex and up- to- 

date. A survey with an example of good practice in teaching art provides guidelines for the 

use of new media and encourages teachers to use them. The results obtained may contribute to 

a higher quality of implementation and understanding of problem-based areas. 

Key words: art, architecture and spatial design, new media, augmented reality, experiential 

learning, didactic means and aids. 
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1 UVOD 

Učenci spoznavajo prostorsko oblikovanje z oblikovanjem prostorskih tvorb in se tako 

seznanjajo z osnovami arhitekture. V sodobni arhitekturni praksi je raba računalnika in novih 

medijev že povsem uveljavljena. V dobi vsakdanje uporabe informacijskih tehnologij, kot 

tudi pri pouku likovne umetnosti je upravičena težnja k obvladovanju novomedijskih 

pripomočkov. Čeprav sta prostorsko oblikovanje in arhitektura v učnem načrtu opredeljena 

enakovredno drugim likovnim področjem, praksa v osnovnih šolah tega ne potrjuje, to pa 

kaže na nujnost posodobitve procesa dela. Novi mediji in sodobna tehnologija omogočajo 

celovit in inovativen način izvajanja likovnih nalog ter seznanjanja s sodobno arhitekturno 

prakso. Informacijsko-komunikacijske tehnologije oziroma novi mediji omogočajo, da se 

vsebinsko opredelijo namen, struktura in cilj procesa izkušnje. Novi mediji so interaktivni 

mediji, v katere lahko uporabnik posega in z njimi ustvarja. 

Z namenom preverjanja, ali obstajajo statistično značilne razlike med šolami glede 

eksperimentalne in kontrolne skupine pri posamezni nalogi, smo uporabili dvosmerno analizo 

variance z dvema fiksnima faktorjema (šolo in skupino, ki ji je bil učenec dodeljen). Njen 

namen je primerjati nekaj povprečij, ko imamo dve neodvisni spremenljivki in različne enote 

v eksperimentu. 

Z raziskavo želimo ugotoviti, kako novomedijski interaktivni sistem vpliva na učenčevo 

izvajanje likovnih nalog ter katere so prednosti in pomanjkljivosti rabe novomedijskih 

pripomočkov. Oblika in uporaba novih tehnologij pri pouku likovne umetnosti se v 

zgodovinskem modusu zelo prepletata in dopolnjujeta na večplasten način. Tako imamo vrsto 

ustvarjalcev, ki z novimi tehnologijami ustvarjajo in poustvarjajo lastne kreacije in umetnine. 

Z novimi tehnologijami lahko z novimi mediji neposredno izboljšamo vizualno pismenost in 

udejanjimo v prakso različne izkušnje procesov dela, to pa lahko prestavimo v različna 

delovna okolja, tudi v pouk likovne umetnosti, kjer je treba vsebine osmisliti ciljno in 

strukturirano. 

Raziskava predstavlja temelje in koncept zgrajenega modela, konstruiranega pripomočka za 

uporabo novih medijev v osnovnih šolah pri poučevanju prostorskega oblikovanja oziroma 

arhitekture, ter obenem interakcijo in podoživljanje tako imenovane obogatene resničnosti ob 

uporabi tehnologije obogatene resničnosti. 

V sodelovanju z Laboratorijem za računalniški vid pri Katedri za umetno inteligenco na 

Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani smo v okviru diplomskega dela 
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študenta Luke Debevca, pod mentorstvom profesorja dr. Franca Soline, izdelali pripomoček 

za manipulacijo z novimi mediji z računalniškim vidom, ki je služil kot instrument pri 

doktorski raziskavi z naslovom Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega 

oblikovanja v osnovni šoli pod mentorstvom doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez. 
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2 TEORETIČNI OKVIR 

2.1 Izražanje in percepcija 

2.1.1 Likovno izražanje in osnove percepcije 

»Likovno izražanje je v neki starosti eden najbolj naravnih, običajnih načinov izražanja. 

Učitelj lahko z likovnim izražanjem na originalen in nevsiljiv način vzpostavi odnos z učenci, 

hkrati pa dobi vpogled v nekatere značilnosti učencev« (Tacol, 1999, str. 57). Učitelj lahko 

tako pri otroku spozna motorično zrelost, različne stile psihomotoričnega izražanja, 

posebnosti tematskega in emocionalnega doživljanja ter dobi vpogled v zmožnost zaznavanja, 

likovnega mišljenja, spomina in fantazije. Likovne rešitve oziroma izdelki kažejo na razvoj 

osebnosti ter odražajo učenčeve želje in potrebe. 

Po sedmem letu starosti začne otrokovo likovno izražanje težiti k večji objektivnosti, zato se 

tudi dejavnosti pri likovni vzgoji na predšolski stopnji in v osnovni šoli razlikujejo (Vrlič, 

2001). 

»Igra nastaja kot notranja otrokova potreba po gibanju, dejavnosti in delovanju. Otroka ni 

treba ne učiti in ne spodbujati k igri, omogočiti pa mu moramo, da se svoji starosti primerno 

igra. V igri razvija različne sposobnosti, hkrati pa si pridobiva izkustvo. Tudi posamezne 

dispozicije se ne morejo same po sebi razviti v sposobnosti. Potrebni so ustrezni vplivi okolja 

in otrokova lastna kreativnost« (Tomšič Čerkez, Zupančič in Skubic, 2011, str. 15). Na ta 

način se otrokov celostni osebnostni razvoj izgrajuje z izkustvi, ki jih doživlja prek igre. 

Tomšič Čerkezova pravi, da se otrok z igro razvija v najširšem pomenu in pridobiva tudi nova 

izkustva. Poudarja tudi pomembnost vpliva igre na razvoj otrokove domišljije in izvirnosti, ko 

med igro povezuje dejavnosti in lastnosti, ki dejansko niso nujno povezane. Otrok tako 

spodbuja in razvija domišljijo ter se z lastnimi željami in potrebami izraža oziroma osebno 

izživlja. Otrokove moči so v njegovi starosti še šibke, duševna moč še ni na nivoju odraslega 

človeka, zato se še ne more udeleževati življenja odraslih, ki so prisotni ob njem. Domišljija 

mu v neki meri lahko omogoča tudi izpolnitev takih želja in s tem vpliva na obliko in igralno 

dejavnost (Tomšič Čerkez idr., 2011, str. 17). 

Tacolova (1999, str. 19) razlikuje tri temeljna področja osebnosti, ki tvorijo celovit osebnostni 

razvoj otroka: spoznavno, afektivno in psihomotorično. Naloga učitelja je čim bolje spoznati 

posamezna področja. Celoto duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti otrokove osebnosti 
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bi po klasični metodi razdelili na duševni in telesni del. Telesni razvoj je odvisen od telesnega 

in umskega dela, pri čemer se upoštevajo lastnosti osebnosti. Učenčevo umsko delo se nanaša 

na znanje, poznavanje, razumevanje in uporabo, kot tudi na višje mentalne procese kognitivne 

narave. Umsko delo je odvisno od občutenja, volje, zagretosti, navdušenja, interesov ter 

čustvene povezave s pojavi in osebami (psihični pojavi afektivnega področja) (Tacol, 1999, 

str. 19). 

Izkušnjo tvorijo različni načini spoznavanja in konstruiranja realnosti. Kot ugotavljajo Tomšič 

Čerkezova idr. (2011, str. 25), izkušnja implicira zmožnost učenja iz stvari in dogodkov. 

Aktivnost je angažiranje na osnovi doživljanja, pri čemer ne spoznamo nobene stvari same po 

sebi, spoznamo realnost okrog nje. Pravi stvarni zunanji svet spoznamo kot izkušenjski 

konstrukt, torej kreacijo čustev in misli. Izkušnja je na ta način usmerjena v zunanji svet v 

razmerju z delovanjem danih razmer in na njih temelječe ustvarjalnosti (Tomšič Čerkez idr., 

2011, str. 25). 

»Vidim predmet. Vidim svet okoli sebe« (Arnheim, 1954/1997, str. 42). Stanje oziroma pojav 

videnega določi in doda vlogo vsakodnevni izkušnji praktične orientacije v prostoru, zavesti 

in potrjevanju, da se določen predmet dejansko nahaja v danem prostoru. Arnheim 

(1954/1997, str. 43) obravnava obliko kot nekaj, kar zaznavamo na očesni ravni v odnosu do 

vizualizacije oziroma podobe, ta pa nam posreduje informacijo v možgane v obliki konteksta, 

ki ga oblika podobe sama po sebi predstavlja. Na ta način Arnheim opredeli konfiguracijo, pri 

čemer razglablja tezo o nastanku fizičnega predmeta prav tam, kjer se določijo meje predmeta 

v odnosu s prostorom. Konfiguracija na ta način ne določa abstraktnega intelektualnega 

mišljenja, temveč direktno izkušnjo podoživljanja zaznane oblike na osnovni ravni percepcije. 

Arnheim kot primer podaja eksperiment s šimpanzom in dvoletnim otrokom, ki razvojno še ni 

na nivoju intelektualnega abstrahiranja, v katerem sta tako otrok kot šimpanz bila sposobna 

prepoznati škatlico s predpostavljeno obliko trikotnika. Ta zaznava je bila naučena z 

navajanjem na izbiro določene oblike v odnosu do nagrade (v škatlici se je nahajala sladka 

hrana). Tako je otrok bil sposoben ločiti trikotnik od drugih oblik, trikotnik je prepoznal tudi 

v situacijah, kjer je bil povečan, pomanjšan ali obrnjen v različne smeri. To videnje rezultatov 

eksperimenta preobrne temelje dosedanje teorije percepcije, ki je upoštevala dojemanje 

procesa oblike od detajla pa do splošne, celotne oblike. Gre namreč za dojemanje večjih 

površin oziroma oblik, katerih detajli se profilirajo kasneje. Zaznava torej ni plod 

intelektualnega abstrahiranja mentalnega procesa, temveč direktna izkušnja v osnovni zaznavi 

na individualni ravni subjekta (Arnheim, 1954/2006, str. 58–59). 
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Po Tomšič Čerkezovi idr. (2011, str. 25) prostor zaznamo in izkusimo, ker se v njem 

gibljemo, nekako definiramo trajektorije v koordinatnem sistemu, v katerem se gibljemo. 

Dejansko nam predmeti, njihove trajektorije in razdalje – upoštevajoč faktorje časa – 

definirajo in osvestijo prostor. Poglobitev v izkustvo »prostorninskosti« vida, tipa, vonja, 

okusa in senzibilnosti kože obogati razumevanje sveta ter njegov geometrijski in prostorski 

značaj. 

Butina (1997, str. 35) predstavlja francoskega publicista Victorja Faxela, ki v reviji Realitees 

opisuje lastno doživetje z rokami. Pravi, da z umom spoznamo svet le polovično, preostanek 

pa z rokami. V kontekstu tipa, roke, neposrednega izkustva kognitivnega podaljška in 

spoznavanja predmeta prek dotika francoski publicist opisuje lastno izkušnjo odkritja lastnega 

taktilnega občutka. Odkril je, da lahko le z izkušnjo fizičnega dela najprej odkrije lasten ud in 

stanje odrevenelosti prstov, ki jih je treba ponovno oživiti. Faxel opisuje primer, ki ga je 

doživel pri mizarju, ko je naročil polico. Mizar je z roko tipal, gladil, iskal, izbiral, skratka 

analiziral ravnino površine deske, ki bi bila primerna za polico. Faxel opisuje, da so mizarjeve 

roke čutile, vedele oziroma mislile. Na ta način opisuje, kako le z izkustvom spoznamo in 

urimo lastne ude. 

Na podlagi čutov, ki imajo svoje možnosti določene s fizikalno komponento, Butina (1997, 

str. 43) čutne zaznave artikulira v štiri razrede: intenzivnost, kvaliteta, prostor in čas. Tako 

opredeli glavne atribute čutne izkušnje. Za vsak čut je značilna neka intenziteta dražljaja, pod 

katero dražljaj ni zaznan in nad katero občutek ne raste več, ter sposobnost zaznavanja razlik 

med dražljaji različne intenzitete. To so pragovi, pri čemer je absolutni prag najmanjša 

intenziteta dražljaja, ki je potrebna za občutenje dražljaja, diferencialni prag pa je najmanjša 

razlika v intenziteti dveh dražljajev, ki jo je mogoče občutiti. 

Arnheim (1954/2006, str. 59) opisuje fizično obliko predmeta kot nekaj, kar je opredeljeno z 

razmejitvijo obrisov predmeta samega, kot skrajno mera lista, na katerem sloni, površino, ki 

omeji stranice in pripadajočo bazo, iz katere je recimo sestavljen konus. Tako na način 

konfiguracije opredeli lastnosti, ki predstavljajo fizični objekt. Torej konfiguracija ne določa 

pozicije, bližine ali oddaljenosti predmeta, temveč zgolj lastnosti fizične zgradbe predmeta 

samega. Ne glede na fizične lastnosti predmeta se lahko njegova percepcija spreminja samo 

na podlagi prostorske orientacije ali ambienta, v katerem se nahaja. 

Percepcija oblike predmeta v prostoru je odvisna od interakcije med predmetom, svetlobo, ki 

omogoča zaznavanje predmeta v prostoru, in opazovalcem, ki je odvisen od delovanja 

lastnega živčnega sistema. Tako percepcija tvori konkretno izkušnjo zaznavanja podobe kot 
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projekcijo fizičnega predmeta na mrežnico gledalčevih oči. Zaznava je tako možna le na 

podlagi vida in že obstoječe izkušnje s takim ali podobnim predmetom (npr. prepoznavanje 

škatlice za čaj, mlinčka za kavo, steklenice in podobnih vsakdanjih predmetov). Informacije iz 

predhodnih izkušenj poznavanja določenih oblik in predmetov pripomorejo h konkretizaciji 

izkušnje s pojavom zaznanega predmeta v prostoru (Arnheim, 1954/2006, str. 60). 

2.1.2 Kognitivna asimilacija in razvojna teorija 

Macchi Cassia, Valenza in Simion (2004) si pri teoretski obravnavi kognitivnega razvoja 

zastavijo štiri temeljna vprašanja. Najprej, kateri so tisti pojavi, ki se v posameznikovem 

kognitivnem razvoju spreminjajo, in katere spremembe določajo razvojne ravni. Drugo 

vprašanje je vezano na obravnavo problema, ali je razvoj enoten na celotnem kognitivnem 

področju ali poteka ločeno po specifičnih modalitetah oziroma dominantnih kognitivnih 

aktivnostih. Tretje je vprašanje vloge bioloških faktorjev in posameznikove izkušnje v 

posameznih razvojnih fazah. In končno, ali je razvojni proces zvezen ali prekinjen. 

Proučevanje kognitivnega razvoja pomeni obravnavo sprememb, ki se v času odvijajo znotraj 

posameznika. Tako opazovanje sprememb, ki se odvijajo skozi čas, podaja izhodišča za 

dodelitev in ugotovitev mehanizmov, ki zabeležijo fenomen. Pristop k obravnavi 

kognitivnega razvoja, kaj se razvija in na kakšen način, podaja različna izhodišča. Ne glede na 

teorije lahko vzpostavimo tri različne nivoje artikulacije kognitivnega razvoja, ki lahko 

delujejo kot izhodišče opisa in razlage razvojnih sprememb (Mc Shane, 1991, v Macchi 

Cassia idr., 2004). 

Teorije tako imenovane prve stopnje ali stopnje nalog, ki jih lahko posameznik opravlja, 

ponujajo odgovore, vezane na starostno stopnjo in zmožnost kognitivnih sposobnosti, 

določene s časom med eno in drugo fazo razvoja. Teorije drugostopenjskega nivoja ali teorije 

domen ponujajo veljaven odgovor na specifične procese ene domene in s tem na specifičen 

problem oziroma omejeno področje znanja (npr. jezik, matematično sklepanje, vizualno 

zaznavanje). Teorije tretje stopnje identificirajo osnovna načela organizacijskega sistema 

kognitivnega razvoja in obravnavajo osnovne prirojene procese, ki omogočajo izvlečenje 

informacij iz okolja in njihovo obdelavo na kognitivni ravni. Skupek teh načel tvori tako 

imenovano arhitekturo kognitivne aktivnosti (Macchi Cassia idr., 2004, str. 14–18). 
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2.1.3 Motivacija, misel in akcija 

Motivacija je prepričanje, da kognitivni proces vpliva na način obnašanja, izražanja, 

razpoloženja v odnosu do ljudi in okolja. Misel podaja smernice za obravnavo kognitivne 

percepcije glede na akcijo posameznika. V procesu kognitivne asimilacije je eden od 

relevantnih faktorjev motivacija. Ena od teorij razglablja relacijo med kognicijo in posledično 

akcijo v odnosu do motivacije; ne glede na vir ponujene motivacije se načelo procesa izvede 

po istih principih za vse vplive različnih virov. Akcija je lahko sprožena ali zavrta na podlagi 

zunanjih dražljajev okolja, na podlagi fizioloških atributov in na ravni individualnih 

kognitivnih procesov posameznika. Ta proces zajema osnovno teorijo o motivaciji (Birch, 

Atkinson & Bongort, 1986). 

Vrlič (2001, str. 22) razglablja razvoj mišljenja predšolskega otroka po Piagetu in ponuja 

značilnosti dojemanja na naslednje načine: 

– Zaznave imajo prednost pred predstavami, trenutna izkušnja je pomembnejša od 

ugotovitve prek sklepanja. 

– Simboli zaznave predmetov so povezani z vsebino in pojmovanjem predmeta samega. 

– Realizem: materialnost in objektivnost se pripisujeta subjektivnim pojavom. 

– Egocentrizem: otrok izhaja iz samega sebe, upošteva pojave s svojega vidika in se ne 

vživi v stališče drugega. Lasten subjektivni pogled prenaša na ljudi in predmete. 

– Animizem: mlajši otroci pripisujejo objektivnim pojavom subjektivne značilnosti, 

spremljata jih zavest in namen. 

– Finalizem: otrok pripiše pojavu pomen kot posledico dodatnega vzroka. 

Otrokovo prehajanje od konkretnega k abstraktnemu razmišljanju in doživljanju ter ločevanje 

notranjega sveta od zunanjega sta proces, ki ga otrok podoživlja v predšolskem in šolskem 

obdobju (Vrlič, 2001, str. 22). 

Mugny in Carugati (1987, str. 4) izpostavita problem socialnokognitivne interpretacije, ki je 

prisotna pri kognitivnem razvoju. Preideta od bipolarnega odnosa subjekt – objekt k 

psihološkemu pristopu tripolarnega modela subjekt – drugi – objekt. Z epistemološkega 

vidika kognitivne psihologije, ne glede na piagetovsko ali behavioristično teorijo, se šibkost 

razvoja brez izkušenj pojavi pri individualističnem pristopu kognitivnega razvoja. Na ta način 

razvojni proces napreduje na podlagi novih spoznanj in asimilacije v odnosu z okoljem, v 

katerem se posameznik nahaja. 
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V razglabljanju razvojnih procesov se porajajo vprašanja, na kakšen način se razvoj odvija in 

kateri so tisti faktorji, ki omogočijo spremembe v procesu razvoja. Tako se skozi zgodovino 

psihologije razvijejo nasprotne teorije, ukoreninjene v načela filozofije. Filozofska nagnjenost 

k podpiranju tovrstnih teorij je znana kot oziroma narava – kultura (angl. nature – nurture). V 

filozofskem obsegu je poskus odgovoriti na vprašanje, od kod izhaja človeška dediščina 

znanosti. Utemeljitelj racionalistične šole Descartes (1596–1650) in Kant (1724–1804) sta 

zagovarjala prirojenost znanja in sposobnosti. Empirista John Locke (1685–1753) in George 

Berkley (1685–1753) pa sta zagovarjala prvenstvo čutne izkušnje v pojavu kognitivne in 

perceptivne zmožnosti. 

V začetku dvajsetega stoletja se v kontekstu diskurza narava – kultura nagibanje na to 

psihološko gibanje razblinja. V tradiciji psihologije se vseskozi pojavlja vidik interakcije med 

relacijo bioloških spremenljivk in prostorskih spremenljivk v pojavu kognitivnih struktur v 

odnosu z znanjem dojemanja sveta. Vse teorije v razvojni psihologiji obravnavajo razvoj kot 

produkt interakcije med prirojenimi dejavniki in pridobljenimi izkušnjami, vendar se med 

seboj razlikujejo v manjšem ali večjem poudarjanju vloge dednosti oziroma okolja. Vodilo 

modelov teorij razvoja kognicije v razvojni psihologiji so teorije, ki upoštevajo razvoj kot 

produkt interakcije med prirojenimi faktorji in faktorji, pridobljenimi z izkušnjami. 

Aslinov model (Aslin, 1981, v Macchi Cassia idr., 2004, str. 20) interakcionističnega pristopa 

dodeli osnovne pogoje za morebitne načine, na katere narava in izkušnje stopijo v interakcijo 

skozi proces razvoja. Model predstavi vpliv interakcije z izkušnjo, ki lahko – v odvisnosti od 

faze zorenja osebnosti – povzroči različne učinke na razvoj. Aslin (1981, v Macchi Cassia 

idr., 2004, str. 20) opredeli štiri relevantne načine, na katere okolje lahko vpliva na razvoj 

znotraj biološkega okvira: 

– Vzdrževanje: izkušnja je nujna za ohranitev in omogočanje doseganja nivoja razvoja pred 

okoljskimi vplivi. 

– Izguba: dosežen je nivo zorenja osebnosti za določeno obdobje pred intervencijo izkušnje 

z okoljskimi vplivi. Če ne pride do izkušnje za določeno sposobnost, lahko ta usahne, v 

tem primeru ne pride do ohranjevanja. 

– Olajšanje: določena izkušnja pospeši razvoj določene sposobnosti. 

– Indukcija: določena sposobnost ostaja latentna in se ne razvija zaradi odsotnosti kritične 

izkušnje, ki bi spodbudila potrebo. 
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Slika 1: Aslinov model 
Vir: prirejeno po Aslin, 1981, v Macchi Cassia idr., 2004, str. 20. 

2.1.4 Kognitivni razvoj in stopnje likovnega izražanja 

Vrlič (2001, str. 30) primerja različne teorije o razvojnih stopnjah likovnega izražanja v 

mlajšem obdobju. Pri tem izpostavi avtorje Horvata, Magajno, Hurlockovo in Toličiča, ki 

delijo razvoj likovnega izražanja na tri stopnje. Prva je stopnja čečkanja (nekje med drugim in 

tretjim letom); druga je faza simboličnega risanja (nekje med tretjim in šestim letom); tretja je 

prehod k realističnemu slikanju (nekje od šestega leta dalje). 

Lowenfeld in Brittain (1966, v Vrlič, 2001, str. 30–31) razvoj likovnega izražanja delita na 

stopnjo čečkanja (od drugega do četrtega leta starosti), za katero je značilno otrokovo 

samoizražanje (angl. self-expression), in predshematsko stopnjo (od četrtega do sedmega 

leta), za katero so značilni prvi poskusi prikazovanja (angl. representational attempts). 

Luguet (1927, v Vrlič, 2001, str. 31) prvi predstavi razvojne stopnje, ki se vrednotijo glede na 

število prikazanih objektov na likovnem izdelku, število detajlov in načine prikaza: 

– slučajni realizem (od 2. do 5. leta); 
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– neuspeli realizem (od 5. do 8. leta); 

– intelektualni realizem (od 8. do 10. leta); 

– vizualni realizem (od 10. leta dalje). 

Karlavaris, Kelbli in Stanojević - Kastori (1986a, 1986b, v Vrlič, 2001, str. 31) opredelijo 

naslednje razvojne stopnje likovnega izražanja: 

– stopnja čečkanja (do 4. leta); 

– stopnja sheme (od 4. do 6. leta); 

– stopnja razvite sheme – intelektualni realizem (od 6. do 9. leta). 

Gerlovičeva in Gregorač (1968, v Vrlič, 2001, str. 31) razdelita stopnje likovnega izražanja na 

mlajše obdobje do četrtega leta, obdobje med četrtim in petim letom ter na obdobje od petega 

leta dalje: 

– stopnja čečkanja: otrok podoživlja samega sebe brez določenih pomenov (med 2. in 3. 

letom starosti); 

– stopnja simbolov ali shem: likovna aktivnost nastopa v povezavi s svetom (med 3. in 4. 

letom starosti); 

– stopnja zavestnega ustvarjanja: oblike nastajajo na podlagi danega sveta in dobivajo 

pomen na podlagi razlik, ki jih otrok opaža. Ločuje predmete na podlagi značilnosti, ki 

tvorijo razlike. V tem obdobju ima otrok sposobnost ustvarjanja različnih oblik, kot so 

različne spirale, ovali, krožne oblike, kvadratne oblike, različne črte, daljše ali krajše in v 

različnih smereh (med 4. in 5. letom starosti). 

2.1.5 Vpliv predhodne izkušnje in asimilacija podobe 

Čeprav otrokovim razvojnim fazam sledimo v utemeljenem kronološkem procesu, so lahko 

razvojne faze pogojene ne samo z dednostjo in gensko strukturo, temveč tudi na podlagi 

interakcije z okoljem, v katerem se otrok nahaja. Na primer kako se starši in učitelji ukvarjajo 

z otroki ter v kakšnem okolju in na kakšen način delujejo, vse to so faktorji, ki pogojujejo rast 

in prehod med razvojnimi fazami. 

Včasih so otroci s strani staršev in učiteljev vodeni v svojem ustvarjalnem procesu, tako da so 

jim podani določeni motivi, ki niso nujno primerni za njihovo starost in razvojno fazo. Otrok 

lahko nariše določen motiv, ni pa nujno, da tudi razume kontekst. Če otrok v sedmem ali 
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osmem letu starosti nariše hišo ali škatlo v perspektivi, je to po avtomatizmu naučenega, saj 

otrok takrat še ne pozna perspektive z izhodiščnimi točkami in njene obrazložitve. 

Pri učenju je treba upoštevati in zavzeti kontekste, ki so otroku znani in razumljivi. Možgani 

asimilirajo nove informacije na podlagi že usvojenega znanja. Če nova znanja niso dovolj 

trdno usvojena v strukturo občega znanja, se lahko podrobnosti pridobljenega znanja zabrišejo 

in pozabijo. 

Kot so biologi določili osnovne prehrambne potrebe za fizični razvoj otrok, so psihologi 

določili potrebe za pravilen psihični razvoj otrok. V seznamih potreb psihofizičnega razvoja 

otrok se ne pojavljajo potrebe po otrokovem risanju podob. Ne glede na sezname se pri 

mlajših otrocih aktivnosti, kot sta risanje ali slikanje, odvijajo same po sebi brez dodatnih 

motivacij, delujejo kot naravno pridobljen način učenja. Potreba po izražanju se pojavi v 

različnih časovnih intervalih in intenzivnostih, odvisno od otrokovih potreb in drugih 

okoliščin. Vsekakor se zdi, da otrok sam po sebi goji potrebo po risanju, s čimer predstavlja 

različne lastne situacije okolja, s katerim se sooča, predstavlja svoje misli ali razglablja 

razmerja med predmeti in ljudmi. Otrok ima potrebo po nespornem, opredmetenem izražanju. 

Vloga učitelja pri likovni umetnosti je ustvarjanje pogojev, okoliščin, motivacije in 

materialov, da lahko otrok podoživi izkušnjo (Lowenfeld & Brittain, 1982, str. 48–49). 

Izkušnja kot pojem, ki označuje različne načine spoznavanja in konstruiranja realnosti, se 

navezuje na pasivnost, torej na že preživeto izkušnjo, iz katere pa je razvidno, da soočanje z 

novimi doživetji implicira izkušnjo kot izhodišče za učenje iz stvari in dogodkov, ki jih 

doživimo. Izkušnja je usmerjena v zunanji svet, kjer čustva in misel odigrajo vlogo 

interpretiranja na osnovi lastne ustvarjalnosti in opredmetenja realnosti, ki nas obkroža 

(Tomšič Čerkez idr., 2011, str. 25). 

Upoštevajoč občutek izkušnje kot širšega zavedanja realnosti okoli nas, je posameznik tesno 

povezan v korelaciji prostora in časa. Na podlagi udov, ki jih posedujemo, in premikanja z 

njimi v prostoru se nam skozi čas rojevajo nove izkušnje. Tako čas kot prostor sta pogoj za 

doživljanje izkušenj. Zavedanje izkušnje kot pojma ločenih dimenzij med prostorom in časom 

je zgolj nuja in potreba po merjenju in ovrednotenju vsakodnevnih pojavov, ki krojijo način 

življenja sodobne družbe. Tako razdaljo, prepotovano z avtomobilom, običajno izražamo v 

časovnih in ne dolžinskih enotah. Na ta način izdelamo lastno predstavo realnosti v odnosu 

med prostorom in časom (Tuan, 2001, str. 118). 
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Vidno izkustvo je v kontekstu prostora in časa pogojeno z informacijami, ki jih je gledalec 

nabral in zabeležil predhodno. Predhodne izkušnje tako vplivajo na dojemanje videnih 

predmetov v prostoru, kar pa ne pomeni, da pogojujejo lastnosti oblik. Skupek informacij, ki 

jih je gledalec ponotranjil skozi čas izkušenj, ki jih je do tega trenutka doživel, tvorijo skupek 

informacij, ki pripomorejo k prepoznavnosti predmeta, ki se nahaja v danem prostoru. 

Arnheim (1954/2006) ponazarja konfiguracijo, ki temelji na predhodnih izkušnjah, s štirimi 

točkami na površini, ki nas spominjajo na kvadrat, čeprav so to le štiri pike, postavljene na 

dani površini. Arnheim razlaga, da je prepoznavnost kvadrata možna zaradi pred tem videnih 

kvadratov. To je zgolj primer lahkotnosti gledanja na ta pojav in podaja kompleksnejše 

razčlenjevanje problematike teme. 

Arnheim (1954/2006) pripoveduje o eksperimentu, v katerem je pri študentih na način 

večkratnega prikazovanja istega likovnega vzorca dosegel rezultate z različnimi konteksti. S 

tem ponazarja, da vzorec ni nujno uspešno dekodiran oziroma ga gledalec prepozna kot eno 

ali drugo obliko v smislu tvorjenja podob prek likovnih vzorcev, s tem pa tudi različne 

podobe tvorijo različne pomene. Gledalec je pogojen s prostorom ter percepcijo predmetov in 

oblik, ki nas obdajajo, to pa tvori določen red in vzpostavlja odnos do vzorcev, s čimer lahko 

definiramo konfiguracijo, ki temelji na zaznavanju oblik in njihove asimilacije v zavesti. 

Na ta način Arnheim (1954/2006, str. 60–62) prikazuje pomembnost konteksta in 

konfiguracije odnosa oblik med seboj. Kot primer navaja Rorschachov test, ki se uporablja za 

psihološko diagnosticiranje. Test sestavlja sklop zrcalnih črnilnih pack, ki jih preizkušanec 

prosto interpretira na podlagi lastnih izkušenj, impulzov in potreb. 

Razprava o tem, ali je mogoče potegniti jasno ločnico med percepcijo in spominom, je stara in 

še traja. Na začetku dvajsetega stoletja se je uveljavila predpostavka, da se nekateri zaznavni 

procesi pojavijo dovolj zgodaj, da so za spomin in druge višje spoznavne procese nedostopni. 

Primer, ki zaznamuje to fazo, je zaznamovanje dovolj zgodnjega vizualnega procesa, ki se 

odvija med podobo in površino, razumljeno kot prostor, v katerem se podoba nahaja (Peterson 

& Skow-Grant, 2003, str. 1). 

Podoba, mišljena kot lik v odnosu s prostorom, v katerem se nahaja, meji in deli lastno mejo s 

površino, ki jo lik ponazarja. Lik je videti oblikovan ob meji med seboj in površino, prostor 

pa je zaznamovan kot brezobličen. Površina, razumljena kot prostor, v takem primeru postane 

zaznana kot ozadje. Gestalt psihologija interpretira obliko na podlagi neorganiziranih 

vizualnih dražljajev v odnosu med površino in likom. Prostor preprosto ne obstaja, dokler ga 

lik ne zaznamuje z lastno podobo. Gledalec kot oblikovani subjekt ne obstaja, dokler ga lik ne 



Teoretični okvir 

13 

zaznamuje in določi vizualno polje. Na ta način lik zagotavlja podporo za miselni proces, s 

katerim se iz spomina črpajo informacije in določa predmet ali oblika. Brez podlage in lika 

sicer ne bi bilo mogoče dostopati do informacij, ki jih opredeljuje in dodeljuje lik v odnosu s 

prostorom. Predpostavko, da prirejanje in razporejanje podobe v odnosu s prostorom 

omogoča dostop do objekta prek spomina in s tem zaznamuje opredmeteni objekt, ki ga 

podoba ponazarja, lahko imenujemo zgodnja asimilacija podobe in prostora (Peterson & 

Skow-Grant, 2003, str. 1–2). 

Gestalt teorija je revolucionarno vplivala na polje razumevanja vizualne percepcije, ob tem pa 

zagovarjala, da ne glede na obliko, ki jo lik predstavlja – kot v primeru, ko imamo vzorec, 

zgrajen iz črnine, ki določa obliko lika v podobi zrcalnega obraza, istočasno pa predstavlja 

obliko drevesa – lik ne vpliva na belo površino in prostor, na katerem se podoba nahaja. 

Gestalt psihologi trdijo, da so te informacije irelevantne in ne vplivajo na dodelitev vsebine 

objektu. Na ta način je bilo razumljeno, da na percepcijo lika v odnosu do površine in 

določanje vsebine objekta ne vpliva spomin, temveč je ta proces zgolj vizualnoperceptivno 

narave. Petersonova s svojo teorijo, ki temelji na vplivu predhodne izkušnje, torej spomina, 

trdi, da je določanje in odkrivanje predpostavljene podobe skupek različnih percepcij in 

spomina (Peterson & Skow-Grant, 2003, str. 1–3). 

Petersonova in Rhodesova (2006, str. 13–14) obravnavata različne sodobne teoretske pristope 

k analizi percepcije in dojemanja podobe ter proučujeta možne nove rešitve in paradigme. 

Temeljna teoretska pristopa sta analitični in holistični. Holistični pogled temelji na obravnavi 

ideje, da je pojav percepcije skupek različnih faktorjev in tvori kompleksnejšo strukturo, kot 

je analitičnih komponent v obravnavi. Na primer, človek v svoji naravi je sestavljen iz 

organov in svojih bioloških potreb, je pa kot entiteta več kot samo skupek organov, ki ga 

sestavljajo. Ta pogled temelji na subjektu, ki je kompleksnejše naravnan in ne zgolj 

funkcionalen. Analitični pogled ni nujno vedno strukturiran v nivojsko komponento celote in 

ni vedno razumljen kot samostojna entiteta dela nečesa. Tako se porajajo nove teorije in 

vprašanja o uporabi in aktualnosti terminologije. 

Kako ljudje prepoznamo 3D-objekt, je vprašanje, ki si ga je Tarr (2006) postavil kot vodilo za 

proučevanje vizualnega prepoznavanja objekta. Možen odgovor je v primerjavi s sistemom 

računalniškega okolja in računalniškega vida. Računalniški vid lahko prepozna 3D-modele na 

podlagi določenih pogojev, vendar lahko opravlja le osnovne in primitivne operacije. Tarr 

(2006) izpostavlja dva faktorja. Prvi predstavlja realnost kot svet, v katerem se nahajamo in ki 

je sestavljen iz tridimenzionalnih predmetov, ki jih zaznamo na senzorni ravni prek 
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dvorazsežne projekcije podob na mrežnico. Drugi faktor predstavlja svet kot prostor, v 

katerem živimo, kot nekaj organskega, ki se sproti spreminja in postavlja nove pogoje 

dojemanja podob, pri čemer se stvari in predmeti neprestano spreminjajo v obliki, položaju, 

smeri, barvi, svetlobi in odnosu konfiguracij. Izziv, ki si ga zada pri raziskovanju in razvijanju 

računalniškega vida, je ugotoviti, na kakšen način kartirati informacije in prepoznati objekte v 

prostoru na podlagi relativno skopih informacij in po spominu. 

Kako se pri sesalcih razvije vizualno prepoznavanje, je tema, ki se pojavlja od zgodnjih 

raziskav nevroznanosti. Raziskovalca David Hubel in Torsten Wiesel sta leta 1959 dobila 

Nobelovo nagrado za znanstvene dosežke na področju vizualne percepcije. Odkrila sta, da se 

nevroni v vizualnem korteksu mačke odzivajo na podlagi svetlosti in temnosti površin, ki se 

organizirajo v stolpce po kontrastu in funkcionalnosti, ter na podlagi njihove usmerjenosti. 

Percepcija vizualnih informacij temelji na površinah, zajetih z robovi, ki definirajo obliko 

lika, in ločnicami svetlo-temnih kontrastov. Ta rezultat prikazuje pomemben vidik vizualne 

obdelave in njene kognicije predstavljivosti oblik. Na ta način je mnogo znanstvenikov 

upoštevalo spoznanje, da se meja med ločnico, ki izriše lik, in površino predmeta ali prostora, 

v kateri se lik nahaja, odzove kot vir informacij, ki podajajo strukturo za prepoznavnost oblike 

in vsebine (Tarr, 2006, str. 177–179). 

Henderson in Hollingworth (2006, str. 356) obravnavata teoretsko podlago tako lokalistično-

minimalističnega pristopa kot pristopa, ki temelji na vizualnem spominu, ter razlike med 

njunimi teoretskimi predpostavkami, ki vplivajo na spomin in percepcijo prostorske 

predstavljivosti. Z obeh teoretskih pristopov obravnavata tudi šest kritičnih pojavov, pri 

čemer ugotavljata, da jih je lažje razložiti s pristopom na temelju vizualnega spomina. 

Prvi tak pojav je očesna sakada (Henderson & Hollingworth, 2006). Ta deluje na način 

razčlenjevanja pojavov, povezanih z očesnimi premiki ter spominom v korelaciji z 

zaznavanjem in predstavljivostjo prostorske scene, ne glede na to, da je velika ostrina 

percepcije predmetov v prostoru omejena na relativno majhno polje človeškega očesa in je 

zaznavanje vizualnih informacij, ki je kot projekcija na mrežnico omejeno na dve stopinji v 

okolici centra vsakega očesa, se zaznavanje prilagodi na podlagi visoke hitrosti giba in 

manevriranja očes, ki zastavijo sekvence v prostoru na podlagi fiksiranih točk. Ta gib očes se 

imenuje sakada, pri čemer poudarita, da se zaznavanje vzorcev na fiksiranih točkah, ki tvorijo 

percepcijo prostora, ne more odviti med procesom zaznavanja in snemanja podob. 

Drugi pojav je nedvomno dejstvo, ki ga lahko doživimo z izkušnjo vidne zaznave prostora. 

Henderson in Hollingworth (2006, str. 357) poudarjata, da kljub sakadnemu zajemanju podob 
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s fiksno točko in zapisovanju nove podobe ob vsakem premiku na drugo točko, pri čemer se 

tudi izniči predhodni posnetek, vidimo okolico kot celoto – ne dojemamo je kot v sklop 

sestavljenih razparceliranih podob, temveč na univerzalen način. Svet okoli nas dojemamo na 

osnovi vidne zaznave detajlno, fluentno in stabilno. To je naša percepcija, ta pa se ustvari na 

podlagi naše vizualne izkušnje, spomina in narave zavesti. 

Kot tretji pojav podajata mnenje o predhodnem kategoričnem zaznavanju informacij, ki ni 

vezano na sakade. To deluje na podlagi raznolikosti spremenljivk, ki spremljajo predstavljen 

prizor ob vizualizaciji prostora, pri čemer osnova za zaznavne izkušnje temelji na zahtevi po 

skladiščenju slike v visoki ločljivosti ob vsaki sakadi. Tako nam hipoteza o sestavljeni 

senzorni sliki (angl. composite sensory image hypothesis) podaja mnenje o zaporednih in 

usklajenih posnetkih, ki tvorijo sestavljeno celoto na podlagi skupka senzornih percepcij 

(Henderson & Hollingworth, 2006, str. 358–359). 

Četrti pojav je težava pri zavestnemu dojemanju sakade ob spremembi v vidnem polju. Ob 

zajemanju vizij na način sakade, med enim in drugim prehodom pogleda na sceno prizorišča, 

lahko pride do motenj in ob spremembi ali motenju posameznih vizualizaciji ne opazimo 

razlik ali novih pojavov (ne vidimo vmesnih sprememb, medtem ko s pogledom preidemo na 

drugo točko, ki nas zanima). Ta slepota za spremembe (angl. change blindness) podpira 

hipotezo o sestavljeni senzorni sliki (Henderson in Hollingworth, 2006, str. 360). 

Peti pojav je transsakada. Ta v prehodu med eno in drugo sakado zabeleži delno sporočilo, pri 

čemer lahko vizualizacija podobe zajame do štiri vizualne vzorce predhodnih vizualizacij. 

Tako se lahko v kratkem časovnem zamiku pojavita zaznava in kodiranje na vizualni ravni ob 

predhodnem kodiranju podobe na nivoju kratkoročnega spomina (Henderson in Hollingworth, 

2006, str. 363). 

Zadnji, izjemno zanimiv pojav je vizualni spomin ob zaznavi številnejših podob v daljšem 

časovnem obdobju. Spomin na dolgoročni ravni zaznave podob v vizualnih scenah so 

dokazali različni znanstveniki. Zanimivo je, da je pri testiranju zaznave s premikanjem oči in 

kodiranjem scene večina testirancev uspešna (Henderson & Hollingworth, 2006, str. 364). 

2.1.6 Prostor in konvergenca percepcije 

Otrok lahko okoli sedmega leta starosti bolj ali manj podrobno nariše podobo človeške figure, 

ki je večini prepoznavna. Možiclji z glavo, telesom, rokami in nogami se med seboj tudi 

razlikujejo po lastnostih. Simboli, ki predstavljajo oči, se razlikujejo od simbolov, ki 
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predstavljajo nos ali usta, včasih nastopi v izris tudi vrat, kdaj se razlikujejo prsti na rokah in 

nogah, na nekaterih slikah je namesto telesa narisana obleka. Shema povprečnega 

sedemletnika vsebuje vse te lastnosti, nekateri otroci pa izpostavijo tudi simetrijo rok, nog ali 

oči. Nekateri otroci postavljajo podobe, kot so možicelj oziroma človeška figura, hiša in sova, 

v prvi plan, v ozadje pa narišejo figure, kot so konji, ladjice in avtomobilčki. Otrok nedvomno 

v prvi plan postavi lasten izris, figure v gibajočem stanju včasih naredi s stranskim izrisom, 

statične pa s pretežno sprednjo usmerjenostjo. 

Shema risbe povprečnega otroka temelji na izrisu skupine geometrijskih likov, ki pa bi 

izgubili svoj pomen ob izrisu, če bi jih ločili med seboj. Otrok tako ne želi posnemati narave, 

temveč ponazarja koncept, ki se je razvil iz več faktorjev (proces razmišljanja, zavedanje 

lastnih občutkov, senzorna percepcija) in predstavlja lastne interese in prioritete. Lowenfeld 

(1987, str. 260) pojmuje tako sedemletnikovo prostorsko shemo kot ozaveščen pojav 

konfiguracije med postavitvijo podobe in prostorom. 

Pri mlajših otrocih je za njihovo izražanje značilna čustvena nesorazmernost. Odnos do 

velikosti motivov oziroma simbolov, ki predstavljajo narisane podobe, temelji na emotivni 

pomembnosti. Otrok nariše večje tisto, kar mu je pomembnejše. Resnična velikostna razmerja 

narisanih predmetov otroka ne zanimajo, si pa hierarhično določa in riše večje tiste motive, ki 

so mu pomembnejši. V zgodnjem predšolskem obdobju ga velikost podob ne zanima, zaznava 

ustrezne velikosti se začenja proti koncu predšolskega obdobja in se razvije v šolskem 

obdobju (Vrlič, 2001, str. 26). 

Tomšič Čerkezova idr. (2011, str. 34) obravnavajo Kolbov model, ki zajema štiri stopnje: 

konkretna izkušnja, razmišljajoče opazovanje, refleksija in oblikovanje abstraktnih konceptov. 

Razumejo ga kot razvojni proces, v katerem nastopita generalizacija in preizkušanje faktorjev, 

prisotnih znotraj Kolbovega modela. Nastopijo mišljenje, čustvovanje, zaznavanje in vedenje. 

Tako imamo kontinuiran proces, ki temelji na razvoju ali preoblikovanju faktorjev, ti pa na 

izkušnji in celostnem razvojnem procesu, primerljivem izkušenjskemu učenju. 

1. Konkretna izkušnja temelji na osrednjem vsebinskem motivacijskem elementu. 

2. Razmišljajoče opazovanje o dogodku ali pojavu iz prve faze aktivnosti, iskanje njegovega 

pomena, ureditev stališč za osmišljenje izkušnje. 

3. Abstraktna konceptualizacija je formiranje abstraktnih konceptov in generalizacij kot 

posledično stanje logične analize, pri čemer se predhodne izkušnje z obravnavo in 

osmišljenim pojmovanjem sistematično povezujejo v celoto. 
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4. Aktivno eksperimentiranje je preizkušanje pridobljenih izkušenj in konceptov v konkretni 

situaciji; doživeto se z analizo in vrednotenjem umešča v novo situacijo. 

Tako imamo dva tipa osebnosti. Pri prvem prevladuje konkretna izkušnja, v ospredju je 

čustveno odzivanje na doživeto; zanj sta značilna kompleksnost doživljanja in intuitivnost. Pri 

drugem prevladuje razmišljanje, pojave in njihovo delovanje skuša razumeti z skrbnim 

opazovanjem; zanj so značilni dobro opazovanje, premišljeno presojanje in visoko 

vrednotenje nepristranskosti (Tomšič Čerkez, 2011, str. 34). 

2.1.7 Vizualno (mišljenje) 

Arnheim (1954/1985, str. 20) zagovarja vizualno mišljenje kot proces, v katerem se stikajo 

bistvene sestavine opazovanja in mentalne funkcije. S tem ima v mislih procese, kot so 

aktivno raziskovanje, izbira, razumevanje, poenostavljanje, abstrahiranje, analiza, sinteza, 

dopolnitve, popravki, primerjave, reševanje problemov, združevanje, ločevanje in 

sistematiziranje v kontekst. Ti procesi niso zgolj mentalni, temveč so način, kako možgani, 

tako človeški kot živalski, obdelujejo podatke pridobljenih informacij. V osnovi ni bistvenih 

razlik med neposredno izkušnjo pojava in podoživljanjem pojava z zaprtimi očmi v stanju 

razmišljanja. 

S kognitivnim dojemanjem so mišljeni mentalni procesi, ki vključujejo in obdelujejo podatke 

pridobljenih informacij prek čutnega zaznavanja, spomina, mišljenja in učenja. Arnheim 

(1954/1985, str. 20) z vključitvijo opazovanja tako razširi pojma kognitivno in razumevanje. 

Prav tako ne vidi razloga za ločevanje mišljenja od percepcije – miselni proces ne izolira, 

temveč ga povezuje z opazovanjem in percepcijo. Vizualna percepcija mu pomeni vizualno 

mišljenje. 

Vrlič (2001) si predstavlja Arnheimove prispevke kot proces spoznavanja in zagovarja 

podano tezo, da mišljenje ni privilegij mentalnih procesov nad zaznavami ali izven njih, 

temveč je bistvena sestavina zaznavanja. To utemelji na primer z risbo, na kateri različno 

oddaljeni predmeti na očesni mrežnici izrišejo različne velikosti gledanega motiva in ne 

podajajo pravilnih informacij o velikosti in medsebojnem proporcu, a vendarle nam 

nepravilno razmerje ne poruši dojemanja motiva. 

Pečjak (1975, str. 262–264) v ožjem pojmovanju enači mišljenje z načinom reševanja 

problemov. Tako prispodobo opredeli za iskanje novih odnosov med podoživetimi 

izkušnjami, med senzornimi in simbolnimi oziroma med konkretnimi in abstraktnimi 
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vsebinami. Senzorne vsebine so mu neposreden odraz zunanjih situacij, simbolne pa posreden 

odraz doživetih situacij. Problemsko naravnano mišljenje definira z zaznavami, predstavami 

ali simboli. S psihološkega aspekta govori o treh vrstah mišljenja: zaznavno-praktično, 

zaznavno-predstavno in besedno. Miselne procese opredeljuje ožje in širše. V širšem 

pojmovanju lahko vsebujejo tudi domišljijo in halucinacijo. Z razvojnega vidika klasificira 

mišljenje glede na značilnosti posameznih obdobij ontogenetskega in filogenetskega razvoja. 

Guilford pa razlikuje med konvergentnim in divergentnim mišljenjem, pri čemer je prvo 

usmerjeno k eni sami rešitvi, drugo pa – ob manjši odvisnosti od miselnih šablon – k 

različnim rešitvam. 

2.2 Formalna intuicija med zaznavanjem in tehnologijo 

Če bi želeli predstaviti znanost prek občutkov, bi bilo to naravno storiti v tehnološkem 

muzeju. Obiskovalcu bi tam predstavili razne tehnološke napredke, aplikacije in pripomočke 

iz 20. stoletja. Znanosti bi se bilo tam mogoče dobesedno dotakniti. V veliki večini so se 

teoretske podlage znanosti naselile na neki način tudi v muzejske prostore, kjer znanstveniki 

želijo na ambiciozen način predstaviti svoje najboljše dosežke in relevantnosti. V razstavnem 

prostoru znanstvenega muzeja bi tako obstajal kustos, ki bi ga lahko poimenovali znanstveni 

koordinator. Razstava znanstvene in umetniške narave pa bi omogočala primerjavo znanosti 

in umetnosti, ki ju ni mogoče zares ločiti. Pri taki razstavi bi lahko rekli, da se oblikuje 

kombinacija didaktik obeh ved in tudi muzejske pedagogike. Pri tem se uporabljajo 

sestavljeni modeli prikaza različnih eksperimentov in uveljavljenih teorij (Stoltzner, 2005, 

str. 7). 

S predstavitvijo znanstvenih dosežkov, kot je prikaz teorije v tehnološkem muzeju, delujeta 

podoba in medij vzajemno. Znanost se pojavi kot tretji faktor, pri čemer novi medij popelje 

gledalca ali uporabnika v nov, ponazoritveni ali virtualni svet. Novi mediji nam tako 

omogočajo drugačno percepcijo, dojemanje in podoživljanje sveta okoli nas. Stvarnost sveta 

predstavlja medij sam, medij postane stvarnost. Novi medij tako omogoča uporabniku 

popolno izbiro pri vstopanju v znanje in znanstvene dosežke – uporabnik si po lastni volji 

izbere, kako bo uporabil predstavljeno vsebino. Tehnološke možnosti novih medijev delujejo 

kot kognitivni podaljšek, pri čemer združitev fizičnih zmožnosti s podlago novih medijev 

tvori novo realnost (Stoltzner, 2005, str. 189). 

Strehovec (2003, str. 71) odpira poglavje o novih medijih in medmrežju z vprašanjem 

tehnomodelirane in profilirane zaznave, v katero umesti tudi umetnost kot področje, na 
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katerem se ostrijo človeški čuti. Pri tem izpostavlja nove umetniške usmeritve, ki drzno 

stimulirajo različne zaznave. Prikaže novo področje zaznav, ki je pogojeno z uporabo novih 

medijev in dostopanjem do pojavov, ki jih definira kot skorajda nemogoče, nenaravne in 

sintetične. Korelacijo z umetnostjo, novimi mediji in zaznavo prepleta s srečevanjem 

uporabnika s kibernetsko umetnostjo instalacij in spletnih projektov. Virtualno resničnost, 

umetniško stimulacijo povezovanja prek novih medijev in različne oblike stimulativnih 

zaznav novomedijskih pojavov opredeli v različne vsebinske zvrsti in definira nove oblike 

zaznave. 

Postavitev uporabnika novih medijev v virtualno resničnost in njeno okolje odpira opazovalcu 

nov pogled. Postavljen je v negotov položaj, koordinatni sistem, ki definira pozicijo 

uporabnika, je sedaj odvisen od poglobitve v medij. Negotovost pri izbiri načina poglabljanja 

v medij je odvisna od izbire slike ali potopitve v virtualno resničnost. Pojavlja se nenehno 

vračanje k strukturi grafičnega zapisa na zaslonu, dvo- ali trirazsežni predstavitvi 

novomedijskih vsebin z videoprojektorjem, 3D-očali ipd. Pri zaznavanju in razumevanju 

podob po linearnem postopku – v primeru tekstov je akter bralec – nam novi medij ponuja 

izbiro hipertekstov, pri čemer bralec potuje v virtualni resničnosti in zazna besedila na 

različnih ravneh. Besedil ne spremlja in bere zgolj z leve proti desni in od zgoraj navzdol, 

temveč je postavljen pred dejstvo, da zaznamuje besede po nelinearnem postopku, bere v 

skokih k različnim delom besedila na različnih mestih in podstraneh prikazane vizualizacije 

novomedijskega pojava, pri čemer upošteva prostorsko sintakso besedila. Poslušalec lahko 

spremlja glasbo in zvočne zapise z novim medijem, ki se predvajajo modularno in 

ponavljajoče ter so izpostavljeni poslušalčevi izbiri nabora in kontinuiteti predvajanja vsebine. 

Gledalec, ki ob lastnem premikanju pogleda na podlagi računalniškega vida spreminja pot in 

prikaz predstavljenih podob na zaslonu ali v umetniški instalaciji, sam kroji svojo pot branja 

predstavljene vsebine (Strehovec, 2003, str. 72). 

Tako imamo namesto stabilne umetnine v obliki artefakta novomedijski pojav v obliki 

inscenacije in predstavitve vsebin, med katerimi se odvijajo razni procesi, ki lahko povzročijo 

instantne prikaze podob, ki se spreminjajo prek različnih vmesnikov in sprožajo nove pojave, 

dogodke ali vnaprej določene prikaze (Strehovec, 2003, str. 72–73). 

Leta 1924 so Sándor Bortnyik, Marcel Breuer, Farkas Molnár in Andor Weininger v 

novembrski izdaji madžarske revije Magyar Iras objavili esej brez naslova. To besedilo v 

obliki manifesta je kasneje postalo pomemben zgodovinski dokument o gibanju Bauhaus v 

tistem času (Bortnyik, Breuer, Molnar & Weininger, 1924/2005, str. 549–550). Njegova 
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uvodna poved se glasi tako: »Umetniki Bauhausa so arhitekti, slikarji, kiparji in oblikovalci, 

ki delujejo za združitev različnih disciplin umetnosti« (Bortnyik idr., 1924/2005, str. 549).1 

Manifest predstavlja enega od relevantnih konceptov in vodilo gibanja Bauhaus, ki je okoli 

leta 1924 združilo različna umetniška področja in nakazalo začetek razvoja nove šole. 

Funkcionalnost in kreativnost se spajata v korist uporabnosti in industrijske produkcije. Na 

plan pride organska arhitektura z vizijo in prizadevanjem za obravnavo nove funkcije in novih 

tehnologij, pri čemer se je z novim organskim pristopom pojavilo tudi prepričanje o razvoju 

na nivoju arhitekturnega področja. Koncept besedila manifesta je blizu filozofiji Raoula H. 

Francéta in tudi arhitekturni teoriji Hansa Meyerja, ki je bil direktor Bauhausa za Gropiusom, 

med letoma 1928 in 1930 (Bortnyik idr., 1924/2005, str. 549). 

V štiridesetih letih 20. stoletja se je Norbert Wiener posvetil študiju in razvoju računalništva 

in naprav za računanje. Prepričan je bil, da rešitev za strojno računanje kompleksnih 

diferencialnih enačb, ki sta ga z Vannevarjem Bushem proučevala, temelji na razvoju sistema 

skeniranja z večjim številom podatkov, ki bi jih lahko med seboj primerjali in upravljali. 

Jasno je bilo, da bi lahko dosegli določene rezultate le z obdelavo večjega števila podatkov v 

nekem razumnem času. Zato je postalo pomembno zmanjšati čas obdelave podatkov, se 

izogniti prekinitvam in motnjam. Bilo je pomembno povišati stopnjo natančnosti strojev za 

računanje pri obdelavi podatkov. Na ta način so bila opredeljena temeljna izhodišča za 

sestavo pametnega stroja in dodelani predlogi za izdelavo računalnika na teoretski ravni 

(Wiener, 1961, str. 1–4). 

Prvi predlog je bil dodati stroju aparat za množenje. Ta bi moral vsebovati numerični sistem 

zapisov in izvajati precej večje število analiz kot diferencialni analizator Bushevega 

analognega računalnika. Drugi predlog se je nanašal na mehanizem delovanja stroja. Da bi 

zmogel večje število operacij v časovni enoti, bi njegovo delovanje moralo temeljiti na 

elektronkah, ne pa na preklapljanju mehanskih naprav. Tretji predlog je bil, da vse operacije 

potekajo v samem stroju, ki bi imel dodane funkcijske tipke za seštevanje in množenje v 

natančnejših merskih enotah. Četrto izhodišče o strojnih operacijah je predvidevalo, da od 

                                                 

 

 

1. Moj prevod izvirnika: »The artists of the Staatliches Bauhaus Weimar are architects, painters, 
sculptors, and designers working to unite the various disciplines of art.« 
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vnosa podatkov do končnih rezultatov ni posegov s strani uporabnika. Zadnje izhodišče je 

govorilo o umestitvi aparata v stroj, ki bi lahko hitro zapisoval, skladiščil in brisal podatke 

(Wiener, 1961, str. 1–4). 

Priporočila, ki jih je Wiener (1961, str. 1–4) spisal in predlagal Bushu, so ostala zgolj na 

teoretski ravni, a ti koncepti so danes vgrajeni v sodobnih izjemno zmogljivih in hitrih 

računalnikih. 

Weibel (2005) razvršča razvoj percepcije podobe ob podpori računalnika v sedem ključnih 

faz. 

Prva faza je razvoj podobe z mehanskim postopkom razvoja fotografije (vpeljanega leta 

1839), ki ne potrebuje človekove podpore. Fotografija se razvije v mehanski škatli brez 

človekove intervencije, v smislu dodelave ali poslikave podobe same. Podoba se ustvari 

samodejno v cameri obscuri. 

Druga faza je prenos podobe na daljavo s skeniranjem, pri čemer se dvorazsežna podoba 

združi v linearen zapis s točkami na časovni premici. Izum iz leta 1840 je delo psihologa 

Alexandra Baina. Primeri mehanskega prenosa podatkov so še: telegraf, telefon, radijski in 

električni teleskop (televizijski sistem, ki ga je izumil Paul Nipkow leta 1884). Vsi ti so 

mehanski primeri prenosa zvoka, statičnih in gibljivih slik. Izum elektromagnetnih valovanj 

(Maxwell leta 1873 in Hertz leta 1887) je zaznamoval novo dobo obravnave in manipulacije 

podob. 

Tretjo fazo zaznamuje razgraditev realnosti in s tem opredelitev virtualnega prostora. 

Pridobitev se je razvila s posnemanjem in simulacijo realnosti, kar je pripeljalo do virtualnih 

okolij. Z mehanskim premikanjem statičnih slik smo ustvarili iluzijo ne samo prostorske, 

temveč tudi časovne upodobitve, predstavljene s filmom. 

Za četrto fazo sta značilna odkritje elektronk in izum katodne cevi (oboje leta 1897), kar je 

pripomoglo k ustvarjanju in prenosu elektronske slike (televizija). Temu sledita magnetno 

zapisovanje slikovnih signalov (tako zapisovanje zvoka je obstajalo že od leta 1900) in video 

snemanje (1951), kar je privedlo do prepleta filma, radia in televizije (omogočena je domača 

uporaba snemanja zvoka in slike) v novem mediju – videu. 

Peto fazo zaznamuje razvoj tehnologije, ki vključuje tranzistorje, matične plošče, čipe in 

polprevodniške tehnologije, kar je omogočilo revolucijo informacijskih tehnologij. Tako 

imamo multimedijski računalnik, ki poleg tega, da lahko opravlja vse operacije zgodovinskih 
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mehanskih strojev za računanje, odpira povsem novo polje strojno kontroliranih informacij in 

podob. Prek zaslonov je upodobljena virtualnost, variabilnost in obstoj vsebin, ki omogočajo 

interaktivnost med podobo in uporabnikom. 

Šesto fazo obeležuje tehnologija interaktivnosti, pri čemer računalniški terminal omogoča 

prenos podatkov v omrežje. Povsem nematerialni podatki, ki tvorijo umetniško delo, se tako 

nahajajo v virtualnem podatkovnem prostoru. Prisotnost na daljavo (angl. telepresence), 

telerobotika, kabelska televizija, interaktivna televizija in digitalna omrežja omogočajo 

širokopasovni pretok informacij in tvorijo elektronsko super avtocesto, kot je prihajajočo 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo že leta 1974 poimenoval Nam June Paik (Weibel, 

2005, str. 352). Izum svetovnega spleta omogoča avtonomni programski opremi, da upravlja 

umetno inteligenco. S pomočjo radijskega teleskopa, telefona, televizije, telefaksa, 

brezžičnega telegrafa, radia in drugih tehnologij so bili postavljeni temelji za telematsko 

kulturo. Telematska kultura je zasnovana na odsotnosti telesa, zanjo je značilen nematerialni 

signal, ki potuje v času in prostoru ter omogoča breztelesno komunikacijo in možnost bivanja 

v nematerialnih signalih. 

Sedma faza nas potiska na rob znanstvenofantastičnega, saj nam z aktualnim razvojem novih 

tehnologij na podlagi sodobnih senzorjev omogoča povsem novo potopitev v medij. Te 

tehnologije denimo omogočajo uporabo računalniškega vida za sledenje očesnemu pogledu in 

drugih sodobnih tehnoloških senzorjev, ki delujejo kot pretvornik za zaznavanje določenih 

dražljajev, sproženih prek računalniško vodenih pripomočkov. Primer so novomedijske 

umetniške instalacije, ki delujejo različno in vplivajo na različna čutila (Weibel, 2005, str. 

352). 

Manovich (2005, str. 23) šteje razvoj filma ob koncu 19. stoletja za epohalno spremembo 

izražanja in kulturnih vzorcev. Ob tem poudarja, da je iz tistega obdobja filmske revolucije 

premalo pričevanj o tem, kako so gledalci doživljali filmsko kulturo in propagando gibajočih 

slik, pogrešajo se mnenja uporabnikov in družbeni odziv. Takratno filmsko revolucijo 

primerja s sodobno revolucijo novih medijev (opredeli jih kot metamedije, ki jih materializira 

digitalni računalnik). Podobno kot je prišlo do zgodovinskega manka pri obravnavi kulturnih 

vzorcev med filmsko revolucijo, nastaja tudi danes manko pri proučevanju nove revolucije 

digitalnih medijev in njihovega vpliva na družbo. Zato opozarja, da bi morali obravnava 

semiotskih kodov in analitična raziskava kulturnih vzorcev tvoriti sodobno teorijo novih 

medijev. 
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Manovich (2005, str. 25) proučuje nove medije znotraj zgodovine moderne kulture vidnega in 

medijskih nosilcev ter raziskuje razlike med klasičnimi in novimi mediji. 

Med nove medije uvršča: spletne strani, virtualna okolja, virtualno resničnost, 

večpredstavnost, video igrice, interaktivne instalacije, računalniške animacije, digitalni video, 

kinopredstave in uporabniške vmesnike. 

Informatizacija kulturnega modusa tvori dve paraleli: na eni strani omogoča nove oblike 

kulturnih vzorcev, na drugi pa redefinira obstoječe, na primer film in fotografijo. 

Informacijska revolucija se tako pojavi kot modus in atribut sprememb ter redefinira celotno 

vizualno kulturo in naravo njenega izvora (Manovich, 2005, str. 23–27). 

Grau (2003, str. 3) opredeli novi medij kot sredstvo, ki deluje avtonomno in se spreminja na 

podlagi računalniško generiranih okolij in podob. Posega v sfero, ki vpliva na senzorno in 

vizualno recepcijo medijsko podanih vsebin. Grau ugotavlja, da »je računalnik s prihodom 

novih tehnik za ustvarjanje, distribucijo in predstavitev slik spremenil podobo ter zdaj 

nakazuje, da je mogoče vanjo "vstopiti". Tako je postavil temelje za virtualno resničnost kot 

glavno sredstvo za nastajajočo "informacijsko družbo"« (str. 3).2 S postopkom novih 

tehnologij lahko ustvarjamo nove tipologije umetniških stvaritev, ki se lahko same odzovejo 

na določene ukaze, sprožene prek vmesnikov, ter tako transformirajo obstoječe novomedijske 

vsebine in okolja. Z novimi mediji lahko vstopamo v sam medij, s čimer smo deležni 

virtualne resničnosti, ki je temeljni medij nastajajoče informacijske družbe (Grau, 2003, str. 

3). 

2.2.1 Teoretični koncept za novomedijsko orodje 

Vse več je zanimanja za uvedbo novomedijskega orodja v izobraževanje. Trg računalniških 

iger, eden od največji trgov zabavne industrije, ki tekmuje s filmskim in je presegel knjižnega, 

se odziva in raste na podlagi lastnosti, kot so atraktivnost iger, interaktivnost in poglobitev v 

                                                 

 

 

2. Moj prevod izvirnika: »With the advent of new techniques for generating, distributing, and 
presenting images, the computer has transformed the image and now suggests that it is possible to 
"enter" it. Thus, it has laid the foundations for virtual reality as a core medium of the emerging 
"information society".« 
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igro. Opazna je motivacija za uporabo iger, ki jo lahko razberemo tudi iz hitrih in 

kratkoročnih odzivov, interakcije ali utelešenja. Vse to lahko močno vpliva na izobraževalno 

okolje in učna sredstva. Prednosti in nelagodnosti, ki jih lahko računalniška igra ali novi 

medij kot učno sredstvo generira, je več. Možni problemi so: zavrnitev, odpor, frustracija, 

visoki razvojni stroški, osiromašeni rezultati, pedagoško neučinkovito učno sredstvo. 

Učinkovite izobraževalne računalniške igre so tiste igre, ki so sestavljene iz kompleksnih 

programskih okolij in se navadno nahajajo v računalnikih. To, da se pedagoška igra nahaja v 

računalniškem okolju, že samo po sebi motivira študente, saj jim nudi priljubljeno izhodišče 

za igranje iger. Računalniške igre se lahko prilagajajo uporabnikovim zmožnostim. Nastavijo 

se lahko različne stopnje zahtevnosti, pri čemer je mogoče spremljati napredovanje 

uporabnika, glede na izkušnje, ki jih je do trenutka vpetosti v igro uporabnik doživel. Cilj je 

umestiti uporabnika v ustrezno zahtevnostno stopnjo, na kateri s svojimi kompetencami 

obvlada situacijo in motivirano vztraja pri lastnem napredovanju. 

Ključna ideja je, da se v polje računalniških iger umestijo in prilagodijo polja sinergije med 

vzvodom in ciljem, ki ga želimo doseči (Moreno-Ger, Burgos, Sierra in Fernández-Manjón, 

2007, str. 247–248). 

2.2.2 Standardizacija metamodela IMS Learning Design 

IMS Learning Design (IMS LD) je specifikacija za metajezik, ki omogoča modeliranje učnih 

procesov (»IMS Learning Design«, 2016). Jeffery in Currier (2003) sta vzpostavila 

specifikacije standarda IMS LD, ki temelji na konceptualizaciji učnih scenarijev v novih 

medijih in e-okoljih, ki prek spleta omogočajo izmenjavo in uporabo različnih računalniških 

sistemov. IMS LD lahko opisuje najrazličnejše pedagoške modele ali pristope k učenju, tako 

skupinske kot sodelovalne. Standard ne definira jasnega pedagoškega modela, temveč 

zagotavlja visoko kvalificiran jezik ali metamodel, s katerim je mogoče opisati različne 

modele pristopa k učenju. Ne definira določenega izoliranega modela, je pa jezik, ki opiše, 

kako uporabnik opravlja dejavnost iz virov ter orodja in storitve. Sistem koordinira, kako 

povezati in izpeljati pretok učenja. 

Struktura IMS LD razčlenjuje učna gradiva in storitve, s čimer se lahko učna gradiva pojavijo 

v različnih scenarijih, scenariji pa lahko tvorijo nove storitve. IMS LD se opira na različne 

elemente: vloge uporabnika, dejavnosti, ki jih izvaja, in okolja (kje, kako in s kakšnimi cilji). 
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IMS LD je koncipiran na sistemu jezika za modeliranje v izobraževanju (angl. educational 

modelling language – EML), razvit pa je bil na Open University of the Netherlands (OUNL). 

2.2.3 Tehnična struktura IMS LD 

IMS LD je neposredno povezan s sistemom XML (angl. extensible markup language, 

razširljivi označevalni jezik) in je specifičen jezik za opisovanje učne aktivnosti. IMS LD je 

programsko orodje, ki med procesom aktivnosti interpretira podatke, pridobljene prek XML-

zapisov o udeležencu. Ta razlaga je specifična za uporabnika pri tolmačenju in interpretaciji 

spletnih okolij, v katerih uporabnik deluje kot nekakšen analogni akter v virtualnem učnem 

okolju (angl. virtual learning environment – VLE). 

IMS LD opisuje, kako se napredovanje akterja odvija skozi proces vnaprej določenega 

scenarija. Akter je lahko deležen procesa na individualni ravni ali je del virtualnega okolja. 

Sistem omogoča zamenjavo akterja oziroma uporabnika in tutorja oziroma mentorja ter 

spremembo vira, orodja in ciljev. 

V standardih IMS LD so določene tri nivojske implementacije (Jeffery & Currier, 2003): 

– Stopnja A določa jedro sistema IMS LD – ljudi, dejavnosti, vire, metode, vloge in dele 

elementov, ki so udeleženi v procesu. Vse to preprosto razvršča in kroji časovne in učne 

dejavnosti, ki jih opravljajo učenci in učitelji, ki uporabljajo učne predmete ali storitve. 

– Stopnja B doda večjo kontrolo in kompleksnost pri uporabi, lastnostih in pogojih. 

Lastnosti so lahko notranje (lokalne) ali zunanje (globalne). Shranjujejo se podatki, 

vezani na uporabnika, na primer rezultati testov, zapisi napredovanja v procesu, navodila, 

časovni uspeh kandidata in oblika učenja, ki jo je kandidat uporabil. Notranje lastnosti 

ostajajo med izvajanjem didaktične igre oziroma učnega procesa v zapisu na disku 

računalnika, medtem ko se zunanje lastnosti pokažejo šele ob koncu procesa (do teh je 

mogoče dostopati prek različnih nivojskih rezultatov in v različnih učnih modelih). 

Trenutna uporaba lastnosti in vrednosti zunanjih informacij se ureja v dogovoru med 

uporabnikom in izvajalcem. Da bi bilo mogoče podatke predstaviti širši skupnosti ali v 

morebitni instituciji, je IMS LD podal smernice, kako graditi novomedijska orodja, in 

specifikacije o svetovanju vzajemnih dogovorov s sklopom priporočil pod imenom IMS 

Learner Information Package Specification. 

– Stopnja C ponuja širšo in bolj sofisticirano obliko spremljanja učnega procesa z 

novomedijskimi obvestili o dejavnostih, ki omogočajo učitelju in učencu samodejno 
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sprožanje novih dejavnosti, stopenj ali nalog v učnem procesu. Z implementacijo IMS 

LD v učni proces je omogočena vpetost tistih dejavnosti, ki so naštete v različicah A, B in 

C, v model učnega orodja kot sugeriran standard. 

IMS LD je sestavljen iz treh strukturiranih nivojev, pri čemer so prisotni vsi detajli, opisi 

zakonitosti, aktivnosti, okolja in metode (stopnja A); lastnosti, globalni elementi, spremljanje 

storitev in pogoji (stopnja B); obvestila, ki spremljajo učni proces in dejavnosti, ki se odvijajo 

(stopnja C). 

Burgos, Tattersall in Koper (2006) raziskujejo model zastavljenih standardov z 

implementacijo smernic IMS LD. Za boljši vpogled v IMS LD in njegovo vpetost v 

didaktične igre je treba konceptualizirati osnovna načela, ki se uporabljajo kot konceptualni 

okvir za razvoj modela. Treba je opredeliti in našteti bistvene značilnosti elektronskih iger, 

dodati komponente, ki omogočajo, da je igra didaktična, in oblikovati igro po didaktičnih 

načelih, da bi jo lahko opredelili kot izobraževalno. 

V skladu s klasičnimi opisi didaktičnih iger so bistvene značilnosti iger v izobraževanju 

naslednje (Callois, 1958/1967; Huizinga, 1938/1955): 

– prosta uporaba (vstopanje in izstopanje iz igre), igro začenja in končuje uporabnik sam; 

– imaginacija, paralelno podoživljanje okolja, posnemanje stvarnega okolja, dejavnost brez 

posledic na dejanska podana vprašanja v odnosu do stvarnega okolja; 

– omejitev v času in prostoru; 

– negotove rešitve in razvoj didaktičnih iger, ki motivirajo, igra je nepredvidljiva in je 

odvisna od obnašanja uporabnika. 

Dodatna načela podajo naslednje smernice (Salen & Zimmerman, 2003; Sutton-Smith, 2001): 

– igro je treba začeti s problemom, ki ga je treba rešiti; 

– igra ne sme biti podrejena imetju ali nagradi, vodilo igre mora biti dejavnost kot taka; 

– igra mora imeti lastno rešitev oziroma urejenost; 

– igra mora vsebovati nekaj, kar se je treba naučiti ter uvede novo znanje, uri uporabnikove 

spretnosti, omogoča izmenjavo izkušenj, odkriva nove koncepte, razvija rezultate in 

spretnosti. 

Eden od glavnih pogojev, da je didaktična igra opredeljena kot IMS LD, je ta, da za delovanje 

potrebuje računalnik oziroma nove medije (Wolf & Perron, 2003, str. 14–16, v Burgos idr., 

2006). 
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2.2.4 Operativni dejavniki pri sestavi računalniške izobraževalne igre 

Aktivnost skozi igro lahko deluje izobraževalno, če igralec izpolnjuje določene izobraževalne 

cilje. Igra se strukturira kot izobraževalna na podlagi zastavljenih ciljev, načina uporabe in 

procesa odvijanja. Računalniška igra je vpeta v izobraževalno okolje prek računalniških 

sistemov. 

Taksonomija vzgojno-izobraževalnih iger zajema več kategorij iger: igre na srečo, akcijske, 

ustvarjalne, igre na deski, strateške, športne, upravljalne, inteligentnostne, reprodukcijske in 

simulatorji okolja. Različni mešani modeli so sestavljeni iz modulov, ki vsebujejo različne 

kategorije, na primer računalniška vesoljska igra lahko vsebuje simulatorje okolja, akcijske ali 

ustvarjalne igre (Klabbers, 1989, v Burgos idr. 2006, str. 3). 

Burgos idr. (2006, str. 3) razlikujejo med didaktičnimi in tehničnimi komponentami 

računalniške izobraževalne igre (tabeli 1 in 2). Te komponente so običajno prepletene med 

seboj. Nekatere so odvisne od drugih, nekatere pa ne; lahko delujejo samostojno, so pa vezane 

na zunanje vire informacij in interakcij. Na primer tehnična komponenta »lokalna ali 

porazdeljena igra« je vezana na didaktične komponente, kot so »individualna ali skupinska 

rešitev«, »z dinamično povratno informacijo« ipd. Za zagotavljanje izvajanja procesa učne 

enote je torej potrebna združitev tehničnih in didaktičnih komponent (Burgos idr., 2006, str. 

4). 

Tabela 1: Osnovne didaktične komponente računalniške izobraževalne igre 

Didaktična komponenta Opomba 
Ena ali več rešitev Obstaja en način ali več načinov za rešitev in dokončanje igre. 
Odprta ali zaprta rešitev Uporabnik lahko izbere le med ponujenimi možnimi rešitvami ali jo 

ustvari sam. 
Individualna ali sodelovalna 

rešitev 
Za uspešen rezultat zadostuje en uporabnik ali jih je potrebnih več. 

Sodelovanje ali tekmovanje  Rešitev je dosežena s sodelovalnim delom ali z vzpostavitvijo 
tekmovalnosti med udeleženci. 

Z dinamično povratno 
informacijo 

Na voljo je ocenjevanje uporabnikove dejavnosti, kar vpliva na potek 
igre. 

S prilagodljivim učenjem Personalizacija vsebine, poteka in ocenjevanja glede na uporabnikov 
profil, hitrost in kakovost igre. 

S stopenjskim ali izoliranim 
učenjem 

Na voljo so po učne stopnje težavnosti naraščajoče ali izolirane 
neodvisne enote. 

Vir: Burgos idr., 2006, str. 3. 
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Tabela 2: Osnovne tehnične komponente računalniške izobraževalne igre 

Tehnična komponenta Opomba 
En ali več igralcev Istočasno lahko igra le en igralec ali več igralcev. 
Z združevanjem uporabnikov 

ali brez združevanja 
Uporabniki si lahko medsebojno delijo vire, skupaj postavljajo cilje 

in med seboj komunicirajo. 
Z izmenjavo virov v igri med 

uporabniki ali brez nje 
Skupna raba virov, cilji in komunikacija. 

Lokalno ali porazdeljeno 
odvijanje igre 

Za večterminalsko ali večuporabniško igro je potrebna povezava z 
internim omrežjem ali internetom. 

Sinhrono ali asinhrono 
odvijanje igre 

Komunikacija med izvajanjem igre z oddajanjem. 

Z večpredstavnostnimi viri 
(video/avdio) ali brez njih 

Večpredstavnostne (npr. avdio in video) datoteke so integrirane in v 
uporabi. 

Z močno grafično podporo Grafični prikazi so zaradi velike količine informacij ovira za 
odzivnost in pomnilniško zmogljivost. 

Z 2D- ali 3D-grafičnim 
oblikovanjem 

Grafične podobe izhajajo iz dvorazsežnih virov ali iz trirazsežnih, ki 
vključujejo globino kot ključni dejavnik. To pa pomeni večjo 
porabo virov. 

Z vektorskimi ali rastrskimi 
slikami 

Vizualizacija je matematično določena in brez popačitev ali ima 
kakovost rastrske fotografije. 

S sprotnim ustvarjanjem 
sprememb ali brez njega 

Samodejni sistem umetne inteligence sproti izračunava podatke in v 
skladu s tem spreminja potek igre ali je igra vnaprej določena. 

Z uredljivimi ali statičnimi 
polji 

Vsebina polj se lahko med igro spremeni ali ne. 

S prilagodljivimi značilnostmi 
ali statičnimi profili 

Nekatere značilnosti igre in uporabnika je mogoče med igro 
spremeniti ali so te nespremenljive. 

Shranjevanje in branje 
zunanjih datotek 

Omogočena sta pridobivanje ali shranjevanje uporabniških in drugih 
podatkov. 

Komunikacija z drugimi 
aplikacijami in orodji 

Pošiljanje informacij v realnem času in na podlagi tega odziva 
ustvarjanje nove različice igre v realnem času. 

Z interakcijo v realnem svetu 
ali brez nje 

Igra je samostojna ali potrebuje interakcijo z realnim svetom. 

Vir: Burgos idr., 2006, str. 4. 

2.2.5 Implementacija tehničnih in didaktičnih komponent pri modeliranju z IMS LD 

Omenjene didaktične in tehnične komponente računalniških izobraževalnih iger je mogoče 

preveriti tudi z vidika, ali jih je mogoče modelirati z IMS LD. Tabeli 3 in 4 prikazujeta 

didaktične in tehnične komponente; njihove zmožnosti modeliranja z IMS LD; potrebno 

stopnjo IMS LD; morebitne opombe (Burgos idr., 2006, str. 5). 
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Tabela 3: Možnosti modeliranja didaktičnih komponent z IMS LD 

Komponente IMS LD Stopnja Pripomba 
Ena ali več rešitev Da A  
Odprta ali zaprta rešitev Da A  
Individualna ali sodelovalna rešitev Da B XMLa 
Sodelovanje ali tekmovanje Da B XMLa 
Z dinamično povratno informacijo Da B XMLa 
S prilagodljivim učenjem Da B XMLa 
S stopenjskim ali izoliranim učenjem Da B XMLa 

Vir: Burgos idr., 2006, str. 5. 
aPotrebna je dodatna komponenta XML. 

Tabela 4: Možnosti modeliranja tehničnih komponent z IMS LD 

Komponenta IMS LD Stopnja Pripomba 
En ali več igralcev Da B XMLa 
Z združevanjem uporabnikov ali brez združevanja Da A  
Z izmenjavo virov v igri med uporabniki ali brez Da A  
Lokalno ali porazdeljeno odvijanje igre Da A  
Sinhrono ali asinhrono odvijanje igre Da A  
Z večpredstavnostnimi viri (video/avdio) ali brez Da A  
Z močno grafično podporo Da A  
Z 2D- ali 3D-grafičnim oblikovanjem Da A  
Z vektorskimi ali rastrskimi slikami Da A  
S sprotnim ustvarjanjem sprememb ali brez njega Delno — Odvisno od izvršljivega 

modula, ne od IMS LD 
Z uredljivimi ali statičnimi polji Da B XMLa 
S prilagodljivimi značilnostmi ali statičnimi profili Da B  
Shranjevanje in branje zunanjih datotek Delno — Odvisno od izvršljivega 

modula, ne od IMS LD 
Komunikacija z drugimi aplikacijami in orodji Da B XMLa 
Z interakcijo v realnem svetu ali brez nje Da A  

Vir: Burgos idr., 2006, str. 5 in 6. 
aPotrebna je dodatna komponenta XML. 

Shranjevanje in nalaganje podatkovnih informacij postane pomemben faktor za 

interoperabilnost med viri, ustvarjenimi znotraj in zunaj platforme IMS LD. Tako zunanji viri 

podatkov, generirani prek platforme IMS LD, kot viri, ki niso zgrajeni po modelu IMS LD, so 

nujno potrebni za zagotavljanje ustrezne učne strukture in integracijo učne snovi, da bi lahko 

sestavili učno enoto (Burgos idr., 2006, str. 6). 
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2.2.6 Trije modeli izvajanja učnega procesa z implementacijo IMS LD 

Učno snov in organizacijo učne enote lahko izvedemo na različne načine znotraj sistema IMS 

LD. Hierarhija, kronološka razporeditev, pretakanje virov in interakcija s tehničnim in 

podatkovnim okoljem dopuščajo več rešitev. Modeli A, B in C (slike 2, 3 in 4) prikazujejo 

medsebojne komunikacije posameznih modulov v treh možnih modelih izvajanja učne enote z 

IMS LD. 

Model A je mešanica programskega okolja z lastno kodo Action Script (npr. Java, Javascript, 

Lingo itd.) in sistema IMS LD. Komponenta, ki jo Action Script doda, je samodejni način 

kodiranja in dekodiranja zapisov informacij, ki jih program v okolju Macromedia Flash, v 

razširjeni različici imenovanem SOL, shrani ali prikliče vir informacij. V tem primeru je IMS 

LD samo sistem, ki vsebuje module. IMS LD nudi podporo strukturi in notranji izvedbi 

modulov, ustvarjenih s programskim okoljem Flash (Flash je programska različica sistema 

Action Script) (Richards, 2005, v Burgos idr., 2006, str. 8). 

 

Slika 2: Model A 
Vir: prirejeno iz Burgos idr., 2006, str. 8. 

V modelu B, ki je mešanica IMS LD in Action Scripta, se informacije pretakajo med 

sistemoma. To posredovanje informacij poteka po protokolu URL z metodama GET in POST, 

običajnim načinom komuniciranja s programskima datotekama XML in CGI. XML ali 

katerikoli drugi označevalni jezik, ki to podpira, tako postane most za komunikacijo med 

platformama IMS LD in Action Script. Shranjevanje podatkov omogoča vodenje in uporabo 

spremenljivk na lokalni in globalni ravni in dostopanje v učno enoto znotraj sistema IMS LD 

(Burgos idr., 2006, str. 8). 
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Slika 3: Model B 
Vir: prirejeno iz Burgos idr., 2006, str. 9. 

Model C je v celoti razvit v IMS LD. Model predvaja že obstoječe vsebine, na primer v 

programskem okolju Flash; Action Script se uporablja samo za predstavitev in ne za 

interaktivno spreminjanje parametrov in vsebin. Model nastopi kot nivo B, s tem da preskoči 

del, v katerem se lahko pri tvorjenju in pretakanju vsebin iz zunanjih virov uporabi 

mehanizem GET/POST. Vse pridobljene informacije se shranjujejo v sistemu IMS LD, 

vendar brez dostopa do zunanjih datotek (Burgos idr., 2006, str. 9). 

 

Slika 4: Model C 
Vir: prirejeno iz Burgos idr., 2006, str. 9. 
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Vsako komponento znotraj računalniško podprtega okolja za izobraževalne namene lahko 

oblikujemo v dvosmernem pretoku sistemov (IMS LD – Action Script – IMS LD). S tem si 

priskrbimo organizacijo učne enote. Način sestavljanja modela je lahko čisti IMS LD ali 

mešani – med sistemi in programskimi moduli (GET/POST), ki omogočajo pretok povratnih 

informacij. 

Če se uporabi samo sistem IMS LD, se različne komponente stopenj A in B lahko uporabijo 

za strukturiranje didaktične igre, pri čemer so prisotni dejavniki, kot so: dejavnosti, vloge, 

okolja, metode, akti in sredstva. Komunikacija med dejavniki tvori in združuje lastnosti, ki 

omogočajo potek in organizacijo učne enote. Dodatno se lahko opredelijo pogoji, ki 

omogočajo in usmerjajo pretok informacij med izvirnikom zastavljenih ciljev učne enote in 

samim procesom. Tako stopnji A in B zagotavljata dovolj virov za modeliranje didaktične 

igre (Burgos idr., 2006, str. 9–10). 

Edini komponenti znotraj sistema IMS LD, ki sta trenutno še v razvoju, sta tehnične narave 

(Koper, 2005): 

– Igralni pogon v realnem času. Ta bi lahko bil razvit tudi s katerim drugim programskim 

jezikom, na primer Java in Action Script, ustvarjene informacije pa bi bile posredovane v 

IMS LD s kodo XML ali bi bil sistem IMS LD zbirnik za glavno dejavnost in ponudnik 

učne podpore. Zaradi narave specifikacij, ki jasno razlikujejo čas oblikovanja in čas 

procesa didaktične igre, IMS LD ne omogoča procesnih operacij, temveč jih na ravni 

sistema standardov zgolj uravnava in oblikuje. 

– Shranjevanje in branje zunanjih datotek. IMS LD dovoljuje nalaganje zunanjih datotek, 

ne more pa uporabljati vsebine teh datotek niti nanje česa shranjevati. To funkcijo je 

mogoče dodati z zunanjim jezikom ali programom, ki lahko bere, shranjuje in posreduje 

informacije učni enoti. 

2.3 Novi medij med potopitvijo (prisotnost) in komunikacijo 

Aktivacija in udomačitev pojava novih medijev kot sprožilca novih senzornih dražljajev in 

poglobitve človeških čutov v medij spremeni kontekst dojemanja umetnosti in spremljanja ter 

zgodovinsko in teoretsko raven prostorske percepcije in podobe same. Poglobitev v 

umetniško delo, ki nam jih tehnologije z mediji omogočajo, ponazori nove koncepte 

dojemanja tovrstnih umetniških pojavov, ki nam jih virtualna resničnost v novomedijskih 

okoljih omogoči. Virtualna resničnost potopi uporabnika v virtualni svet, ki nam predstavlja 
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kontekst in analizo novih gibanj v sodobni zgodovini umetnosti, transformacijo umetniških 

procesov, umetniških artefaktov in njeno asimilacija. Umetnost in umetniški pojavi, ki se 

odvijajo znotraj novih medijev, so prav tisti predmet razprav, ki omogočajo dialektično in 

večplastno razpravljanje in razumevanje medija in njegove poliedričnosti (Grau, 2003, str. 6). 

Komunikacija in prisotnost sta relevantna procesa v dimenziji psihološkega profila 

posameznika. V zadnjem obdobju se v trendu konvergence ti dve področji srečujeta na 

stičišču razvoja novih tehnologij in tehnoloških aplikacij (Biocca & Levy, 1995; Riva, 1999). 

Priče smo združitvi dveh tipov tehnologij: na eni strani je računalniško posredovana 

komunikacija (angl. computer-mediated communication), na drugi pa sta virtualna resničnost 

(VR, angl. virtual reality) in umetna inteligenca (angl. artificial intelligence). Ta združitev 

dopušča izvedbo simulacije in reprodukcije v 3D-okoljih in aplikacijah. 

V obdobju razvoja novih tehnologij smo priče računalniško posredovanemu komuniciranju z 

nekom, ki ni fizično prisoten, a na način, kot da bi sogovorec bil prisoten. Komunikacija 

poteka prek interakcije z inteligentnimi avtonomnimi agenti (angl. intelligent virtual agents), 

ki niso človeški, temveč elektronski in delujejo kot virtualni zastopnik. Ob tem se porodi 

občutek vzajemne prisotnosti – vsak sogovorec ima občutek, da je njegov sogovorec zraven. 

Izkušnja je drugačna od tiste, ki bi jo zaradi okoliščin fizične ločenosti dejansko pričakovali, a 

vendar inteligentni avtonomni agenti, elektronski posredniki v virtualnem okolju, s 

prisotnostjo na daljavo omogočajo njeno podoživljanje (Burdea, 2003; Cassell, Sullivan, 

Prevost & Churchill, 2000; Kling-Petersen, Pascher & Rydmark, 1999; Mantovani, Agliati, 

Mortillaro, Vescovo & Zurloni, 2006). 

Različne hibridne oblike tehnološkega napredka, ki združujejo funkcije in aplikacije, se v 

zadnjih letih združujejo v potopitev in multimodalni transfer tehnologij virtualne resničnosti, 

ki omogočajo socialno interakcijo tako s človekom kot z inteligentnimi avtonomnimi agenti. 

Dramatično povečanje posredovane in modificirane socialne interakcije prek elektronskih 

agentov nam daje možnost nove izkušnje fizičnega in socialnega sprejemanja sveta. Priče smo 

pojavu, imenovanem izkustvena tehnologija (angl. experiential technology) (Carassa, 

Morganti & Tirassa, 2005; IJsselsteijn & Riva, 2003; Lombard & Ditton, 1997; Spagnolli & 

Gamberini, 2005). 

Tehnologija nam omogoča vse bolj prepričljiv vmesnik iluzije, ki posredovanje avtonomnih 

agentov skorajda izniči (angl. illusion of nonmediation, iluzija neposredovanosti), pri čemer 

se uporabnik potopi in vpne v svet izkušenj prek novih medijev (Mantovani idr., 2006, str. 5). 
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2.3.1 Percepcija novih medijev 

Ko Grau (2003, str. 13) razglablja o potopitvi v medij kot o ključu do dojemanja razvoja 

medijev in njihovih aplikacij, postavlja koncept umestitve pojava obsežnosti in večplastnosti 

odnosa med uporabnikom in medijem samim. Potopitev opredeli kot razumski proces 

spodbujanja dostopa v preteklost in prihodnost; večinoma je to potopitev v mentalni proces 

zaznavanja sprememb, prehoda iz enega mentalnega stanja v drugega. Značilno pri 

predstavljenem konceptu je to, da potopitev v novi medij zmanjšuje kritično oddaljenost, ta pa 

veča emotivno vpletenost v pojav, ki smo ga deležni. 

Pogled na koncept potopitve, ki ga Grau (2003, str. 13) opredeljuje znotraj virtualne 

resničnosti in s tem v novem mediju, postavi uporabnika opazovalca v hermetičen virtualni 

prostor, ki uporabnika iz realnega dojemanja vizualnih impresij in razširjene perspektive 

potopi v prostor iluzije. (Razširjena perspektiva se pojavi pri uporabi panoramskega platna za 

360-stopinjske projekcije; to je en primer virtualne resničnosti.) Panorama, ki predvaja 

vsebine novih medijev in omogoča pojav virtualne resničnosti, s svojimi fizičnimi lastnostmi, 

kot sta material projekcijskega platna in vir svetlobe, ki omogočajo izris projiciranih podob, je 

edina vez, ki še spominja na realnosti. Namen virtualne resničnosti je vzpostaviti umetni svet, 

v katerem se podoba v prostoru upošteva kot totaliteta v odnosu z opazovalcem in pokrije 

vidno polje opazovalca v celoti, s čimer se opazovalec na ravni dojemanja in percepcije podob 

v celoti potopi v virtualno resničnost (slika 5). Za razliko od klasične podobe, kot je freska, ki 

prikazuje zgodbo s časovnim zaporedjem podob, ki jih gledalec opazuje na vizualni ravni, se 

pri potopitvi v virtualno resničnostjo s tehnologijo digitalne panorame, ki vzpostavi 360-

stopinjsko enotnost časa in prostora, gledalec v celoti perceptivno potopi v doživetje. V 

podobo je mogoče dostopati v času in prostoru nekronološko in prosto, gledalec si sam kroji 

scenarij poti, ki jo bo izbral, in vsebine, ki jih bo predelal (Grau, 2003, str. 13). 

Podobo v mediju, prikazano na način virtualne resničnosti, lahko opišemo glede na njeno 

posredovanje informacij in uporabnikovo percepcijo ter glede na strukturo organiziranosti 

podobe in njeno kognicijo. To omogoča ekstremno število različic dojemanja in spremljanja 

podob in vsebin, ki se s potopitvijo v virtualno resničnost oziroma novi medij generirajo na 

podlagi naše izbire in odkrivanja, to pa ponuja popolnoma alternativno realnost podoživljanja 

posredovanih informacij. Novi mediji omogočajo na eni strani manipulacijo s podobami in 

informacijami ustvarjalcev novomedijskih vsebin, na drugi strani pa se lahko uporabnik spaja 

z medijem samim, kar vpliva na uporabnikove senzorne vtise in zavest (Grau, 2003, str. 13). 
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Slika 5: Sferično vidno polje 
Vir: ponatisnjeno iz Grau, 2003, str. 14. (Avtor risbe z naslovom »Spherical field of vision« je J. 
Boon. Risba je bila prvič objavljena v K. Wonders, Habitat dioramas: Illusions of wilderness in 

museums of natural history (str. 207), Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1993.) 

V virtualni resničnosti se vzpostavljata glavni vlogi podobe, reprezentacija in konstitucija 

prisotnosti; prvič s povečanim realizmom, drugič v prepletu z iluzionizmom v korist 

močnejših učinkov na uporabnika in njegovih občutkov podoživljanja. Podoba in tehnika 

simulacije virtualne resničnosti stremita k združitvi tradicionalnih medijev v en sam sintetični 

medij, ki je izkustven na več senzornih načinov. Grau (2003, str. 14) ga opredeli kot 

večsenzornega (angl. polysensory). 

Manovich (2002, str. 99) dojema sodobni vmesnik med računalnikom in človekom kot nekaj 

radikalnega, ki omogoča nove možnosti za ustvarjanje in komuniciranje. Virtualna resničnost 

je zanj nekaj, kar omogoča potovanje skozi neobstoječe tridimenzionalne prostore; 

računalniški monitor, ki je priključen v sistem računalniškega omrežja, deluje kot okno, s 

katerim se lahko prestavljamo več tisoč kilometrov stran od tam, kjer se dejansko nahajamo. 

Z miško, računalniško kamero in računalniškim zaslonom se računalniška strojna oprema 

spremeni v pametni stroj, prek katerega lahko komuniciramo na daljavo in nam s tem 

omogoča prisotnost na daljavo. Sheppard in Walker (1999, str. 1) opredelita prisotnost na 

daljavo kot nekaj, kar omogoča človeško interakcijo na daljavo in ustvarja občutek prisotnosti 

na oddaljeni lokaciji. 

Virtualno resničnost, interaktivnost in virtualno prisotnost omogoča tehnologija digitalnih 

računalnikov z binarnokodnimi zapisi. Na začetku razvoja sodobnih računalnikov je bila 
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stvarnost digitalnih podatkovnih informacij in vsebin v obliki podob materializirana na 

zaslonu monitorja s katodno cevjo. S sodobnim razvojem tehnologije pa se tudi razvoj zaslona 

dotika mej tehnološkega napredka, ki postavlja izziv relacijam med fizičnim prostorom, 

telesom uporabnika in prostorom reprodukcije virtualne prisotnosti uporabnika prek 

zaslonskega vmesnika (Manovich, 2002, str. 99). 

Manovich (2002, str. 105) opisuje genealoški razvoj računalniškega zaslona kot 

prikazovalnika podobe tako: interaktivni zaslon je podtip takega, ki se odziva v realnem času, 

ta je podtip dinamičnega zaslona, ta pa podtip klasičnega. Koncept predstavljene tipologije 

zaslonov temelji na dveh idejah. Prva ideja temelji na časovnosti: klasični zaslon prikazuje 

idejo trajne podobe s statično sliko; dinamični zaslon prikazuje podobo v gibanju in s tem 

omogoča dostopanje v preteklost; zaslon, ki se odziva v realnem času, pa omogoča sedanjost. 

Druga ideja temelji na relaciji med prostorom in reprezentacijo uporabnika (Manovich 

opredeli zaslon kot okno v prostor, ki predstavlja podobo prostora, ki smo ga deležni). Novi 

medij nam s sintetičnimi tehnološkimi pripomočki tako omogoča percepcijo prisotnosti 

(Manovich, 2002, str. 105). 

V razvoju tehnoloških pripomočkov znotraj novih medijev virtualna resničnost zahteva od 

gledalca, da se premika in ob tem sproža virtualno resničnost. To se razlikuje od statičnega 

opazovanja podobe, ki jo gledalec zaznava pasivno in ob tem ne potaplja lastnega telesa v 

pojav novomedijskega okolja (Manovich, 2002, str. 111). 

Manovich opredeli zaslon kot okvir, ki loči dva prostora, fizičnega od virtualnega. Klasični 

zaslon ne vodi nujno v imobilizacijo telesa, ga pa ne motivira, kajti ne sproža nobenih 

sprememb znotraj predstavljenih vsebin in ne omogoča prehajanja v virtualni prostor. Pri 

dojemanju prostora se pojavi problem proporca ob utelešenju uporabnikovega obsega in 

podoživljanju videnih digitalnih prostorov. Manovich razloži paradigmo proporca med 

zaslonom in uporabnikom s primerom Alice v Čudežni deželi, kjer se Alica trudi postati 

ravno prave velikosti, da bi lahko vstopila v drug svet. Virtualna resničnost omogoča 

potopitev uporabnika v virtualni svet, to pa je možno, kadarkoli je obseg virtualnega prostora 

enak uporabnikovemu obsegu v realnem prostoru. Proporc odigra vlogo pri povezovanju med 

virtualnim in realnim svetom. Simulacija, ki se tvori s povezovanjem virtualnega in realnega 

prostora, je vezana na isti proporc prostorskih dojemanj, kar omogoča, da je prehod iz enega 

prostora v drugega lažji in čim manj opazen. Uporabnik tako dobi dve identiteti, njegov obstoj 

je zabeležen tako v virtualnem kot realnem prostoru (Manovich, 2002, str. 111–112). 
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Allerkamp (2010, str. 1) ugotavlja, da je virtualno resničnost mogoče kategorizirati glede na 

modaliteto podpore, ki jo opravlja. V današnjih novomedijskih sistemih, ki omogočajo 

virtualno resničnost, sta najpogostejša sistema interakcije med uporabnikom in virtualno 

resničnostjo čuta vid in sluh. S stimulacijo ustreznih senzornih receptorjev – očesne mrežnice 

s svetlobo oziroma slušnega polža z zvokom – večinoma poteka tudi človeška komunikacija 

na daljavo. V nasprotju z vidom in sluhom pa haptično zaznavanje izvira iz kompleksnih 

dražljajev, ki delujejo stično na receptorje v koži. Potreben je neposreden stik s predelom 

telesa, ki ga želimo stimulirati, in za to je potrebna tudi primerna energija. 

Današnji haptični sistemi virtualne resničnosti zagotavljajo interakcijo z virtualnimi predmeti 

le posredno s pomočjo orodij, kot so rokavica z mehanskimi stimuli, pero, ki pušča sled na 

podlagi koordinat in senzorja za pritisk, ter razni ročaji različnih orodij, opremljeni s senzorji. 

Orodja za posredni prenos haptičnih dražljajev se v virtualni resničnosti večinoma pojavijo 

dvakrat: v podobi digitalne oblike izrisa kot simulacija orodja in v haptični napravi kot končni 

efektor oddajne sile, ki deluje kot dražljaj posrednega pojava v virtualni resničnosti. Sistem 

virtualne resničnosti je odgovoren za ujemanje končnega efektorja (angl. effector) in njegove 

virtualne predstavitve. Taka orodja delujejo kot povezovalni člen med realnim in virtualnim 

svetom. Orodja so namensko sestavljena za specifičen efekt in aplikacijo, ki jo sistem 

virtualne resničnosti potrebuje. Obstajajo različna orodja, na primer orodje za usposabljanje 

letalcev v letenju ali za urjenje v uporabi ročaja skalpela in izvajanje zdravniških operacij v 

virtualnem okolju. Orodja se zaradi specifičnih aplikacij med seboj ne morejo prekrivati in so 

izven svojega namena neuporabna. Tako imamo dve pomanjkljivosti glede haptičnih izkušenj 

v virtualni resničnosti: zaradi specifičnosti so orodja omejena na posamezno operacijo znotraj 

novih medijev; haptične izkušnje ni mogoče izzvati brez neposrednega prenosa dražljajev 

fizičnega orodja, zaradi česar ni mogoče prehajati v virtualno resničnost neposredno z 

virtualnimi objekti (Allerkamp, 2010, str. 1–2). 

Virtualna resničnost, ki jo Grau (2003, str. 13) opiše kot popolno obleganje, ki opazovalca 

hermetično zapre v virtualni prostor, kjer se opazovalec potopi v prostor iluzije in nima stikov 

z realnim svetom, se razlikuje od obogatene resničnosti, ki realnost spaja z virtualno 

resničnostjo na način, da jo oplemeniti in nadgradi. V obogateni resničnosti se tako pojavi 

realen prostor, ki vodi perspektivo dojemanja prostora, hkrati pa umešča digitalne iluzorne 

objekte, ki so zgolj virtualni, a postanejo del videne realnosti. Kot zapiše Azuma (1997, str. 

356), obogatena resničnost omogoča uporabniku, da vidi resničnost, ki so ji virtualni objekti 

dodani ali so z njo sestavljeni. 
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Novi mediji produktivno stimulirajo zaznavo in investirajo v tehnološki razvoj vidnega in 

oprijemljivega, razlaga Strehovec (2003, str. 94). Enega od temeljnih konceptov kibernetske 

umetnosti, za katerega je značilen potopitveni učinek, Strehovec pojasnjuje s shematsko 

strukturo, ki jo je oblikoval na podlagi Hartmanove teorije o večplastnem umetniškem delu 

(slika 6). 

 

Slika 6: Potopitveni učinek 
Vir: prirejeno iz Strehovec, 2003, str. 94. 

Prikazane puščice ponazarjajo potek opazovalčevega dekodiranja koncepta umetniškega dela. 

Uporabnik vstopa v umetniško delo v fazah, iz konkretne izkušnje opazovanja prodira prek 

vmesnih plasti, ki aktivirajo pojav posebnih učinkov znotraj novomedijskega okolja. 

Strehovec pravi: »Opazovalec prodira od konkretne realne plasti prek vmesnih plasti posebnih 

učinkov k abstraktni plasti ideje dela, kar pomeni, da morajo biti digitalne plasti 

transparentne; so nošene prek hardverskih komponent in so hkrati nosilci vedno bolj subtilnih 

plasti, ki omogočajo pot k ideji – konceptu dela« (Strehovec, 2003, str. 95). 

2.3.2 Novi mediji med funkcionalnostjo in umetniškim izraznim sredstvom 

Destabilizacija, razgraditev oprijemljivega artefakta znotraj umetnosti sovpada s pojavom 

umetnostne usmeritve z novimi mediji. Strehovec podaja zanimiva izhodišča v svojem tekstu 

Umetnost interneta in predstavlja različne študijske primere o rabi računalniških vmesnikov v 

praksi umetniške manifestacije. Destabilizacijo objekta izpostavi kot pojav estetike bližine v 

kibernetskih umetniških delih. Dela, ki se izražajo prek novih medijev in ki lahko reagirajo na 

taktilni dražljaj, omogočajo gledalčevo oziroma uporabnikovo globljo potopitev v 

novomedijsko entiteto (Strehovec 2003, str. 85–100). 
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V osemdesetih letih 20. stoletja se je večina umetnikov, ki so se izražali z računalniškimi 

tehnologijami, ukvarjala s produkcijo interaktivnih umetniških del; med njimi so Jeffrey 

Shaw, Lynn Hershman, Ken Feingold, Grahame Weinber in Myron Krueger (Dinkla, 2001). 

Virtualna umetnost je bila zaradi kompleksnih in finančno zahtevnih tehnoloških pogojev v 

tem obdobju omejena zgolj na redke posameznike in inštitute. V devetdesetih letih je zaradi 

znižanja stroškov tehnologije in rasti kapacitete obratovanja zmogljivejših računalnikov 

uporaba napredne tehnologije in novih medijev postala dostopna za širšo množico. Specifična 

skupina usmerjenih umetnikov, ki delujejo pod skupnim imenovalcem tehnološkega 

pripomočka v obliki izraznega sredstva, je v vzponu. Tako smo priča računalniškem sistemu 

Silicon Graphics Workstations, ki omogoča procesiranje podatkov v realnem času, to pa 

neposredno omogoča interaktivno simulacijo virtualne resničnosti. Tako umetniška dela niso 

zgolj izpostavljena predstavitvi podob in informacij, temveč omogočajo interakcijo z 

gledalcem ter tvorijo nove vsebine in digitalne podobe v realnem času na podlagi 

gledalčevega vstopanja v delo samo. Med mednarodno prepoznavne umetnike, ki so jim 

inštituti omogočili umetniško udejstvovanje znotraj naprednih in visokocenovnih tehnoloških 

okolij, sodijo: Monika Fleischmann, Wolfgang Strauss, Christa Sommerer, Laurent 

Mignonneaun, Charlotte Davies, Ulrike Gabriel, Agnes Hegedues, Knowbotic Research, Peter 

Weibel, Paul Garrin, Christian Moller, Edmond Chouchot, Jean-Louis Boissier in Toshio Iwai 

(Grau, 2003, str. 173–174). 

Bolter in Grusin (1999) v okviru proučevanja novih medijev poskusno opredelita medij (angl. 

medium) kot nekaj, kar redefinira, reprogramira in na novo konstruira različne medijske 

nosilce ter jih preoblikuje s stališča modeliranja novih podob in s tem manipulacije 

pripadajočih vsebin. Manovich (2002, str. 94–98) podkrepi hipotezo z zgodovino razvoja 

vmesnika, ki izhaja iz izrabljanja in preoblikovanja različnih medijev, tako starih kot novih. 

Primer Macintosh predstavlja metaforo za namizni računalnik (angl. desktop) pri osebni 

uporabi kot vmesnik, ki kaže na vpeljevanje stroja, sprva mišljenega za pisarniška opravila, v 

človeški prostor, kjer s HCI (Home Computer Initiative) ustvarijo prvi vmesnik, podobo, ki 

tvori spreminjajoče okolje na zaslonu namiznega računalnika. Tako smo v devetdesetih letih 

20. stoletja priča tretji fazi razvoja računalniških vmesnikov, kot so delovna okolja Mac OS, 

Windows in Linux, ki nam ponujajo zajamčeno manipulacijo in reinterpretacijo različnih 

vsebin z novimi mediji. Tako se novi mediji razlikujejo od klasičnih. Klasični mediji, na 

primer literarna dela, filmi in fotografije, pozicionirajo uporabnika v popolno domišljijsko 

podoživljanje, v katerem je struktura podoživljanja vsebin na podlagi avtorjevih izhodišč 

vnaprej določena (Manovich, 2002, str. 94–98). 
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Digitalizacija podobe omogoča popolno transformacijo in obravnavo konteksta na latenten 

način, torej v načinu manipulacije podobe, ki v naši kulturi šteje kot izkrivljanje informacij, 

vrtenje, rezanje, amorfno spreminjanje in razčlenjevanje. Te dejavnosti opredelijo in 

omogočajo vpogled v računalnik v vlogi medija, s katerim lahko uporabniki operirajo. 

Umetnost znotraj novih medijev pri ustvarjalcu pridobi status v obliki dialoga, kot ga imamo 

med klasičnim slikarjem in sliko. V trenutku, ko se podoba generira na podlagi algoritmične 

kode, se lahko stvaritev prek svojega ustvarjalca opredeli kot digitalna umetnost (Bolter & 

Grusin, 1999, str. 139). 

Primerjava med dojemanjem, podoživljanjem klasičnega umetniškega dela in kibernetskega 

novomedijskega umetniškega artefakta kaže na razliko, ki gledalcu spreminja ali ne svoja 

lastna domišljijska poglabljanja. Medtem ko klasično, statično, pasivno umetniško delo 

dopušča popolno lastno dekodiranje vizualnih informacij oziroma gledalčevo interpretacijo 

dela, novomedijsko delo z lastno interakcijo in odzivi usmerja gledalčevo interpretacijo dela. 

Na podlagi teorije fenomenološke estetike se izpostavi stališče naivnega empirizma, 

izključitev interesov empiričnega jaza, to pa predstavlja razliko med klasičnim umetniškim 

delom s shematsko vizualizacijo in umetniškim artefaktom z možnostjo razgraditve na 

različne plasti, ki participirajo na dveh področjih, realnem in virtualnem (Strehovec, 2003, str. 

90–91). 

Grau v svojem delu Virtual art: From illusion to immersion (2003) razglablja o teoriji novih 

medijev in vlogi opazovalca pri materializaciji in destabilizaciji telesa prek vmesnikov novih 

tehnologij. V poglavju Virtual art – digital! (2003, str. 193) opisuje umetniško delo Osmose 

avtorice Charlotte Davies kot izjemen primer umetniškega artefakta, ki ga lahko umestimo v 

teoretsko zasnovo novomedijskega pojava (sliki 7 in 8). Delo umesti v paradigmo filozofije 

kartezijanskega dualizma, pri čemer se poraja vprašanje o korelaciji med umom in telesom. 

Davies je s svojim umetniškim delom, umeščenim v virtualno okolje, sprožila pozornost v 

mednarodni razpravi o novomedijski umetnosti. Diskurzi o estetskem vidiku, fenomenologiji 

in sprejemu virtualne umetnosti se pri njenem delu vnamejo v izrazit dialog med strokovnjaki 

in vedno znova sprožajo debato o vlogi uma in telesa. V njenem delu se vloga vmesnika 

izrazito prikaže nad dosedanjim cenzusom ovrednotenja virtualne umetnosti. To 

novomedijsko umetniško delo je bilo v času njegove predstavitve (1995) eno prvih, ki so 

znotraj virtualne umetnosti temeljili na takem nivoju tehnoloških dosežkov (Grau, 2003, str. 

193–197).  
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Slika 7: Charlotte Davies, Osmose, 1995, postavitev v okolju virtualne resničnosti, 
Montreal 

Vir: ponatisnjeno iz Grau, 2003, str. 194. 

 

Slika 8: Charlotte Davies, Osmose, 1995, detajl: gozd in mreža 
Vir: Grau, 2003, str. 194. 

Osmose se na ta način prikaže kot interaktiven umetniški artefakt, ki na podlagi impresivne 

simulacije v virtualni resničnosti na podlagi napredne tehnologije znotraj novih medijev 

omogoči potopitev opazovalca v globoko podoživljanje umetniške entitete. Osmose tako 

predstavlja tehnično napredno okolje virtualne resničnosti, pri čemer si opazovalec nadene 

očala za virtualno resničnost (angl. head mounted display) ter spremlja 3D-računalniško 

grafiko in interaktivni zvok, ki se pojavlja v virtualnem okolju. Posebnost tega okolja je 

uporaba superračunalnikov z visoko kapaciteto spomina (npr. delovna postaja SGI Onyx2 

Infinite Reality), ki so bili predhodno uporabljeni za simulacije vojaških operacij in filmsko 

industrijo. Vsebina umetnine ponazarja drevo brez listja v obliki poligonov – teles, ki 
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spominjajo na kristale, deblo in veje, ki predstavljajo digitalne oblike, se prikazujejo v 

prozornem stanju in predstavljajo tako trden mineral kot fluidno neopredmeteno maso, ki 

tvori kroglo znotraj neomejenega virtualnega prostora. Tako dojemanje opredmetenega je v 

nasprotju s kartezijansko filozofijo o prostoru. Drevo je simbol življenja, plodnosti in 

različnih rastočih kultur. Je nekakšen simbol virtualnih svetov, v katerih lahko na podlagi 

digitalnega drevesa vstopamo v različne svetove, ki se generirajo ob naši intervenciji 

interaktivnosti z digitalno vsebino, in ob tem tvori nekakšne mikrokozmose, nove svetove. 

Koda simulacije virtualne resničnosti je spisana v 20.000 vrsticah, ki so vidne opazovalcu, ko 

se sprehaja skozi virtualno resničnost, pri čemer lahko opazovalec raziskuje fragmente 

simbolov in tekstov v obliki besedilnih konceptov narave. Binarnokodni zapisi programskega 

okolja, ki so vidni znotraj virtualne resničnosti kot tekstovni simboli, postavljeni v stebre, 

delno razkrivajo izvor iluzije, ki pa ne vpliva na potopitveno izkušnjo opazovalca (Grau, 

2003, str. 193–197). 

V prvem desetletju 21. stoletja se obogatena resničnost v lastnem razvoju začne pojavljati na 

različnih lokacijah kot manifestacija umetniških stvaritev. Kot oblika razsežnosti virtualnih 

medijev lahko spaja virtualno okolje z realnim okoljem. Novomedijski sistem se razvije v 

tolikšni meri, da se lahko računalniške operacije na podlagi prepoznavanja vzorcev, ki 

delujejo na podlagi računalniškega vida in geopozicioniranja, odvijajo v realnem času. V 

skladu z znanstvenofantastično vizijo Williama Gibsona smo priča vmesniku, ki temelji na 

uporabi telekomunikacijske tehnologije in virtualne resničnosti, s katerima lahko v realnem 

času ustvarjamo različne oblike videa in virtualne resničnosti. Obogateno resničnost in ob tem 

nove medije lahko sprožimo prek optičnih posnetkov simulacije virtualnih okolji in 

obogatimo dejansko vidno polje z digitalnimi vsebinami. Obogatena resničnost se odvija prek 

vmesnikov, kot sta pametni telefon in tablični računalnik, pri čemer lahko ustvarjamo in se 

potopimo v novomedijsko vsebino. S prihodom markerjev, nekakšnih aktivacijskih simbolov 

v obliki kartončkov ali nalepk, ki delujejo na podlagi računalniškega vida, in 

geopozicioniranjem digitalnih vsebin v virtualno okolje spleta, se je obogatena resničnost 

začela širiti kot umetniški medij (Lichty, 2014, str. 99). 

Funkcionalnost medija kot nosilca vsebine se pri arhitektu Gregu Lynnu kaže v vključitvi 

različnih medijev v razvijanje lastnih konstrukcij v arhitekturi ali dizajnu. Lynn se v svojem 

pristopu k arhitekturi izraža večplastno in uporablja različne medije ter goji in oblikuje 

podobo bivanja in dela na družbenem nivoju, predvsem znotraj kulture bivanja, dizajna in 

komunikacije. V delo z novimi mediji se spušča, ker ga delo na dvorazsežnem nivoju v smislu 

načrta oziroma risbe ne zadovoljuje. V lastne arhitekturne dosežke vključuje dinamične 
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interaktivne signalizacije, elektronske fasade, tridimenzionalne signalizacije in celo 

robotizirane fasade, kar ga napelje v paradigmo implementacije novih medijev v arhitekturi 

(Lynn & Rappolt, 2008, str. 210). 

Daalder (2008, str. 212) opaža Lynnovo delo kot nastajajoči kontrast o ideji o zagotavljanju 

ravnovesja med današnjo kulturo bivanja in permanentno stavbno arhitekturo. Današnja 

miselnost ob uporabi novih medijev in lahkotnosti vstopanja v virtualna okolja prek interneta 

se v kontrastu z inertno, trajno in materialno stavbno arhitekturo postavlja v hegemonijo 

breztelesnega, nestvarnega v dialogu z materialnim stvarnim svetom. 

Primer virtualnega okolja je spletno družbeno omrežje Second Life, ki omogoča komurkoli, 

da se potopi v virtualno resničnost. Znotraj virtualnega okolja se pojavijo stavbe, nakupovalni 

centri, obleke, hrana, pijača, zabavna industrija, kot v realnem svetu. V kratkem se začnejo 

digitalni izdelki tudi prodajati s pravo valuto, kot bi bili realni. Spletno družbeno omrežje 

ponuja popolno potopitev v virtualni tridimenzionalni prostor in omogoča dialog z drugimi 

uporabniki. Tako se v enem trenutku znajde na spletu skupek okolij, ki so na željo 

uporabnikov skupnosti podvržena spremembam. Dostop v skupnost prek spleta tvori model 

globalizacije, v katerem se ekonomija odvija na globalni ravni s pomočjo spleta. Če bi imeli 

vpogled v računalnike Lynnovih kolegov in študentov, bi lahko zasledili animirano mesto, ki 

presega pojme klasičnih stavbnih zakonitosti. To virtualno mesto, ki naj bi bilo imenovano 

Lynnopolis, spominja na virtualno Brasilio iz let 1956–1960, ki je bila je bila zgrajena v 41 

mesecih pod vodstvom arhitekta Oscarja Niemeyerja in naseljena s približno 2,5-milijonsko 

skupnostjo. Žal do realizacije tega projekta ni prišlo, kajti večina vpletenih arhitektov se 

ukvarja z materialnim svetom. Čeprav ta projekt ni bil realiziran, se nekateri Lynnovi kolegi 

odzovejo na virtualno arhitekturo. Med njimi je argentinski oblikovalec Herman Diaz Alonso, 

ki se ukvarja s filmsko arhitekturo znotraj virtualne resničnosti. Greg Lynn se s filmsko 

virtualno arhitekturo seznani v filmu Stevena Spielberga Minority report, pri enem od 

predmetov, SCI-Arc, pa seznanja svoje študente z načrtovanjem stavbne arhitekture z 

animacijskim programjem, ki je bilo razvito za filmsko industrijo (Daalder, 2008, str. 212–

215). 

Skupina arhitektov, ki deluje pod imenom Nox Architekten, raziskuje potencial novih 

tehnologij in njihovo implementacijo v proces dela in konstrukcijo v arhitekturnem razvoju. 

Skupina proučuje relacijske transformacije, izzvane s sodobnimi informacijskimi in 

komunikacijskimi tehnologijami, ki tvorijo nekakšen zarodek pristopa k oblikovanju 

prostorov, pri katerem sta možni spojitvi snovi in informacij ter subjekta in objekta (»Nox 
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Architekten«, b. d.). Skupina si prizadeva prilagoditi logiko dojemanja in zaznavanja 

arhitekturnega prostora. V ta namen se osvobaja klasičnih kanonov v prid sodobnejši logiki 

zaznavanja in podoživljanja pojava arhitekturne evolucije, ki vključuje obstoječe in 

nastajajoče tehnologije. Primer utelešenja takega tipa arhitekture je njihovo delo Fresh H2O 

eXPO, ki je postalo simbol za tekočo arhitekturo (sliki 9 in 10). 

 

Slika 9: Nox architekten, Fresh H20 eXPO, 1997, interaktivna instalacija, Neeltje Jans, 
Nizozemska 

Vir: http://www.archilab.org/public/1999/artistes/noxa15fr.htm. 

 

Slika 10: Nox architekten: Fresh H20 eXPO, 1997, interaktivna instalacija, Neeltje Jans, 
Nizozemska 

Vir: http://www.archilab.org/public/1999/artistes/noxa16fr.htm. 

V fuziji stropnih in talnih sten se njihova arhitektura stopi v obliki vala, ki ponazarja 

organske, vodne oblike. Delo postane nekakšen vmesnik, ki s sodobno novomedijsko 

tehnologijo na podlagi interakcije gledalca spreminja arhitekturo prostora. Arhitektura Nox se 
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tako dotakne pojma kognitivne arhitekture in dosega reaktivno funkcijo na podlagi sodobnih 

sistemov tehnoloških napredkov, ki mutirajo obstoječo arhitekturo na podlagi potreb in 

funkcionalnosti (»Nox Architekten«, b. d.). 

Lynn je leta 2013 postavil razstavo Archaeology of the digital v Kanadskem centru za 

arhitekturo (The Canadian Centre for Architecture) ter s tem sprožil raziskavo, zasnovano na 

arhitekturi in njeni digitalnosti. Z njo poskuša skozi štiri etapne simpozije v obdobju od 

osemdesetih do konca devetdesetih let 20. stoletja zaznati nove arhitekturne smernice. Ob 

eksperimentiranju z novimi digitalnimi orodji vodi seminarje in posredno razpravlja z znanimi 

arhitekti z obravnavo njihovih del: Frank Gehry, The Lewis residence, 1985–1995 (slike 11, 

12 in 13); Peter Eisenman, njegovo nikoli realizirano delo Biozentrum, 1987 (slika 15); Chuck 

Hoberman, Expanding sphere, 1992 (slika 16); Shoei Yoh, struktura strehe za športna objekta 

Odawara, 1991, in Galaxy Toyama, 1992 (slika 17). 

Vse štiri arhitekturne tvorbe se srečujejo z novimi mediji in računalniško obdelavo informacij 

iz različnih potreb ter ob tem postavijo štiri jasne linije v razvoju arhitekture. Pri Franku 

Gehryju se računalniški vpliv kaže v razvoju ekspresije v oblikovanju. Njegovo delo The 

Lewis residence (slike 11, 12 in 13) izkazuje fascinantno prepletenost med tridimenzionalno 

simulacijo in fizičnimi modeli; tak način izražanja in postopanja po naravi dela vodi v novo 

zastavljeno jezikovno in izrazno sredstvo (Canadian Centre for Architecture, b. d.-č). 

 

Slika 11: Frank Gehry, The Lewis residence, 1995 (model s konjsko glavo v sredini) 
Vir: http://www.world-architects.com/architektur-news/found/A_Gehry_Inside_a_Vinoly_2504 

(fotografija prvič objavljena v Frank O. Gehry: The complete works). 

http://www.world-architects.com/architektur-news/found/A_Gehry_Inside_a_Vinoly_2504
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Slika 12: Frank Gehry, The Lewis residence, 3D-digitalni izris 

Vir: https://www.pinterest.com/pin/59743132529097309/. 

The Lewis residence je bil projekt, ki je v svojih osmih letih nastajanja doživel številne 

ustvarjalne etape in transformacije. Sekcija dela, ki je bila prikazana na razstavi Archaeology 

of the digital, se je razvila v roku treh let, pri čemer se je oblikovanje arhitekturne tvorbe 

razvilo v povezavi z digitalnimi orodji za skeniranje, gradnjo in opisovanje fizikalnih 

modelov. Zanimivo je videti zaporedne spremembe, ki jih Frank Gehry izvede pri načrtovanju 

projekta. Kljub ugovorom o nasprotnem delu z računalnikom, na kar odgovarja, da ga 

uporablja zgolj kot tehnično orodje, smo priča vplivu, ki ni le tehnične narave, temveč vpliva 

tudi na razvoj ekspresivnega in formalnega prostorskega jezika (Canadian Centre for 

Architecture, b. d.-c). 

 

Slika 13: Frank Gehry, The Lewis residence, laserski odtis na papir, 91,44 cm × 127 cm 
Vir: Canadian Centre for Architecture, b. d.-c. 
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Slika 14: Frank Gehry, Fish, 1989–1995, 3D-model 
Vir: Canadian Centre for Architecture, b. d.-b. 

Peter Eisenman se s svojim Biozentrumom (slika 15) osredotoči na dekodiranje in 

abstrahiranje DNK-zapisa; prek novih medijev uporablja skripte za ustvarjanje različnih 

ponovitev abstraktnih reprezentacij v strukturi in umestitvi arhitekturnega objekta (Canadian 

Centre for Architecture, b. d.-č). 

 

Slika 15: Arhitekti Eisenman/Robertson, Study plan, 1987, elektrostatični odtis na papir 
z zaznamki s črnilom in grafitom 

Vir: Canadian Centre for Architecture, b. d.-a. 

Pri Hobermanu (slika 16) se računalniški prispevek bere v izjemno zahtevnih izračunih, ki 

omogočajo zelo kompleksne geometrične arhitekturne tvorbe (Canadian Centre for 

Architecture, b. d.-č). 
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Slika 16: Chuck Hoberman, Expanding geodesic dome, 1991, kolaž elektrostatičnih 
odtisov na papir, Canadian Centre for Architecture, Montréal 

Vir: Yale School of Architecture, b. d. 

Shoei Yoh (slika 17) uporablja računalnik za izračunavanje različnih nosilnih struktur, pri 

čemer mu tehnološki napredek omogoča ustvarjanja izklesanih strešnih oblik, ki se odzovejo 

na težka bremena (Canadian Centre for Architecture, b. d.-č). 

 

Slika 17: Shoei Yoh, Model for Galaxy Toyama 
Vir: Yale School of Architecture, b. d. 

2.4 Teoretična izhodišča novomedijske izkušnje v konceptu umetniške prakse 

Bovconova zapiše: »Na ekranu v galeriji je fotografija krajine, obiskovalec pa je povabljen, 

da jo kar s prstom po ekranu prebarva z izbranim odtenkom« (2009, str. 9). 

Pri tem Bovconova (2009) opisuje projekt Sreča Dragana Opus Canum, 1997, s katerim 

injicira v slovenski prostor nova načela produkcije in podoživljanja umetnosti. Njegovo 
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umetniško delo izpostavlja recepcijo novomedijskih umetnostnih instalacij in reorganizira 

podoživljanje uporabnika oziroma obiskovalca in izvajalca samega. 

Že omenjeni projekt Osmose umetnice Charlotte Davis z virtualno prostorsko 3D-simulacijo, 

sestavljeno iz abstrahiranja podob razvejanega drevesa, v katerem so vsebine mineralov in 

vegetacij v prostorskih modulih in tekstovnih vizualizacijah, Grau (2003, 193–197) ocenjuje 

kot pionirski pristop do podoživljanja in dojemanja interaktivnega okolja, v katerega se 

uporabnik potopi z izkušenjsko konkretizacijo reprezentacijske slike. 

Z aktualno tehnologijo obogatene resničnosti se katarza eksploatacije konteksta vsebine na 

nivoju virtualne resničnosti v odnosu do uporabnika pojavi kot prispevek pri uporabi novih 

medijev in interaktivnih vsebin. Virtualna resničnost je po mnenju Graua (2003) ključ do 

medijske ponazoritve, ki tvori karakter in kakovost interakcije z vsebino (to je mišljeno 

predvsem v kontekstu študije projekta Osmose). V povezavi s pedagoško prakso tak pristop 

ob uporabi tehnologije obogatene resničnosti kot računalniškega vmesnika razčlenjuje 

učenčeve dražljaje na večstopenjski ravni v odnosu do vizualizacije virtualnega prostora. 

Tako zvok kot slika ali 3D-vizualizacija odigrata poglobljene faktorje kognicije pri vsebinskih 

sklopih na predstavitveni in stvarni ravni (Grau, 2003, str. 198–201). 

Vmesnik med človekom in računalnikom (angl. human-computer interface – HCI) omogoča 

interakcijo med uporabnikom in računalnikom; to je tako imenovani vhodno-izhodni (angl. 

input-output – I/O) sistem (običajni vhodni napravi sta tipkovnica in miška, izhodni pa 

monitor in tiskalnik). Tovrstna nomenklatura se uporablja, ko se računalnik dojema na nivoju 

pisalnega stroja (npr. Applov namizni računalnik Macintosh iz leta 1984). S takim sistemom 

je med drugim mogoče posegati v besedilo z ukazoma kopiraj in prilepi (angl. copy and 

paste) in aktivno manipulirati z vsebinami. V devetdesetih letih 20. stoletja se pristop k 

računalniku spremeni z uvedbo interneta, ki je omogočil pošiljanje vsebin na daljavo in 

manipulacijo na univerzalni ravni (Manovich, 2005). Tako je prek vmesnika in novih medijev 

mogoče poliedrično in interaktivno dostopati do različnih vsebin, ki so numerično kodirane 

(računalnik, zgoščenka, digitalni fotoaparat, digitalna kamera, skener ipd.). Z njimi lahko 

operiramo in manipuliramo na različne načine tako kvalitativno kot kvantitativno. Posegamo 

lahko po celotnem vsebinskem sklopu z neposrednim direktnim posegom. Variabla, ki se 

odraža v novih medijih in udejanji prek računalniškega vmesnika, zaznamuje klasične nosilce 

medijev kot mehanske. Z njimi lahko na način industrializacije izvirnika reproduciramo 

vsebine in ustvarjamo dvojnike, nikakor pa ne moremo predstavljenih vsebin spreminjati z 

variablami različnih oprijemov. Novi mediji so torej vsebine, ki so bile ustvarjene z 
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računalnikom ali sestavljene iz digitaliziranih vizualizacij, oblik in vsebin. So numerične 

reprezentacije in matematične formule. Manovich (2005) izpostavi dve ključni posledici 

uporabe novih medijev: 1) novomedijski objekt je mogoče opisati formalno (matematično), na 

primer podoba ali oblika se lahko opiše z matematično funkcijo; 2) novomedijski objekt je 

mogoče algoritemsko manipulirati (programirati), na primer fotografiji je mogoče z 

ustreznimi algoritmi odstraniti šum ali ji izboljšati kontrast. 

Bovconova (2009) opisuje korelacijo umetnosti z novimi tehnologijam s tezo, podano na 

Bourriaudovih ugotovitvah, pri čemer skozi kronološko raziskavo zgodovinskega razvoja 

računalniške znanosti in uporabe novih tehnologij v umetnosti izpostavi, da je v obdobju po 

drugi svetovni vojni najplodnejše razmišljanje tistih umetnikov, ki ob rabi novih tehnologij le-

teh niso izpostavljali kot tehnike: »Glavni rezultati informacijske revolucije so danes pri 

umetnikih, ki ne uporabljajo računalnikov« (Bovcon, 2009). Po Bourriaudovem prepričanju je 

naloga umetnosti ozaveščanje o produkcijskih metodah in medčloveških odnosih, ti pa so 

posledica tehnologij. Za umetnika je torej tehnologija pomembna kot iniciator učinka, 

operacionalnega realizma, tj. premeščanja učinkov tehnologije, ne pa v obliki odslikavanja 

realnosti ali kot ideološki instrument ustvarjanja novih podob (Bovcon, 2009, str. 41). 

»Video je bilo novo področje v likovni umetnosti, ki ga je z razvojem avdiovizualne 

tehnologije ustvarilo dvajseto stoletje« (Dragan, 2014, str. 31). Video prikazuje kot medij, ki 

ga je določala elektronska podoba, to pa predstavlja kot kompleksnejšo umetniško zvrst v 

primerjavi s slikarstvom. Ponazoritev videa kot umetniškega sloga se giblje med različnimi 

poli, tako zaznamo participacijo na ravni področja likovne ustvarjalnosti, področja 

televizijskih spotov in filmske umetnosti ter hepeningov (Dragan, 2014). 

Tako se video razvija iz smeri modernizma, ki je sproduciral avantgardo kinetične umetnosti, 

v začetek katere sodi kronološko Marcel Duchamp, pri čemer je bilo značilno, da upošteva 

slikarstvo in umetniške uprizoritve po zgodovinskem kontekstu narave razvoja in jih 

uporablja v svoji kinetski ponazoritvi v linearnem modusu, sukcesivno postopa v času 

nastajanja gibljivih podob v korelaciji prostora in časa, torej ne posega v vsebino posredovane 

informacije na poliedričen način, temveč je vezan na faktor časovne in prostorske premice 

(Dragan, 2014). 

Prve umetniške stvaritve z uporabo mehanskih strojev in analognih računalnikov iz petdesetih 

let 20. stoletja zaznamo kot predhodno manifestacijo digitalnega ustvarjanja. Kot dokumenta 

iz tega časa si lahko ogledamo dve od prvih elektronskih umetniških del: Oscillon 40 

umetnika Bena Laposkyja iz leta 1952 (slika 18) in Oscillon 520 iz leta 1960 (slika 19). 
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Laposky je uporabil osciloskop, pri čemer je posegal v elektronske valove in z njimi 

manipuliral podobo na zaslonu osciloskopa. Taka dela štejemo za pionirske digitalne 

umetnine (Victoria and Albert Museum, 2016). 

 

Slika 18: Ben Laposky, Oscillon 40, 1952 
Vir: Victoria and Albert Museum, 2016. 

 

Slika 19: Ben Laposky, Oscillon 520, 1960 
Vir: Victoria and Albert Museum, 2016. 
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Med domače pionirje digitalnega ustvarjanja lahko uvrstimo Edvarda Zajca, leta 1938 v Trstu 

rojenega Slovenca. Zajec velja za enega pomembnejših predstavnikov in pionirjev 

računalniške umetnosti. Njegova izkušnja tako z ameriško kot slovensko umetniško sceno 

zaznamuje Zajčev pristop k ustvarjanju tako z elementi konstruktivizma in neoplasticizma kot 

z elementi avantgardističnega izraznega značaja. Na sliki 20 je prikazana njegova z 

računalnikom generirana grafika (Safred, 2007). 

 

Slika 20: Edvard Zajec, TVC, 1971 
Vir: Zajec, 2007, str. 71. 

Srečo Dragan, eden od iniciatorjev novomedijske umetnosti v srednjeevropskem prostoru, 

izhaja iz konceptualnih in medijskih praks v šestdesetih letih 20. stoletja. Deloval je tudi kot 

član skupine OHO ter sodeloval s teoretikom in novomedijskim umetnikom Petrom Weiblom. 

V tandemu z Nušo Dragan je posnel Belo mleko belih prsi (1969), prvi video na področju 

nekdanje Jugoslavije (slika 21). Ta projekt sodi med video instalacije, saj se akter v videu 

odziva na podobe znotraj videa samega. V videu smo soočeni s fotogramom, na katerem je 

intervencija, ki izpisuje konceptualne sheme relacij iz skupinske komunikacije pred podobo, 

skladno s konceptom vzpostavljanja relacij v komunikaciji (Bovcon, 2009). 

Pod vodstvom prof. Franca Soline so v prvi polovici leta 1995 v Laboratoriju za računalniški 

vid na Fakulteti za računalništvo in informatiko razvili prvo Slovensko virtualno galerijo 

(SVG) ter jo predstavili na sejmu informacijskih tehnologij INFOS v Cankarjevem domu v 
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Ljubljani. Ob tem dogodku sta se prof. Franc Solina in Srečo Dragan prvič srečala in 

vzpostavila sodelovanje pri produkciji tako umetniških kot raziskovalnih projektov. 

Sodelovanje se je razvijalo v smeri ustvarjanja novomedijskih umetniških del in inscenacij. V 

raziskovalne in umetniške namene ter za Draganovo potrebo po interakciji z mediji so v 

Laboratoriju za računalniški vid razvili lasten sistem IVS (Internet Video Server). IVS je 

služil za aktivno opazovanje svetovnega spleta, omogočal je prenašanje video signala in hkrati 

premikanje oziroma sledenje s kamero prek robotskega manipulatorja. Na ta način se je njuno 

sodelovanje podkrepilo in razširilo še na druge ustvarjalce in študente. Ti so tako lahko – ob 

povezovanju Laboratorija za računalniški vid na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter 

Katedre za nove medije na Akademiji za likovno umetnost – izvajali interdisciplinarne 

novomedijske projekte. Sodelovanje Dragana in Soline je obrodilo obširno novomedijsko 

produkcijo, med drugim ROTASTENET (maj 1996), Netropolis – Kiborgovo oko (1997) in 

Netropolis – Clavis urbis (1998), ki deluje kot nekakšen most med znanostjo in umetnostjo 

(Solina & Dragan, 2014, str. 190–192). 

 

Slika 21: Nuša in Srečo Dragan, Belo mleko belih prsi, 1969, fotografija iz videa 
Vir: Moderna galerija, b. d. 

Na 8. mednarodnem festivalu novomedijskih umetnosti Pixxelpoint v Novi Gorici leta 2007 

je Srečo Dragan predstavil svoj projekt Tehnoperformans 07 v obliki triptiha konceptualnih 

dispozitivov: Metaforične razširitve, Metamorfoza lingvistika in Metaforične preslikave. 

Dogodek je opredeljen kot tehnohepening, v katerem udeleženec ponotranji dražljaje 

interakcije in je neposredno udeležen v umetniškem pojavu. Projekt vabi gledalca, naj vstopi 

v interaktivno instalacijo in doživlja umetnino v treh modusih: 1) izbira slike, 2) povezava 

pojmov iz internetne zbirke, ki jih računalnik poveže v stavke, in 3) vzpostavitev interakcije z 
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gledalcem na podlagi detekcije njegovega pogleda z računalniškim vidom. Gledalec stopi v 

interakcijo z umetnino tako z računalniškim vidom na podlagi prepoznavanja podob kot z 

mikrofonskim zaznavanjem zvoka in postane akter novomedijske instalacije (Bovcon, 2009). 

Med projekte, ki omogočajo interakcijo z novimi mediji in mejijo tako na umetnost kot 

znanost, vsekakor sodi instalacija School for cats, ki omogoča uporabniku (otroku), da prek 

zaslona na dotik rešuje sestavljanko in se pri tem uči. Interaktivna igra pomaga osebam s 

težavami pri učenju in na ta način deluje terapevtsko. Intuitiven in preprost način učenja prek 

interaktivnega vmesnika spodbuja in razvija kognitivne in psihomotorične sposobnosti. 

Uporabnik pri tem ne spremlja zavestno realne situacije prostora, temveč se preseli v povsem 

nov domišljijski svet in je deležen virtualne situacije, ki mu omogoča to, kar v fizičnem svetu 

ne bi dosegal. Nadzor igre z dotikom in s povratno informacijo ob sprožanju digitalnega 

pojava daje uporabniku prepričljivo povratno informacijo, ki ga spodbuja in motivira ter mu 

nudi neposredne telesne izkušnje (Pavlin, Elsner, Jagodnik, Batagelj & Solina, 2015). 

Projekt Morfing 5.2/Morphing 5.2 obravnava srečanje dveh subjektov – avtorjev Tilna Žbone 

in Valentine Meli – ter njunega medsebojnega opazovanja z različnih zornih kotov (sliki 22 in 

23). Točka zornega kota kot izvor vsebine in interpretacije na osebni ravni deluje kontrolirano 

in usmerjeno. Zavedanje podobe in prostora je obojestransko. Kulturna raznolikost, ki ju 

povezuje s prostorom in časom, podaja smernice raziskave, ki jih prek izvornih kod prevajata 

v neminljive podobe in zapise v digitalne medije. Tako novi mediji, črpajoč iz dejstev in 

reinterpretacij, ustvarjajo iluzorne ikonične nove podobe, generirane v virtualnem prostoru in 

uprizorjene na zaslonu in projekciji. Transformacija in hkratno dekodiranje dejanj, na primer 

digitalni zapis giba in različne mimike obraza, uprizorjenega tako na video izsekih kot v video 

segmentih, je očiten proces, ki udejanji pojav v oprijemljiv, čuten in viden artefakt (Žbona, 

2014). 
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Slika 22: Tilen Žbona in Valentina Meli, Morfing 5.2 (pogled 1), 2007, interaktivna 
instalacija, Mestna Galerija, Ljubljana 

 

Slika 23: Tilen Žbona in Valentina Meli, Morfing 5.2 (pogled 2), 2007, interaktivna 
instalacija, Mestna Galerija, Ljubljana 

Strehovec slikarstvo opredeljuje kot medij, s katerim umetnik ustvarja in v katerega lahko 

posega. Klasično umetniško delo dopušča povsem subjektivno dekodiranje vizualnih 

informacij in interpretacijo del. Na podlagi teorije fenomenološke estetike se izpostavi stališče 

naivnega empirizma, izključitev interesov empiričnega jaza, to pa predstavlja razliko med 

klasičnim umetniškim delom s shematsko vizualizacijo ter možnostjo razgraditve 
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umetniškega artefakta na različne plasti in področja, ki sodelujejo na dveh področjih, realnem 

in virtualnem (Strehovec, 2003). 

Nasičenost informacij tvori različne značaje, vsebine in oblike. Komunikacija z estetizacijo 

vsebin prek digitalnih medijev je izpostavljena relevantnosti iskalca – uporabnika, ki je sam 

deležen specifike omrežnih besedil in oblik ter povezovanja digitalne besedilnosti, ki temelji 

na povezovanju v realnem času in obvladuje tako pretekle pojave kot načrtovanje prihodnosti 

znotraj digitalnih skupin medmrežnega pojava. V odnosu do umetniških stvaritev ob uporabi 

novih medijev smo deležni aktivnega potapljanja v medij in aktivne participacije v 

oblikovanju umetnih podatkovnih kibernetskih svetov (Strehovec, 2003). 

V trenutku, ko realno definiramo z zornega kota novomedijskega pripomočka in določimo 

zaslon za vmesnik virtualne resničnosti, nam sam okvir zaslona poda vlogo tistega elementa, 

ki ločuje realno od nerealnega. Po Barthesovi teoriji nam razmerje med definirano okolico in 

zaslonom poda nove koncepte percepcije resničnosti in redefinira realnosti na dveh nivojih: 

fizična realnost prostora, v katerem se nahajamo, in virtualna resničnost, ki jo omeji in 

razmeji zaslon z digitalno vsebino (Manovich, 2005). 

2.5 Obogatena resničnost 

2.5.1 Definicija obogatene resničnosti 

V želji, da bi konsolidiral razpravo in opredelil pojav obogatene resničnosti (angl. augmented 

reality), Azuma (1997) predstavi avtorje, ki so se kot pionirji začeli ukvarjati s to tematiko 

(Barfield, Rosenberg & Lotens, 1995; Bowskill & Downie, 1995; Caudell, 1995; Drascic, 

1993; Feiner, 1994; Milgram, Takemura, Utsumi & Kishino, 1995; Rolland, Holloway & 

Fuchs, 1995). 

Obogatena resničnost izhaja iz virtualnega okolja (angl. virtual environment), bolje znanega 

kot virtualna resničnost (angl. virtual reality). Medtem ko se uporabnik poglablja v virtualno 

resničnost, ne sledi več realnemu svetu, ki ga obdaja, temveč je prevzet z novomedijskimi 

pojavi znotraj sintetično generiranega okolja. Nasprotno obogatena resničnost omogoča 

spremljanje realnega sveta, a z dodanimi virtualnimi objekti, ki nadgradijo resnični svet. Na ta 

način imamo spoj med realnim in virtualnim. Obogatena resničnost dopolnjuje realnost, je ne 

nadomešča v celoti, temveč jo nadgrajuje oziroma bogati. Tako lahko ustvarimo svet, v 

katerem virtualni in realni predmeti sobivajo v istem prostoru, ki nam omogoča podoživljanje 
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izkušenj v koeksistenci z virtualnimi vsebinami. Bistvene značilnosti obogatene resničnosti so 

naslednje Azuma (1997): 

– Kombinacija realnega in virtualnega: fizični svet je obogaten z digitalnimi vsebinami, 

digitalne vsebine so prikazane v pogledu fizičnega sveta. 

– Obogatena resničnost je interaktivna in z odzivom v realnem času: vsebine so prikazane 

in locirane v realnem svetu prek novih medijev, uporabnik sledi vsebinam skozi fizično 

perspektivo gledanja digitalnih informacij v fizičnem svetu, vsebine se odzivajo na 

podlagi uporabnikovega manipuliranja novih medijev. 

– Obogatena resničnost je trirazsežna: registrirana je v treh dimenzijah in se odziva na 

perspektivo v prostoru. 

2.5.2 Aplikacija obogatene resničnosti v praksi 

Kako in kje je obogatena resničnost uporabna? Zakaj bi preplet realnega sveta in 3D-

digitalnih nanizanih vsebin bil koristen? Azuma (1997) izpostavi pozitiven vpliv novih 

medijev oziroma obogatene resničnosti: »Obogatena resničnost poudari uporabnikovo 

percepcijo resničnega sveta in interakcijo z njim« (str. 356). Virtualni objekti, ki jih sistem 

obogatene resničnosti prikazuje, podajajo informacije, ki jih uporabnik ne more neposredno 

zaznati z lastnimi čutili; obogatena resničnost jih transformira v kombinacijo virtualne 

resničnosti z realnim svetom. Virtualni objekti ne pripomorejo izvajati naloge v realnem 

svetu. Pojav, ko uporaba računalnika človeku olajša izvajanje naloge v realnem svetu, Brooks 

(1996, v Azuma, 1997, str. 357) imenuje ojačitev inteligence (angl. intelligence 

amplification). 

Azuma (1997, str. 356) predstavi uporabo obogatene resničnosti kot aplikacijo za reševanje 

določenih nalog, ki se lahko strukturirajo po njeni praksi in implementaciji v vsaj naslednjih 

šest razredov: 

– Medicinska vizualizacija. V medicinski stroki se obogatena resničnost uporablja za 

vizualizacijo in kot pomoč pri urjenju za kirurgijo. Mogoče je zbirati nabore 3D-

informacij o pacientu v realnem času z uporabo neinvazivnih senzorjev, kot so slikanje z 

magnetno resonanco (MRI), računalniška tomografija (CT) in slikanje z ultrazvokom. Z 

različnimi senzornimi in aplikativnimi skenerji pridobljene zapise je mogoče uporabiti 

kot bazo podatkov za sestavo kombinacije pogleda na bolnika v realnem času. Tako je 

mogoče lažje in bolje opraviti pregled, kot če bi imel zdravnik le rentgenski vpogled v 
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telo. Z virtualno preiskavo organizma se tako izognemo tudi fizičnemu poseganju v 

osebo. 

– Vzdrževanje in popravila. Obogatena resničnost se uporablja tudi za upravljanje posebno 

kompleksnih strojev. V letalski družbi Boeing tako razvijajo obogateno resničnost za 

usmerjanje tehnikov pri izgradnji električnega sistema letal. Zaradi kompleksnosti 

specifikacij in obsega fizičnega arhiva jim tak sistem zniža stroške tako dela kot 

arhiviranja tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izgradnjo letalske inštalacije. 

Uporaba tehnologije obogatene resničnosti za ta namen se je izkazala uspešno (Caudell & 

Mizell, 1992; Janin, Zikan, Mizell, Banner & Sowizral, 1995; Sims, 1994). 

– Označevanje in vizualizacija. Obogatena resničnost se lahko uporablja za beleženje 

informacij o predmetih ali storitvah, ki izhajajo iz zaznamovanega okolja. Lahko 

upravljamo z zasebnimi ali javnimi informacijami. Z uporabo informacij javnega značaja 

lahko informacije prevzamejo razpoložljivost javne podatkovne baze odprtega tipa za 

množično uporabo (Fitzmaurice, 1993; Rekimoto, 1995; Rekimoto & Nagao, 1995). 

– Načrtovanje in vodenje robotov. Upravljanje robotov je lahko težavno zaradi različnih 

faktorjev. Primer je problem vodenja robota na posebno dolgih razdaljah, ko se z velikimi 

zamiki pojavljajo komunikacijske povezave. V ta namen je bilo razvito virtualno okolje 

za neposredno pilotiranje virtualne različice robota, apliciranega neposredno v resničnem 

svetu. Tako lahko načrtujemo in vodimo predogled bodočih komplikacij in ovir za 

izvedbo določenega načrta in želene naloge. Sistem ARGOS, stereoskopski način 

vodenja in načrtovanja robotove poti, se je izkazal za natančnejšega in lažjega za uporabo 

od tradicionalnega monoskopskega vmesnika (Drascic, 1993; Milgram, Zhai, Drascic & 

Grodski, 1993). 

– Zabavna industrija. Na konferenci SIGGRAPH leta 1995 so različni razstavljavci 

predstavili Virtual Sets, studijsko okolje, v katerem lahko filmska ali zabavna industrija s 

pomočjo obogatene resničnosti in računalniškega vida upodobita virtualni set oziroma 

sceno. Taka tehnologija omogoča združitev igralčeve prisotnosti z virtualno resničnostjo, 

pri čemer se igralec kot otipljiv akter potopi v virtualno resničnost, generirano v realnem 

času s 3D-izrisom. Igralec stoji pred veliko modro podlago blue key, na kateri se v 

digitalni vizualizaciji izgradi 3D-podoba virtualne resničnosti in s tem virtualnega okolja. 

Tak način omogoča cenejšo produkcijo zabavne industrije, saj razbremeni morebitno 

fizično kuliserijo scenskih uprizoritev. Projekt ALIVE, ki ga je razvil MIT Media Lab, 

gre še korak naprej, virtualno okolje je namreč poseljeno z virtualnimi inteligentnimi 

bitji, ki se samodejno odzivajo na uporabnikova dejanja (Maes, 1995). 
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– Vojaška implementacija v letalski navigaciji in ciljnem selekcioniranju. Že vrsto let 

vojaška letala in helikopterji uporabljajo naglavne zaslone (angl. head-up display – HUD) 

in vizirje za čelade (angl. helmet-mounted sight – HMS), ki prikazujejo vektorsko grafiko 

v pilotovem vidnem polju. V realni svet aplicirana vektorsko izrisana grafika olajša pilotu 

navigacijo s prikazovanjem letalskih informacij ali mu omogoča namerjati orožje s 

preprostim pogledom skozi računalniško podprt vizir (Wanstall, 1989). 

2.5.3 Obogatena resničnost v izobraževanju 

Hsiao in Chen (2011, str. 2–4) raziskujeta uporabo obogatene resničnosti v izobraževanju. 

Izhajata iz tega, da sta virtualna resničnost in obogatena resničnost potencial pri motivaciji, 

sodelovanju in raziskovanju učnih gradiv, ki potekajo med realnim stvarnim svetom in 

virtualnimi predmeti. Kaufmann (2002) trdi, da je obogatena resničnost variacija virtualne 

resničnosti. Heim poroča, da lahko virtualna resničnost zagotavlja zmogljive in edinstvene 

informacije, na katerih temeljijo izobraževalne izkušnje (Heim 1998). Ko so Rountree, Wong 

in Hannah (2002) raziskovali učinkovitost uporabe virtualnih predmetov za poučevanje 

klasične umetnosti v prvem letniku dodiplomskega študija, so ugotovili, da virtualna 

resničnost s prikazovanjem virtualnih podob zagotavlja visoko raven pozornosti ter omogoča 

koristna in učinkovita orodja za podporo vizualne pismenosti. Virtualno učno okolje omogoča 

učencu večje število interakcij. Informacije, ki se nahajajo v realnem svetu, so obogatene z 

informacijami, posredovanimi z virtualnimi objekti in podobami. Učenec nadgradi lastno 

izkušnjo spoznavanja novih vsebin z virtualno resničnostjo (Kerawalla, Luckin, Seljeflot & 

Woolard, 2006). Informacijsko-komunikacijska tehnologija se v izobraževanju uporablja že 

približno pol stoletja in znano je, da se z njo ustvarja široko polje učnih priložnosti. Različni 

znanstveni prispevki kažejo na to, da se virtualna resničnost kot implementiran člen 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij predstavlja kot naprednejša tehnologija, ki 

omogoča uporabniku interakcijo in uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije na 

dveh nivojih, in sicer v realnem in virtualnem svetu. Informacijsko-komunikacijska 

tehnologija z implementacijo virtualne resničnosti prinaša izboljšave učnega procesa (O’Brien 

& Toms, 2005). 

Tehnologija virtualne resničnosti, za katero Kaufmann (2002) pravi, da nas popelje v celoti v 

virtualno okolje, je v kontrastu s tehnologijo obogatene resničnosti. V virtualni resničnosti se 

uporabnik popolnoma potopi v virtualni medij, medtem ko se v obogateni resničnosti stvarni 

svet in virtualno okolje z virtualnimi objekti prepletata in spajata med seboj (Kaufmann, 
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2002). Recentne raziskave kažejo na to, da se lahko dosežejo bistveno boljši rezultati učnega 

uspeha, če razdelimo virtualna okolja v skupine in ločimo virtualno resničnost, mešano 

resničnost (angl. mixed reality) in obogateno resničnost (Hsiao & Chen, 2011, str. 3; Manzoni 

idr., 2008; Mühlberger, Sperber, Wieser & Pauli, 2008). 

Ko, Chang, Chen in Hua (2011) so proučevali obogateno resničnost kot orodje za učenje 

predmeta dizajna in v prispevku »The application of augmented reality to design education« 

objavili svoje ugotovitve o bistvenih spretnostih: inovativnost, estetika in analiza. Virtualna 

resničnost popolnoma potopi uporabnika v sintetično okolje, obogatena resničnost pa dopušča 

realnost in jo nadgradi z virtualnimi objekti. Pri tem stvarno in digitalno sobivata v istem času 

in prostoru, kar doprinese obogateno okolje na podlagi stvarne zaznave. Ena od prednosti 

uporabe obogatene resničnosti je, da študentje lahko manipulirajo in spremljajo spremembe v 

realnem času, to pa lahko počnejo tudi brez predhodnega znanja izrisovanja 3D-modelov. 

Modeli so namreč že predhodno izrisani in na voljo za podoživljanje in porajanje celovitega 

izkustva v treh dimenzijah in v realnem času. Prostorska razmerja so tako razumljiva bistveno 

bolje in hitreje, kot bi sicer to dosegli s tradicionalnimi metodami (Ko idr., 2011, str. 21). 

Izrisovanje 3D-modelov je pomemben člen v izobraževalnem procesu študija prostorskega in 

industrijskega oblikovanja. Obogatena resničnost omogoča študentu, da si predloge vnaprej 

generiranih 3D-objektov izbira sam in izvaja kompozicijsko oblikovanje v prostorski 

predstavi brez predhodnega znanja risanja 3D-modelov. Standard, ki ga tehnologija postavi s 

svojo predlogo že generiranih 3D-modelov ali digitalnih objektov, je nastavljiv glede na cilje 

problematike in zastavljene standarde. Obogatena resničnost omogoča direktno soočanje s 

prostorsko intuicijo in kompleksnim upravljanjem 3D-modelov znotraj prostorske zaznave. 

Prepleta se stvarni prostor z virtualno resničnostjo kot obogateno ciljno izkušnjo za doseganje 

kvalitetnega in usmerjenega učnega procesa (Alcañiz, Contero, Pérez-López & Ortega, 2010; 

Fjeld, Juchli & Voegtli, 2003; Kaufmann & Schmalstieg, 2003; Ko idr., 2011, str. 21; 

Liarokapis, Petridis, Lister & White, 2002). 

2.5.4 Človeški dejavniki znotraj obogatene resničnosti 

Definicija obogatene resničnosti, ki nam jo Azuma (1997) ponuja, vsebuje tri komponente. 

Prva je preplet realnega z virtualnim svetom; druga je vpetost ali registracija (angl. 

registration) računalniških digitalnih podob v realno okolje prek zaznave objektov in prostora 

samega na podlagi senzorjev; tretja pa napoveduje nujnost interakcije obogatene resničnosti z 

okoljem v realnem času. Zadnja komponenta jasno kaže, da je človeški faktor nujen in 
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izjemno pomemben pri razvoju tehnologije obogatene resničnosti. Seveda se človeški faktor 

drugače odziva na podlagi izbrane različice obogatene resničnosti, ki je neprestano v razvoju 

in se spreminja na podlagi napredkov v tehnologiji (Livingston, 2013, str. 3). 

Človeški faktor igra ključno vlogo predvsem pri vzpostavitvi in zagonu aplikacije glede na 

tipologijo aplikacije same. Eden od bistvenih in kritičnejših problemov je detekcija 

uporabnika, ki sproži pojav prepletanja virtualne resničnosti z resničnim svetom. Tehnološka 

kompleksnost, ki je potrebna za izvajanje obogatene resničnosti, se najbolj izpostavi pri 

samem sledenju (angl. tracking). Livingston omenja avtorje (Welch & Foxlin, 2002), ki so 

razdelali sisteme sledenja v obogateni resničnosti: sledenje predmetom, aktivacijskim 

karticam oziroma uporabniku. Na ta način je mogoče predstaviti problem opredelitve 

faktorjev na posamičen primer, v katerem se vsak zaslon ali vmesnik, ki je uporabljen pri 

izvedbi procesa obogatene resničnosti, na človeške dejavnike odzove drugače. Prisotni so 

lahko ne le dejavniki senzornega tipa, temveč tudi sluh, dotik, vonj in okus. Na podlagi 

specifične aplikacije obogatene resničnosti, ki jo uporabljamo za specifičen učni problem, se 

ob procesu izvajanja naloge tudi ovrednotijo človeški dejavniki, ki so prisotni pri izvajanju 

učne enote z obogateno resničnostjo. Aplikacija sama postane dejavnik, ki narekuje pogoje 

vrednotenja človeških dejavnikov. Dejavniki so vezani na tehnologijo in njeno zmožnost. V 

začetek razvoja obogatene resničnosti in njene pripadajoče tehnologije sodi naglavni zaslon, 

ki so ga uporabljali vojaški piloti (Super Cockpit). Ta sistem pilotu zagotavlja prostorsko 

zavest in mu olajša upravljanje letala. Tudi tu je eden od kritičnih elementov prav človeški 

dejavnik. Človeški dejavnik je pogoj za upravljanje z obogateno resničnostjo in je ključnega 

pomena za uspešno ali pomanjkljivo upravljanje z obogateno resničnostjo. Na podlagi 

človeškega dejavnika kot dela sistema obogatene resničnosti so bili izvedeni različni projekti 

(Livingston, 2013 str. 3). 

2.6 Vprašanja meritev zaznav in kognitivne učinkovitost v izvedbi obogatene 

resničnosti 

Meritve, implicirane znotraj obogatene resničnosti, lahko uvrstimo v dve stopnji. Prva stopnja 

zaznavnih meritev je še najuporabnejša za ocenjevanje posameznih komponent in pripomore 

k ovrednotenju kakovosti strojne opreme in njenih komponent. Druga stopnja, zaznava 

meritev, je primernejša za merjenje komponent sistema ter odraža poznavanje pojava in 

razvojni proces našega znanja. Lažje je pripisati dejavnike meritev zaznav slabemu delovanju 

strojne opreme ali neustreznosti programske opreme kot pa zaznavi in merjenju kvalitete 

uporabnika (Livingston, 2013, str. 5). 
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Meritve zaznav imajo nekatere prednosti pri pridobivanju podatkov, na splošno zahtevajo 

krajše naloge in se nanašajo na osnovnejše reakcije, ne pa na kognitivne operacije. Prav tako 

meritve zaznav ne zahtevajo kompleksnih specifičnih znanj s področja strokovnega znanja in 

izkušenj ob izvajanju operacije z obogateno resničnostjo. Kratke naloge ob uporabi aplikacij z 

obogateno resničnostjo omogočajo številne ponovitve, kar pomaga pri statističnem 

vrednotenju. Glede na ugotovitve meritev zaznav (Livingston, 2013, str. 5–6; Livingston idr., 

2004), se lahko naloge izvzamejo iz konteksta ene učne snovi in umestijo v več scenarijev 

različnih novomedijskih aplikacij. Splošno znano je, da obstajajo očitni vplivi na percepcijo iz 

pogojev ozadja, kjer se aplikacija z obogateno resničnostjo izvaja. Prisotne so lahko motnje, 

ki izhajajo iz virov svetlobe ali hrupa, te pa močno vplivajo na vid sluh, dotik in druge čute. S 

tem obremenitve zunanjih motenj vplivajo tudi na dojemanje. V eksperimentalnih nalogah ob 

izvajanju procesa z aplikacijo, ki ustvarja obogateno resničnost, se izogibanje motečih 

dejavnikov zelo težko izvede; zunanji moteči dejavniki lahko vplivajo na zaznavo in 

kognitivno učinkovitost. Meritve zaznav in kognitivne učinkovitost v nalogah, v katerih je 

vzpostavljena obogatena resničnost, na splošno kažejo to, kako se uporabnik sooča z 

novomedijskim sistemom. Smiselno bi bilo sprva skrbno in podrobno preštudirati in 

oblikovati dejavnike zaznav, ki bi vodili v optimalno delovanje in konfiguracijo sestavnih 

delov tehnologije, ki bi omogočila kognitivno učinkovitost in njene meritve ob uporabi 

obogatene resničnosti (Livingston idr., 2013, str. 6). 

Erič in Solina v svojem članku »Slikovni jezik in današnja (neskladna) raba« (2016) opisujeta 

vidike in obliko človeškega komuniciranja. Poudarjata pomen slikovnih gradiv, fotografije, 

videa in digitalne revolucije v 20. stoletju. Zaradi fenomena eksponentne rasti slikovnih 

informacij avtorja nakažeta potrebo po novem metodološkem pristopu k dojemanju in 

obravnavi pojava slikovnih informacij (Erič & Solina, 2016). 

Erič in Solina (2016) izpostavljata dve možni metodologiji za obravnavo slikovnega jezika: 

na eni strani jezikoslovje, ki je relevantno pri proučevanju jezika, in na drugi strani likovna 

teorija, ki je sposobna reševati zapletena vprašanja v zvezi s slikovnim gradivom. Avtorja 

izpostavljata nekatere prednosti slikovnega jezika pred govornim: intuitivnost, hitrejše branje 

in razumevanje. Na primer slika, na kateri je vidna celotna struktura z najmanjšimi 

podrobnostmi, se bere celovito, ne linearno, to pa pripomore k hitrejšemu procesu 

izobraževanja in razumevanja vsebin. Združuje več sredstev, možnosti sporazumevanja z 

znanstveno, strokovno in splošno javnostjo, med drugim omogoča tudi trirazsežno in 

poliedrično interakcijo oziroma sporazumevanje znotraj novih medijev (Erič & Solina, 2016). 
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2.7 Aplikacija kot pripomoček za uporabo novih medijev pri poučevanju 

prostorskega oblikovanja v osnovni šoli 

V okviru doktorske disertacije pod mentorstvom doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez smo izdelali 

aplikacijo, ki je bila uporabljena kot orodje za poučevanje prostorskega oblikovanja v osnovni 

šoli. Doktorska disertacija ugotavlja, kako novi mediji vplivajo na pouk likovne umetnosti in 

kaj lahko doprinesejo k prostorski percepciji učencev. Z raziskavo ugotavljamo, v kolikšni 

meri sredstvo, ki smo ga razvili za uporabo novih medijev, vpliva na izvajanje likovnih nalog, 

učenčevo ustvarjalnost, motivacijo, zadovoljstvo in razumevanje likovnih pojmov. 

V ta namen smo vzpostavili sodelovanje med članicama Univerze v Ljubljani: Fakulteto za 

računalništvo in informatiko ter Pedagoško fakulteto. Računalniški pripomoček smo razvili s 

somentorjem red. prof. dr. Francem Solino, predstojnikom Laboratorija za računalniški vid. 

Pri razvoju programskega okolja in novomedijskega orodja so sodelovali še viš. pred. dr. 

Borut Batagelj ter študentje Luka Debevec, David Možina in Klemen Petrovčič. 

Pripomoček za raziskavo uporabe novih medijev in metoda interakcije z novimi mediji 

temeljita na uporabi sistema, ki ga sestavljajo računalnik, računalniška kamera, programska 

oprema, ki omogoča virtualno resničnost, ter markerji (tablice oz. kartončki z unikatnimi 

značilkami), ki služijo za prikazovanje digitalnih vsebin in manipuliranje z njimi. 

Računalniška kamera zaznava markerje, ki služijo kot vmesnik za interakcijo uporabnika 

(učenca) s sistemom. Računalnik z računalniškim vidom dekodira podatke na markerjih in jih 

na računalniškem zaslonu prikaže kot različne digitalne arhitekturne elemente (ploskve, telesa 

ipd.). S premikanjem markerjev lahko spreminjamo kvalitete elementov in izvajamo 

kompozicijske operacije. Raba novih medijev omogoča učencu celovit vpogled v prostorsko 

oblikovanje, ob ugotavljanju razmerij med različnimi elementi lahko posega v časovno 

premico, velikosti, oblike in lastnosti. Z novimi mediji premika, pomanjšuje ali povečuje 

tridimenzionalne objekte ali jih zamrzne in shrani v računalniškem sistemu. 

Za izvedbo sistema novomedijskega orodja smo zgradili računalniško aplikacijo na osnovi 

obogatene resničnosti. Ta ima različne pozitivne vplive na učni proces, med katere sodi tudi 

motivacija. Učenci so namreč dodatno motivirani, ker lahko obogateno resničnost popolnoma 

prilagajamo in naravnamo učenčevim potrebam (Kirner, Shneider Cerqueira & Gonçalves 

Kirner, 2012). 
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2.7.1 Uporaba novih medijev v praksi, teoretsko izhodišče pri izgradnji aplikacije: 

konstrukcija, metoda in delovno okolje 

Novi mediji kot tehnološki pripomoček v praksi likovnega izražanja temeljijo na uporabi 

računalniškega sistema. Metoda interakcije z novimi mediji omogoča dostopanje do vsebin, ki 

so numerično kodirane in algoritemsko zapisane. Do takih vsebin lahko dostopamo na 

poliedričen način in z njimi manipuliramo. 

Nove prostorske izkušnje s posredovanjem vsebin prek novih medijev odigrajo pomembno 

vlogo znotraj pedagoškega procesa. Pomembne so ne samo pri likovni umetnosti, temveč tudi 

v drugih kurikularnih vsebinah, kjer se operira z vizualnimi informacijami. V ta namen je 

treba koncipirati premišljeno in kakovostno uporabo tovrstnih orodji, ki omogočajo razvoj 

podoživljanja in branja podob na ravni vizualne informacije. Tak prijem potegne za seboj 

različne aktivnosti v šolskem sistemu, s katerimi vsakodnevno operiramo. Pomembno je 

razviti tovrstne kompetence upravljanja in podoživljanja novih tehnologij (Tomšič Čerkez 

idr., 2011). 

»Tipični nalogi, ki zahtevata prostorninske primitivne oblike, sta klasifikacija objektov in 

prepoznavanje objekta samega. Za enostavne naloge, kot je klasifikacija predmetov, na primer 

prijemanje, razvrščanje ali izogibanje objekta, zadostuje delno zaznavanje objekta, ki dodeli 

dovolj informacij za upravljanje z računalniškim vidom« (Solina, 1996, str. 214). Tako se 

opredeli model delovanja znotraj raziskave, ki udejanja operacije na zaznavi aplikacij 

volumskih modelov znotraj računalniškega vida. 

V sodelovanju z Laboratorijem za računalniški vid pri Katedri za umetno inteligenco na 

Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani smo v okviru diplomskega dela 

študenta Luke Debevca, pod mentorstvom profesorja dr. Franca Soline, izdelali pripomoček 

za manipulacijo z novimi mediji z računalniškim vidom, ki je služil kot instrument pri 

doktorski raziskavi z naslovom Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega 

oblikovanja v osnovni šoli pod mentorstvom doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez. 

Vsebina poglavij 2.7.3–2.7.5 v nadaljevanju je nastala v okviru raziskovalnega dela, 

predstavljenega na konferenci Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi (Žbona idr., 

2014), povzeta pa je iz Debevčevega diplomskega dela (Debevec, 2014). 
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2.7.2 Zahteve in potrebe aplikacije novomedijskega učnega pripomočka 

Aplikacija izpolnjuje štiri zahteve: 

– zaznava objektov oziroma sprožanje novomedijskega pojava s pomočjo markerjev, 

– operacije z arhitekturnimi elementi, 

– spremembe kvalitete elementov, 

– kompozicijske operacije. 

Vsaka knjižnica virtualne resničnosti že vsebuje funkcijo zaznave objektov oziroma sprožanja 

novomedijskega pojava s pomočjo markerjev. Na podlagi zahteve, da je pred kamero 

prikazanih več markerjev hkrati, smo izbrali knjižnico, ki to podpira. 

Manipuliranje z arhitekturnimi elementi je bilo implementirano na dva načina: 

– Uporabnik na delovno površino pred kamero položi vsebinski marker (za digitalni 

arhitekturni element) in poleg tega operira še z dvema funkcijskima markerjema, ki 

aktivirata pomožne računalniške ukaze, na primer povečaj ali pomanjšaj (ta element, ki 

ga je sprožil prvi marker). 

– Drugi način manipulacije objektov se izvaja z vrtenjem markerja okoli lastne osi, pri 

čemer se (s preračunavanjem rotacijske matrike v računalniški knjižnici) sprožita ukaza 

povečaj ali pomanjšaj. 

V obeh primerih je manipulacija objekta možna, ko je marker v vidnem polju kamere; ta 

nenehno sproti preračunava informacije o objektih in njihovih lastnostih ter jih vizualizira na 

zaslonu (slika 24). 
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Slika 24: Večanje in manjšanje 

Spreminjanje kvalitete oziroma teksture elementov je implementirano tako, da kameri hkrati 

pokažemo aktivacijski marker za zamenjavo teksture in ga približamo markerju za neki 

digitalni objekt. Ko sta oba markerja pred kamero hkrati prisotna določen čas (v našem 

primeru 2 sekundi), se objektu ciklično zamenjuje tekstura. Posamezne teksture objekta so 

shranjene v mapi računalniške knjižnice, ki pripada objektu (slika 25). 

Računalniški sistem izvaja kompozicijski funkciji »dodaj« in »odvzemi« tako, da zazna 

identifikacijski številki in položaj vsebinskega (objekt) in aktivacijskega markerja (zalepi, 

odreži), ki sta hkrati za določen čas izpostavljena računalniškemu vidu. Dodajanje in 

odvzemanje tako omogoča likovno izražanje z gradnjo prostorskih tvorb. 

 

Slika 25: Spreminjanje teksture 
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2.7.3 Uporabljene tehnologije in orodja za izdelavo učnega sredstva za aplikacijo 

obogatene resničnosti 

2.7.3.1 Processing 

Processing je programsko okolje, ki združuje različne programske jezike, razvojno okolje in 

učni pripomoček v celoto (https://processing.org/). Programski jezik temelji na programskem 

jeziku Java in je primeren za širšo množico uporabnikov, pri čemer z vidika uporabnosti 

zadovolji tako osnovnejše kot kompleksnejše potrebe. Poleg različnih lastnosti, ki jih 

programski jezik omogoča, in veliko dodatnih funkcij, ki jih daje na razpolago, se programsko 

okolje izkaže predvsem pri procesiranju slik in računalniške grafike. 

Za urejanje programske kode je na voljo preprost vmesnik (slika 26). Processing deluje kot 

vmesnik za programiranje z nadgrajenim jezikom Java. Meni ponuja opcije za zagon in 

ustavitev, osnovne operacije z datotekami (shranjevanje, odpiranje), možnost implementacije 

zunanjih knjižnic in izvoz napisanih aplikacij. Meni vsebuje tekstovni urejevalnik, s katerim 

zapišemo programsko kodo.  

 

Slika 26: Slika uporabniškega vmesnika programskega okolja Processing 
 Vir: Debevec, 2014, str. 10. 
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Programsko okolje Processing smo za izdelavo aplikacije izbrali zaradi velikega števila 

obstoječih funkcij, ki omogočajo izris in manipulacijo z elementi v dvo- in tridimenzionalnem 

prostoru. Na primer izris 3D-kocke v Processingu se enostavno izvede z eno samo vrstico: 

cube(10); 

Izgradnja primerljive aplikacije bi bila mogoča tudi v programskem jeziku C z uporabo 

OpenGl, vendar bi bila za programiranje iste operacije potrebna obsežnejša koda. Med 

drugimi ključnimi prednostmi Processinga je tudi možnost nalaganja obstoječih 3D-modelov, 

ki so narejeni v programih za 3D-modeliranje, kot je Blender (Debevec, 2014, str. 8–10). 

2.7.3.2 ARToolKit knjižnica za Processing 

ARToolKit je programska knjižnica za izgradnjo aplikacij znotraj obogatene resničnosti. 

Knjižnico je začel razvijati dr. Hirokazu Kato, potem se je razvoj nadaljeval v Human 

Interface Technology Laboratory na Univerzi v Washingtonu (University of Washington) v 

ZDA, Human Interface Technology Laboratory na Univerzi v Canterburyju (University of 

Canterbury) v Novi Zelandiji in ARToolworks, Inc., Seattle (HITLab, b. d.). 

Glavne značilnosti knjižnice ARToolKit so naslednje (Debevec, 2014, str. 11): 

– ogrodje omogoča preprosto gradnjo aplikacij za ustvarjanje obogatene resničnosti v 

realnem času, 

– knjižnica je večplatformna, 

– omogočen je prikaz virtualnih 3D-modelov z markerji, 

– omogočeno je 6D-sledenje markerjev, 

– omogočena je kalibracija, 

– vsebuje osnovno grafično knjižnico, 

– omogoča upodobitev oziroma izris (angl. rendering) z uporabo OpenGl, 

– ima preprost modularni programski vmesnik (v C-ju), 

– podpira različne jezike (Java, Matlab), 

– priložen je set primerov in uporabnih programov, 

– omogoča rešitev za interakcijsko metaforo, 

– sistem je odprtokodni, z GPL-licenco za nekomercialno uporabo. 
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Markerji 

Markerji so tablice (kartončki) s specifičnim vzorcem, ki omogoča operacije z novimi mediji. 

Vzorec je sestavljen iz črnega neprekinjenega roba, zrisanega v kvadratu, znotraj katerega se 

nahajajo različni vzorci, ki ne smejo biti simetrični. Knjižnica ponujenih vzorcev sproža in 

orientira marker v obogateni resničnosti (slika 27). 

 

Slika 27: Primer markerja s črno-belim vzorcem 
Vir: Debevec, 2014, str. 12. 

Zaznavanje vzorcev je pogojeno s prostorskimi in drugimi razmerami (npr. svetloba, ostrina 

kamere, naklon markerja). Upoštevajoč specifične pogoje uporabe, smo se odločili za 

markantne črno-bele markerje, na katerih se podoba izrisanih vzorcev jasno vidi in lažje 

dekodira (Debevec, 2014, str. 11–12). 

Delovanje knjižnice ARToolKit z markerji 

Knjižnica ARToolKit (HITLab, b. d.) izvaja procese tako, da z računalniškim vidom zajame v 

program vzorec na markerju, ga pretvori v binarno sliko in identificira črni okvir. Na podlagi 

pridobljene slike se izračunata pozicija in usmerjenost markerja glede na kamero. Izračunana 

pozicija in usmerjenost se zapišeta v transformacijsko matriko. Pridobljen vzorec se primerja 

z naloženimi vzorci znotraj knjižnice, pri čemer z določitvijo ustreznega vzorca pridobimo 

identifikacijsko številko markerja. Z aktivacijo pridobljene transformacijske matrike se 3D-

izris objekta poravna z markerjem (Debevec, 2014, str. 12). Delovanje knjižnice prikazuje 

slika 28. 
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Slika 28: Potek zaznave markerja 
Vir: Debevec, 2014, str. 13. 

2.7.3.3 Blender 

Blender (https://www.blender.org/) je odprtokodno programsko okolje za izris 

tridimenzionalnih objektov. Program omogoča izgradnjo 3D-modelov, dodajanje tekstur in 

UV-mapiranje. Omogočen je izvoz 3D-modelov v različnih formatih, med drugim v formatu 

.obj, ki smo ga uporabili za našo aplikacijo. Uporabili smo ga za izris arhitekturnih elementov 

in dodajanje tekstur na izrisane modele (slika 29). 

 

Slika 29: Slika uporabniškega vmesnika odprtokodnega programa Blender 
Vir: Debevec, 2014, str. 13. 
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2.7.4 Izdelava aplikacije 

Pri izdelavi aplikacije smo razčlenili osnovne pojme računalniške grafike in matematične 

operacije, ki smo jih uporabili za vizualizacijo 3D-elementov in umeščanje v prostor. 

Ponazorili smo ključne procese aplikacije. Aplikacijo smo obravnavali v štirih sklopih, ki 

ustrezajo osnovnim konceptom delovanja, funkcionalnosti in uporabne vrednosti. 

2.7.4.1 Zaznava in izdelava markerjev z uporabo knjižnice ARToolKit 

Za zaznavo markerjev potrebujemo sklop vzorcev, ki marker zaznajo in ga predstavijo. 

Vzorce shranimo v posebni datoteki, pripravljeni za markerje. Vzorci so shranjeni v obliki 

tabele kot vrednosti barv v formatu RGB. Datoteke z vzorci se naložijo v program, pri čemer 

se vsakemu markerju dodeli lastna identifikacijska številka. Program se izvaja ciklično, pri 

vsaki iteraciji se ob vsakem dodanem vzorcu pozove funkcija, ki preverja in zazna, ali je 

določen marker z določenim vzorcem na sliki. Ko program zazna vzorec markerja, aktivira 

matriko, ki vsebuje pozicijo in usmerjenost markerja glede na kamero. Prav tako vrne točke 

na podlagi kotov markerja (slika 30). Ta matrika se uporablja za izris 3D-modelov (Debevec, 

2014, str. 15). 

 

Slika 30: Slika zaznanih markerjev s točkami na robovih 
Vir: Debevec, 2014, str. 16. 
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Transformacijske matrike 

Transformacijska matrika predstavlja linearno transformacijo iz Rn v Rm, tako da velja 

(Debevec, 2014, str. 16): 

T( x
 ) = A x

  

kjer je: 

– A transformacijska matrika razsežnosti m × n, 

– x
  stolpčni vektor z n elementi, 

– T preslikava vektorja. 

Transformaciji skaliranje in vrtenje lahko izrazimo z operacijo matrike velikosti 3 × 3 nad 

tridimenzionalnim vektorjem, ki predstavlja koordinate točke v prostoru. Serijo takih 

transformacij lahko izrazimo z eno matriko, ki je zmnožek vseh transformacijskih matrik. 

Transformacije premika pa ne moremo predstaviti kot matriko velikosti 3 × 3. Vektor točke se 

zato razširi v štiridimenzionalni vektor homogenih koordinat in uporabi transformacijske 

matrike velikosti 4 × 4. Tako vse transformacije predstavimo v isti obliki, kar poenostavi 

računanje s transformacijskimi matrikami (Debevec, 2014, str. 16–17). 

Pri izdelavi aplikacije so bile uporabljene transformacije premik, skaliranje in vrtenje, 

prikazane na slikah 31, 32 in 33. 

 

Slika 31: Premik: p' = T(t)p 
Vir: Debevec, 2014, str. 17. 
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Slika 32: Skaliranje: p' = S(SX, SY, SZ)p 
Vir: Debevec, 2014, str. 17. 

 

Slika 33: Vrtenje: P = R(θ)p 
Vir: Debevec, 2014, str. 18. 

2.7.4.2 Izris 3D-modelov 

V program je treba naložiti dva tipa datotek, ki predstavljajo model, in sicer .obj in .mtl. V 

datoteki v formatu .obj se shranjujejo ploskve modela, datoteka .mtl pa narekuje, kako naj se 

zapiše oziroma izriše tekstura na model. V vsakem modelu se hranijo podatki o velikosti 

modela, rotaciji okoli dveh osi in razmaku treh osi. Zapiše se identifikacijska številka, ki 

predstavlja teksturo tridimenzionalnega telesa. Izris oziroma potrebne transformacije potekajo 

po naslednjem vrstnem redu: 1. vrtenje okoli dveh osi; 2. epicentrični odmik iz središča po 

vseh oseh markerja; 3.  transformacija skaliranja in aktivacija funkcije za 3D-izris modela 

(Debevec, 2014, str. 18). Na sliki 34 so vidni tridimenzionalni predmeti, izrisani na markerjih. 
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Slika 34: 3D-modeli, izrisani na markerjih 
Vir: Debevec, 2014, str. 19. 

2.7.4.3 Izgradnja kompozicijske tvorbe tridimenzionalnih teles 

Aplikacija omogoča grajenje tridimenzionalnih modelov z dodajanjem ali odvzemanjem 

digitalnega modela. Dodajanje oziroma lepljenje modelov omogoča grajenje prostorske 

tvorbe v enovito in zaključeno celoto. Zaradi potreb, ki smo jih imeli pri izgradnji sredstva za 

izvajanje učnega pripomočka pri prostorskem oblikovanju, kjer potrebujemo hkrati več 

arhitekturnih elementov in smo omejeni na en marker za vsak element, smo ustvarili sistem 

lepljenja markerjev enega na drugega oziroma nalaganja več markerjev na identifikacijsko 

številko nosilnega markerja. Tako smo omogočili, da se 3D-model, ki pripada drugemu 

markerju, prilepi na izhodiščni marker; to je mogoče narediti večkrat, z neomejenim številom 

novih prostorskih tvorb oziroma rešitev. Sestavljanje poteka tako, da se en model prilepi na 

drugega, če marker približamo izvornemu markerju in ga pridržimo tri sekunde pod kotom, 

večjim od 30 stopinj glede na izhodiščni marker. Zatem se izračuna relativna transformacijska 

matrika modela glede na transformacijsko matriko modela, na katerega smo prilepili model. 

Matrika se izračunava po formuli: Tr = T1
–1T2 (Debevec, 2014, str. 19). 

Matrika omogoča izrisovanje prilepljenih modelov glede na model, na katerega so prilepljeni. 

Potek grajenja se razbere iz slike 35. Aplikacija nas opozori, da se je en element zamrznil z 

drugim v novo prostorsko tvorbo z obarvanjem zaslona v zeleno barvo. Za potrebe učnega 

sredstva smo pripravili dva različna načina grajenja (Debevec, 2014, str. 20): 
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– Lepljenje na nosilni marker. Za vsak model obstajata dva markerja, eden se uporablja za 

dodajanje, drugi za odvzemanje. Modeli se vedno lepijo na en marker. 

– Lepljenje modela na najbližji marker. Za vsak model so na razpolago različni markerji, 

model se vedno prilepi na najbližjega. Obstaja možnost, da s posebnim markerjem 

ponastavimo zgrajeno tvorbo in lahko posegamo v posamičen model. 

 

Slika 35: Grajenje s 3D-modeli 
Vir: Debevec, 2014, str. 20. 

2.7.5 Manipulacija in lastnosti modelov 

Aplikacija omogoča različne spremembe modelov oziroma tridimenzionalnih teles. Ustvarjeni 

so bili posebni markerji, s katerimi lahko posegamo v izbran model in sprožamo naslednje 

manipulacije (Debevec, 2014, str. 21): 

– skaliranje (±) po vseh treh oseh, 

– rotacija okoli dveh osi (x, z), 

– odmik od izhodišča po vseh treh oseh (x, y, z), 

– spreminjanje teksture (les, opeka, kamniti zid, steklo). 
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3 PROBLEM IN METODOLOGIJA RAZISKAVE 

3.1 Raziskovalni problem 

Namen doktorskega dela je raziskati inovativen sistem z računalnikom in računalniško 

kamero, ki deluje kot sredstvo interakcije uporabnika z novimi mediji prek vmesnika, in 

njegovo uporabo v 8. razredu osnovne šole na likovnem področju prostorskega oblikovanja 

oziroma arhitekture. V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se učenci likovno izražajo na 

podlagi jasno premišljenih kriterijev in preidejo k bolj zavestnemu reševanju likovnih 

problemov. Poseben poudarek bo na učenčevem razumevanju, vizualizaciji, ustvarjalnosti in 

uporabi likovnih elementov v virtualni resničnosti. Novi mediji omogočajo učencu celovit 

vpogled v prostorsko oblikovanje in arhitekturo, saj učenec lahko ob ugotavljanju sorazmerij 

in odnosov med različnimi likovnimi elementi posega v časovno premico ter odnos velikosti 

in oblik. Ugotavljali bomo, kako učenci ostrijo občutljivost za likovne elemente in posledično 

odnose v virtualni resničnosti; kako razumejo likovne pojme, materiale in pripomočke; 

kakšen odnos gojijo do delovnega okolja in časovnega načrta. Ravno tako bomo raziskali 

zadovoljstvo učencev pri likovnem izražanju z novomedijskim orodjem. Pridobljeni rezultati 

lahko pripomorejo h kakovostnejšemu poučevanju likovne umetnosti in razumevanju 

problemsko zasnovanega področja. 

3.2 Raziskovalni cilj 

Temeljni raziskovalni cilj je ugotoviti uspešnost uporabe novih medijev pri pouku v 

primerjavi s tradicionalnimi učnimi metodami in oblikami dela, in sicer z naslednjih vidikov: 

– ustvarjalnost pri reševanju likovnih nalog; 

– razumevanje likovnih pojmov, materialov in pripomočkov; 

– odnos učencev do delovnega okolja in časovnega načrta; 

– občutljivost za likovne elemente in njihove medsebojne odnose; 

– zadovoljstvo učencev pri likovnem izražanju. 

3.3 Raziskovalno vprašanje in hipoteze 

Raziskovalno vprašanje je naslednje: ali bodo učenci, ki bodo deležni uporabe novih medijev 

v učnem procesu na področju prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture, uspešnejši kot 
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učenci, ki bodo delali po tradicionalnih učnih metodah in oblikah, ter bodo izkazali tudi boljši 

odnos in večje zadovoljstvo z likovnim izražanjem? 

To raziskovalno vprašanje lahko v skladu s raziskovalnim ciljem (in njegovimi vidiki) iz 

prejšnjega poglavja razdelamo v naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: učenci v eksperimentalni skupini bodo izkazali večjo ustvarjalnost pri izdelavi 

likovnih izdelkov. 

Hipoteza 2: učenci v eksperimentalni skupini bodo bolje razumeli likovne pojme (pridobili 

bodo več znanja). 

Hipoteza 3: učenci v eksperimentalni skupini bodo – v okviru prostorskega oblikovanja 

oziroma arhitekture – izkazali ustreznejše likovno izražanje. 

Hipoteza 4: učenci v eksperimentalni skupini bodo razvili tehnično bolj dovršeno formo v 

okviru prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture. 

Hipoteza 5: učenci v eksperimentalni skupini, ki dosegajo višji faktor ustvarjalnosti, bodo 

izkazali večje zadovoljstvo in motivacijo pri prostorskem oblikovanju v primerjavi z 

nalogami, ki so jih izvajali po tradicionalni metodi. 

3.4 Splošna opredelitev raziskave 

Kvantitativni del raziskave je obsegal enofaktorski neslučajnostni pedagoški eksperiment z 

dvema modalitetama: 

– uporaba novih medijev pri izvajanju likovnih nalog s področja prostorskega oblikovanja v 

8. razredu osnovne šole v eksperimentalni skupini (ES); 

– tradicionalno izvajanje likovnih nalog iz prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture v 

8. razredu osnovne šole v kontrolni skupini (KS). 

Na vsaki šoli bodo učenci enega od dveh v raziskavo vključenih osmih razredov tvorili ES, 

učenci iz drugega razreda pa KS. 

Statistične metode so opisane preden so prvič uporabljene. 

Raziskava je obsegala tudi zbiranje in analizo kvalitativnih podatkov. 
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3.5 Preizkušanci 

V raziskavo je bilo vključenih sedem obalnih osnovnih šol, tako iz urbanega kot ruralnega 

okolja: 

– OŠ Antona Ukmarja Koper, 

– OŠ Dekani, 

– OŠ Elvire Vatovec Prade, 

– OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini, 

– OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje, 

– OŠ Livade Izola, 

– OŠ Lucija. 

OŠ Antona Ukmarja Koper, OŠ Elvire Vatovec Prade, OŠ Livade Izola in OŠ Lucija so šole 

večjega tipa in se nahajajo v mestnih jedrih ali v njihovi neposredni bližini. OŠ Dekani, OŠ 

dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini in OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje-Kozina so šole 

manjšega tipa in se nahajajo pretežno v ruralnem okolju. 

Na vsaki šoli sta bila v vzorec vključena po dva osma razreda s približno enakim številom 

učencev. Učenci enega so tvorili ES, učenci drugega pa KS. Če je bil na šoli le en osmi 

razred, je bil razdeljen tako, da je ena polovica učencev tvorila ES, druga pa KS. 

3.6 Opis novomedijskega orodja 

Za izvajanje učnega procesa pri pouku prostorskega oblikovanja v ES je bil izdelan 

novomedijski učni pripomoček, ki ga sestavljajo: računalnik, računalniški zaslon, 

računalniška kamera in komplet markerjev (tj. kartonastih tablic s simboli za različne 

arhitekturne elemente), ki aktivirajo spremembe teh elementov in razne kompozicijske 

operacije. Manipulacijo z markerji zazna računalniška kamera, ki simbole prepozna kot 

funkcijske tipke in omogoči interakcijo z računalniškim programom. 

Pojavi, ki jih markerji sprožijo, so naslednji: 

– operacije z arhitekturnimi elementi, 

– spremembe kvalitete elementov, 

– kompozicijske operacije. 

Koncept novomedijskega orodja je prikazan na sliki 36. 
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Slika 36: Koncept novomedijskega orodja 

Slika 37 prikazuje sprožanje novomedijskega pojava ob ravnanju z markerji. 

 

Slika 37: Uporaba novomedijskega učnega pripomočka 
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Slika 38 prikazuje nekatere tridimenzionalne arhitekturne elemente, ki so lahko sproženi z 

markerji. 

 

Slika 38: Novomedijski pojavi, sproženi z markerji 

Izdelali smo 22 markerjev, ki izzovejo naslednje pojave: tla, stena, stena z oknom, steber, 

obok, streha, kupola, kocka, krogla, stožec, valj, stena z vrati, preklada, povečaj, pomanjšaj, 

opeka 1 in opeka 2, les 1 in les 2, kamen, dodaj, odstrani (sliki 39 in 40). 

 

Slika 39: Nabor markerjev od 1 do 12 
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Slika 40: Nabor markerjev od 13 do 22 

3.7 Instrumenti za zbiranje podatkov 

Pred izvedbo eksperimenta smo preverili izhodiščno stanje s primerjavo učencev v ES in KS. 

V ta namen so učenci iz obeh skupin izpolnili vprašalnik in izvedli praktično likovno nalogo 

(Priloga C: Test likovnoustvarjalnih sposobnosti, str. 163). 

Kvantitativni podatki so bili zbrani z anketnima vprašalnikoma za učence (Priloga G: 

Vprašalnik za učence, str. 173) in učitelje (Priloga H: Vprašalnik za učitelje, str. 175). 

Anketni vprašalnik za učence so sestavljala vprašanja zaprtega tipa na petstopenjski Likertovi 

lestvici, s katerimi smo preverjali strinjanje s trditvami glede dela z novomedijskim učnim 

orodjem. Na vprašanja so odgovarjali samo učenci in učenke, ki so bili razporejeni v ES. 

Vprašalnik za učitelje je bil bolj kompleksen, sestavljen je iz dveh sklopov vprašanj. 

Vprašanja so bila tako zaprtega kot odprtega tipa, s slednjimi smo učitelje pozvali, da 

razložijo svoj odgovor. 

Ocenjevanje likovnih izdelkov je potekalo tako, da so trije neodvisni ocenjevalci po natančno 

predpisanih navodilih o uporabi kriterijev ocenjevanja, s katerimi so bili seznanjeni pred 

ocenjevanjem, ocenili izdelke učencev v ES in KS. Uporabljene so bile ocenjevalne lestvice, 

ki merijo faktorje likovne ustvarjalnosti: izvirnost likovnega izdelka, občutljivost pri 

dojemanju likovnih kvalitet, kompleksnost pri preoblikovanju likovnih elementov in 
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materialov, kompleksnost pri idejno-estetskem načrtovanju in rešitvi likovnih problemov ter 

fleksibilnost. Izdelki učencev so bili tudi kvalitativno ovrednoteni na osnovi kriterijev za 

vrednotenje likovnih izdelkov ter razumevanje likovnih pojmov, materialov in pripomočkov 

(Priloga E: Točkovalnik za ocenjevanje likovnih nalog, str. 169). 

Vsebinsko veljavnost vprašalnikov smo prvič preverili na pilotskem vzorcu ob obisku prve 

šole in ju glede na odziv učencev in učitelja ustrezno prilagodili. Objektivnost smo 

zagotavljali z jasnimi in natančnimi navodili ter ocenami treh neodvisnih ocenjevalcev. 

3.7.1 Test za spremljanje dejavnikov likovnoustvarjalnega razvoja 

Za ugotavljanje sposobnosti in predznanja učencev smo uporabili test, ki ga je za merjenje 

faktorjev likovne ustvarjalnosti pri likovni umetnosti razvil Karlavaris (Karlavaris & 

Kraguljac, 1981). Pravzaprav smo uporabili test za spremljanje dejavnikov 

likovnoustvarjalnega razvoja, ki ga je iz Karlavarisovega razvil Matjaž Duh (Duh, 2004) na 

podlagi svojega koncepta tvorjenja parov in ga priredil sodobnemu učnemu načrtu, in sicer 

tisti del (vprašanja od 1 do 6), ki vsebuje spremljanje generalne likovne ustvarjalnosti. S tem 

testom za merjenje likovnoustvarjalnih sposobnosti (LU) smo izmerili udeležence raziskave 

pred dejanskim eksperimentom (Priloga C: Test likovnoustvarjalnih sposobnosti, str. 163). 

V nadaljevanju je predstavljen točkovalnik s kriteriji za vrednotenje likovnih nalog v tem 

testu. 

1. Fleksibilnost: različni pristopi k reševanju likovnega problema 

Na risbi ugotavljamo, kako otrok nariše štiri steklenice. Pri tem štejejo predvsem različne 

oblike steklenic (velikosti, smeri …), njihovo prepletanje in križanje obrisnih linij na različne 

načine. Ti preseki tvorijo nove oblike. Ocenjujeta se tudi občutljivost likovnega zapisa in 

senzibilnost linije. 

– 6 točk: narisane so štiri steklenice, vsaka je drugačne oblike in velikosti, vsaka steklenica 

se dobro razlikuje od drugih, črte posameznih steklenic se križajo na različne načine po 

smeri in višini, na presekih linij nastajajo različne oblike, linija je senzibilna. 

– 5 točk: narisane so štiri steklenice, od katerih so vsaj tri steklenice različnih oblik, v 

glavnem so podobe steklenic razvidne, linije pretežno različno križajo posamezne 

silhuete, vendar so oblike delno podobne, črta je manj senzibilna. 
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– 4 točke: narisane so štiri steklenice, oblike so običajne (npr. vinske steklenice), vendar se 

vseeno v čem razlikujejo (npr. v velikosti, širini), preseki in križanja linij so si v glavnem 

podobni, enako tudi oblike, ki so pri tem nastale, linija je še delno senzibilna. 

– 3 točke: narisane so štiri steklenice, njihovi obrisi se ne razlikujejo dovolj, narisanih ni 

veliko presekov oziroma križanja črt, linija ni preveč občutljiva, steklenice so si podobne, 

oblike so podobne in tečejo v isti smeri. 

– 2 točki: narisane so štiri steklenice običajnih oblik, morda nespretno, nekatere steklenice 

nimajo presekov, zato se linije ne križajo (ali samo delno ali pa se le dotikajo), malo je 

različnih oblik, črta ni senzibilna. 

– 1 točka: narisane so štiri običajne steklenice, v glavnem se ne zakrivajo (tipično: ena 

steklenica za drugo, ponavljanje iste oblike, ki se manjša), ni presekov (križanj linij) 

oziroma jih je zelo malo, zaradi tega ni novih dobljenih oblik, črta ni senzibilna. 

– 0 točk: niso narisane štiri steklenice, niso narisane ena za drugo, torej ni presekov 

(narisane so druga ob drugi ali se med seboj delno pokrivajo), linija je suha in hladna. 

Navedene kategorije imajo lahko tudi različne nivoje, na katerih se ocenjuje celota, ne pa 

dosledno vsaka kategorija, zmanjšana v enakem razmerju. Glej skico z modelom rangiranja 

kvalitete za kriterij fleksibilnost. 

2. Fluentnost: bogastvo, idej rešitev (6 točk) 

Ocenjuje se število kombinacij, vendar samo tistih, ki so nove in med seboj različne. Skala za 

ocenjevanje upošteva, da otroci rišejo rešitve v vnaprej pripravljeno mrežo, s čimer so 

omejene možnosti več kombinacij in večjega števila rešitev. 

– 6 točk: šest in več različnih kombinacij. 

– 5 točk: pet različnih kombinacij. 

– 4 točke: štiri različne kombinacije. 

– 3 točke: tri različne kombinacije. 

– 2 točki: ena kombinacija. 

– 1 točka: brez risbe (otrok ni nič narisal). 
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3. Originalnost: stebri in vrvica (6 točk) 

Dolžina uporabljene (vrisane) vrvice je največja, če se začne na desnem stebru in potuje 

krožno po vrhovih stebrov do zadnjega levega stebra, nakar se poveže s prvim desnim 

stebrom in od tod potuje cikcak (levo-desno) do središčnega stebra. Rešitev je (naj)slabša, če 

so z vrvico enostavno povezani vrhovi stebrov z ene strani proti drugi; napačna pa, če se pot 

vrvice križa ali podvaja. 

– 6 točk: najbolj racionalna varianta, najdaljša vrvica gre po robovih in potem cikcak (ter 

podobne inačice). 

– 5 točk: vrvica je speljana okoli in delno cikcak, vendar ne izkoristi največje možne 

dolžine (4 je največ, v tem primeru pa so 3). 

– 4 točke: vrvica je speljana okoli in delno cikcak, a ne izkoristi največje možne dolžine in 

ima napako zaradi križanja vrvic. 

– 3 točke: vrvica je speljana samo cikcak ali samo po robu, vendar z vsaj dvema cikcak 

linijama. 

– 2 točki: vrvica je speljana samo cikcak ali samo po robu, vendar z vsaj dvema cikcak 

linijama, poleg tega ima še eno ali dve napaki. 

– 1 točka: vrvica je speljana samo po robu stebrov, mnogokrat je povešena. 

– 0 točk: vse je nepopolno in nespretno. 

Tudi pri tem testu je treba upoštevati kombinacijo vrisovanja čim daljše vrvice in ob tem 

storjenih napak. Glej skico z modelom rangiranja kvalitete za kriterij originalnosti. 

4. Redefinicija: poznano spremeniti v nekaj novega, neobičajnega (6 točk) 

Polževa spirala vodi k mnogim realnim, konstruktivnimi in fantastičnim oblikam: stopnišče, 

sveder, elisa, bizantinska kupola v Moskvi, elevator (stroj za pomikanje materiala), cvetni 

listi, pirueta drsalke na ledu, škrnicelj bombonov, stroj za mletje (mesa, orehov), rotacija 

kateregakoli predmeta, čep za posodo, hiša prihodnosti (npr. ena izmed Hundertwasserjevih), 

potovanje skozi zemljo ipd. 

Čim bolj se rešitev oddaljuje, a hkrati ostaja vezana na polža, tem boljši je rezultat, medtem 

ko realistično narisan polž ne daje točk. 

– 6 točk: najbolj redefinirana oblika (tri ali več rešitev). 

– 5 točk: redefinirana oblika (dve ali več rešitev). 
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– 4 točke: redefinirana oblika (ali več delno redefiniranih rešitev). 

– 3 točke: delno redefinirana oblika (ali malo redefiniranih rešitev). 

– 2 točki: malo redefinirana oblika. 

– 1 točka: skoraj podobno polžu, z manjšimi dodatki, asociacija na polža z majhnimi 

dodatki (npr. hiša). 

– 0 točk: popolni polž (brez sprememb) ali neartikulirana risba (ne izhaja iz polža). 

5. Občutljivost za problem: likovna občutljivost, izražena verbalno (6 točk) 

Navodilo »Nariši risbo po predstavi, ki ti jo vzbudi beseda ...« je namenjeno sprožanju 

kreativnega risanja. To pa povzroča težave pri definiranju kriterijev za vrednotenje, saj je 

težko predvideti, kaj vse bodo otroci narisali kot reakcijo na dani dražljaj, na primer 

»vzvišeno«. 

– 6 točk: vse tri risbe ustrezajo ideji podanih pojmov. 

– 5 točk: vse tri risbe ustrezajo ideji podanih pojmov, vendar so nekatere ilustrativne, 

direktne (npr. za vzvišeno: oblaki, sonce in žarki; za vihravo: metulj). 

– 4 točke: vse tri risbe so delno zadovoljive, pretežno so na njih konkretni prizori (kot v 

primerih iz zgornje alineje). 

– 3 točke: dve risbi zadovoljujeta postavljene zahteve, tretja ne. 

– 2 točki: dve risbi samo delno zadovoljujeta postavljene zahteve, tretja ne. 

– 1 točka: ena risba delno zadovoljuje postavljene zahteve. 

– 0 točk: niti ena risba ne zadovoljuje postavljene zahteve. 

6. Elaboracija: variante priprave likovne rešitve in kompozicije (6 točk) 

Če je bilo izpolnjevanje vprašalnika dobro pojasnjeno in so bila vprašanja ustrezno 

razumljena, uporabimo spodaj navedene kriterije. Če pa pregled kriterijev kaže na to, da 

otroci niso razumeli katerega vprašanja, je treba poiskati dopolnilni kriterij za ovrednotenje te 

naloge. Smisel naloge je ugotoviti, ali otroci lahko enake elemente (dve človeški figuri in tri 

predmete) duhovito in raznovrstno razporedijo, komponirajo, tako da dobimo: 1. likovno 

uravnoteženo strukturo, 2. vsebinski oziroma tematski smisel vsake slike in 3. obstoj (pri vseh 

treh slikah) povezanosti naslova in likovnega prikaza. 
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– 6 točk: a) na vseh likovnih rešitvah so iskani elementi, b) vsaka risba je kompozicijsko 

uravnotežena, c) vse risbe so različne, č) vse tri risbe vsebujejo povezanost prikazanega z 

naslovom, d) vse tri risbe imajo enako sporočilo (zgodbo). 

– 5 točk: enako kot zgoraj, vendar manjka povezanost risb z enakim sporočilom. 

– 4 točke: prisotni so štirje od zgoraj navedenih elementov, vendar so nepopolni, ali so 

prisotni le trije od navedenih elementov. 

– 3 točke: vse rešitve so nepopolne (imajo vsaj dva od navedenih elementov). 

– 2 točki: nedoločen koncept, kompozicija ali nedokončane risbe. 

– 1 točka: figure in predmeti so razporejeni v vse tri risbe (nepopolne figure). 

– 0 točk: neuravnoteženo v ideji in v likovni strukturi. 

3.7.2 Vrednotenje in ocenjevanje likovnih nalog (LN1–LN4) 

Likovne naloge so bile naslednje: 

– LN1: načrtovanje uporabnih arhitekturnih prostorov. 

– LN2: načrtovanje prostorske tvorbe s poudarkom na različnih arhitekturnih elementih in 

kompoziciji. 

– LN3: načrtovanje prostorske tvorbe s poudarkom na kvaliteti površine arhitekturne 

lupine. 

– LN4: načrtovanje prostorske tvorbe z naslovom Moja sanjska hiša (poudarek na likovnem 

motivu). 

3.7.2.1 Konceptualna osnova za vrednotenje in ocenjevanje likovnih del 

Ocenjevalne lestvice za likovne naloge smo sestavili na podlagi smernic Berce Golobove 

(1993), po katerih merila za vrednotenje in ocenjevanje izbiramo glede na likovno nalogo, pri 

čemer izhajamo iz splošnih in operativnih ciljev pri predmetu in izbrani nalogi (Berce Golob, 

1993, str. 115–118). Za ta tip ocenjevanja smo se odločili na podlagi že preizkušenega 

instrumentarija, uporabljenega pri sorodni raziskavi (Tomšič Čerkez, 2005). 

Berce Golobova (1993) opredeli merila za vrednotenje in ocenjevanje likovnih del z 

obravnavo naslednjih vidikov likovne naloge: 

– ustvarjalnost; 

– oblikovna plat likovnega dela: likovna govorica, občutljivost za likovne strukture; 
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– likovni doživljaj; 

– likovno znanje. 

3.7.2.2 Ocenjevalne lestvice 

Za vrednotenje likovnih nalog s področja arhitekture pri likovni umetnosti so bili uporabljeni 

naslednji koncepti: 

1. Ustvarjalnost z naslednjih vidikov: 

– izvirnost pri uporabi materiala, postopkih dela in izdelku; 

– občutljivost za primere, tj. prikaz doživljanja intuitivnega odkrivanja in razumevanja 

likovnih struktur ter njihove uporabe; 

– preoblikovanje različnih materialov oziroma elementov, tj. redefinicija njihove vloge, 

načina uporabe in vrednosti ter občutljivost pri ugotavljanju, kateri so tisti elementi, ki jih 

je mogoče premestiti, izvirno uporabiti; 

– idejno-estetsko načrtovanje v povezavi z estetsko strukturo izraza in idejno-miselno 

elaboracijo celote. 

2. Pridobljeno znanje v zvezi z likovno nalogo (razumevanje likovnih pojmov). 

3. Ustreznost izražanja v treh dimenzijah (značilnost in kakovost uporabe materialov in 

pripomočkov pri izdelavi arhitekturnih tvorb). 

4. Tehnična izvedba naloge. 

3.7.2.3 Navodila za točkovanje likovnih del 

1. Ustvarjalnost v uporabi izraznih sredstev, izvedbi tehnike oblikovanja, upodabljanja 

motiva se oceni s skupaj največ 6 točkami: 

– izvirnost pri uporabi materiala, postopkih dela in izdelku (do 1,5 točke); 

– občutljivost za primere, tj. prikaz doživljanja intuitivnega odkrivanja in razumevanja 

likovnih struktur ter njihove uporabe (do 1,5 točke); 

– preoblikovanje različnih materialov oziroma elementov, tj. redefinicija njihove vloge, 

načina uporabe in vrednosti ter občutljivost pri ugotavljanju, kateri so tisti elementi, ki jih 

je mogoče premestiti, izvirno uporabiti (do 1,5 točke); 
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– idejno-estetsko načrtovanje v povezavi z estetsko strukturo izraza in idejno-miselno 

elaboracijo celote (do 1,5 točke). 

Za vrednotenje vsakega izmed zgornjih štirih področij se uporabljajo spodnja merila, pri 

čemer se posamezne stopnje točkujejo tako: stopnja 1 z 0,5 točke, stopnji 2 in 3 z 1 točko, 

stopnji 4 in 5 z 1,5 točke. 

– Ni novih rešitev, povzete stare interpretacije, izrazito neizvirno (0 točk). 

– Poskus iskanja novih poti in zamisli; v oblikovanem izdelku slutimo novo izvedbo, 

neizvirno (0,5 točke). 

– Opazno iskanje novih izraznih poti; opuščena stara interpretacija a še vedno monotona; 

šablonska izvedba, manj izvirno (1 točka). 

– Dobro opazne nove izrazne poti, nove, zanimive, nemonotone, nešablonske izvedbe, 

izvirno (1 točka). 

– Vidne nove interpretacije in kombinacije, izraženo močno doživljanje, zelo izvirno (1,5 

točke). 

– Vidne neobičajne interpretacije in kombinacije, izražena izrazito doživljanje in 

občutljivost za odkrivanje in reševanje problemov, opazna idejno-miselna estetska 

elaboracija celote, izrazito izvirno (1,5 točke). 

2. Pridobljeno znanje v zvezi z likovno nalogo (razumevanje likovnih pojmov, znanje o 

pojmih prostorskega oblikovanja oziroma arhitekturi, o posebnosti materialov in motivu ob 

spoznavanju in izvajanju naloge arhitekturnega področja) se oceni z največ 2 točkama. Vsak 

ocenjevalec vrednoti in oceni po lastni presoji, pri čemer lahko dodeli tudi pol točke. 

– Na oblikovanem izdelku ni opaziti nobenega poznavanja (1 točka). 

– Na oblikovanem izdelku opazimo razumevanje posebnostih materialov, pripomočkov, 

motive in tudi delno poznavanje teoretičnih problemov (1 točka). 

– Na oblikovanem izdelku opazimo posebnostih materialov, pripomočkov, motive in tudi 

delno poznavanje teoretičnih problemov (1 točka). 

– Na oblikovanem izdelku je rešitev likovne naloge zadovoljivo opazna (2 točki). 

– Na oblikovanem izdelku je zelo opazna rešitev likovne naloge v celoti, povezanost 

likovnoteoretičnega problema, posebnosti tehnike in motiva (2 točki). 

3. Ustreznost izražanja v treh dimenzijah (značilnost in kakovost uporabe materialov in 

pripomočkov pri izdelavi arhitekturnih tvorb; značilnost in kakovost izdelanih maket ter 
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ustrezen izbor modela tridimenzionalnih predstavitev) se oceni z največ 1 točko. Ocenjevalec 

točkuje v skladu z naslednjimi opisi stopenj. 

– Na tridimenzionalnih predstavitvah ne prepoznamo cilja predstavitve (0 točk). 

– Na tridimenzionalnih predstavitvah prepoznamo cilje predstavitve, prostorske tvorbe so 

delno ustrezne in arhitekturni elementi pravilno izbrani (0,5 točke). 

– Na tridimenzionalnih predstavitvah so cilji predstavitve zelo jasno opazni; prostorska 

tvorba je domiselno izbrana in izvedena (1 točka). 

4. Tehnična izvedba naloge (likovna tehnika) se oceni z največ 1 točko. Ocenjevalec točkuje v 

skladu z naslednjimi opisi stopenj: 

– Ni izvedena ustrezna likovna tehnika (0 točk). 

– Tehnika oblikovanja je ustrezno izvedena, opazne so še nedoslednosti (0,5 točke). 

– Tehnika oblikovanja je zelo dosledno izvedena (1 točka). 

3.8 Metode analiziranja podatkov 

Podatke eksperimentalne raziskave, preverjanje začetnega in končnega stanja ter z 

vprašalnikom zbrane podatke so bili obdelani z naslednjimi statističnimi metodami: faktorska 

analiza, t-test, analiza variance, analiza kovariance in analiza konkordance med ocenjevalci. 

Kvalitativne podatke analize izdelkov smo kvalitativno analizirali: opisali, povzeli ter iskali 

razlage in povezave med njimi. 

3.9 Potek raziskave 

3.9.1 Pogoji za izvedbo eksperimenta 

Na vseh šolah so bili v skladu z izvedbenimi standardnimi normativi zagotovljeni osnovni 

materialni pogoji, ki jih je Zavod Republike Slovenije predpisal za izvajanje pouka likovne 

umetnosti, med drugim: svetlobni pogoji (naravna severna svetloba, možnost popolne 

zatemnitve), umivalnika za čiščenje čopičev in miz, stojalo s tempera barvami, stojalo za 

sušenje likovnih izdelkov, omara za shranjevanje likovnih izdelkov, dodatne police, podloge 

za delo s kiparskimi materiali, modelirke. Ravno tako je bila na vseh šolah na voljo 

multimedijska učilnica. Na vseh šolah so bili zaposleni likovni pedagogi z večletnimi 

izkušnjami. Šole so zagotovile osnovne materiale: kolaž papir, lepenka, lepilo, rezilo, škarje, 
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risalni papir in razni risarski pribori; učenci pa so prinesli plošče iz polivinila, razne tekstilne 

materiala, plastenke, embalaže, odpadni material ipd. Učenci v ES, ki so za izvajanje likovnih 

nalog v multimedijski učilnici uporabljali nove medije, so imeli na voljo računalnik, 

računalniško kamero, računalniški zaslon, delovno površino in markerje (sprožilne 

kartončke). Poskrbeli smo za difuzno svetlobo in ustvarili pogoje za upravljanje z 

računalniškim vidom in njegovo interakcijo z funkcijskimi markerji. 

3.9.2 Eksperiment z novomedijskim učnim pripomočkom pri pouku likovne umetnosti 

Opravljene so bile štiri naloge: 

– LN1: načrtovanje uporabnih arhitekturnih prostorov. 

– LN2: načrtovanje prostorske tvorbe s poudarkom na različnih arhitekturnih elementih in 

kompoziciji. 

– LN3: načrtovanje prostorske tvorbe s poudarkom na kvaliteti površine arhitekturne 

lupine. 

– LN4: načrtovanje prostorske tvorbe z naslovom Moja sanjska hiša (poudarek na likovnem 

motivu). 

Učenci v ES so likovne naloge opravljali v dveh modalitetah: 

– Izvajanje učnega procesa z uporabo novih medijev (nalogi LN2 in LN3). 

– Tradicionalno izvajanje učnega procesa (nalogi LN1 in LN4). 

Učenci v KS so izvajali vse štiri naloge s področja prostorskega oblikovanja oziroma 

arhitekture po tradicionalnih učnih metodah in oblikah dela z uporabo različnih likovnih 

materialov; učenci v ES pa so dve likovni nalogi (LN1 in LN4) izvajali po tradicionalnih 

učnih metodah in oblikah dela z uporabo različnih likovnih materialov, dve likovni nalogi 

(LN2 in LN3) pa z uporabo novih medijev. 

Potek eksperimenta: 

– LU: test za spremljanje dejavnikov likovnoustvarjalnega razvoja (27 minut). 

– LN1: načrtovanje uporabnih arhitekturnih prostorov (12 minut). 

– LN2: načrtovanje prostorske tvorbe s poudarkom na različnih arhitekturnih elementih in 

kompoziciji (20 minut). 
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– LN3: načrtovanje prostorske tvorbe s poudarkom na kvaliteti površine arhitekturne lupine 

(20 minut). 

– LN4: načrtovanje prostorske tvorbe z naslovom Moja sanjska hiša (60 minut). 

Raziskava je zajemala tudi kvalitativno analizo. Uvedene spremembe pri arhitekturnem 

oblikovanju v ES smo spremljali z opazovanjem in zapisovanjem dogajanja v razredu, 

predvsem z vidika organizacije učnega procesa in uspešnosti učencev. 

Po vsaki likovni nalogi smo rekonstruirali dogajanje, pri čemer smo izhajali tudi iz zapisov, 

nastalih med opazovanjem. Iskali smo dejavnike, ki so kakovostno vplivali na ustvarjalnost 

pri reševanju zastavljenih nalog. Kvalitativno smo analizirali tudi likovne izdelke učencev. 

V ocenjevanje likovnih izdelkov učencev v ES in KS so bili vključeni trije neodvisni 

strokovnjaki s področja likovne vzgoje, da bi tako kar se da zmanjšali subjektivnost 

ocenjevanja. Skladnost med njihovimi ocenami smo preverili v okviru objektivnosti merjenja. 

Po eksperimentu so učenci v ES in učitelji izpolnjevali vprašalnik. Tako smo pridobili 

podatke o organizaciji in izvedbi pouka z novimi mediji, odnosu do delovnega okolja, 

časovnem načrtu in zadovoljstvu učencev pri likovnem izražanju z novomedijskim orodjem. 
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4 KVANTITATIVNA ANALIZA REZULTATOV Z RAZPRAVO 

4.1 Opis vzorca 

V raziskavo je bilo vključenih 227 učencev in učenk (ko razlikovanje po spolu ni pomembno, 

bo v nadaljevanju uporabljen nevtralen izraz učenci), od tega jih je bilo v eksperimentalni 

skupini (ES) 119 (52,4 %), v kontrolni (KS) pa 108 (47,6 %). Njihova razporeditev po šolah 

je prikazana v tabeli 5. 

Tabela 5: Razporeditev učencev v eksperimentalno in kontrolno skupino po šolah 

Šola 
Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

n % n % 
OŠ Antona Ukmarja Koper 23 19,3 22 20,4 
OŠ Dekani 11 9,2 8 7,4 
OŠ Elvire Vatovec Prade 19 16,0 19 17,6 
OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini 9 7,6 13 12,0 
OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina, Hrpelje 12 10,1 8 7,4 
OŠ Livade Izola 23 19,3 21 19,4 
OŠ Lucija 22 18,5 17 15,7 
Skupaj 119 100,0 108 100,0 

Po spolu učencev so šole relativno izenačene. Izjemi, kjer prevladujejo dečki, sta OŠ Elvire 

Vatovec Prade in OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini; izjema, kjer prevladujejo deklice, pa 

OŠ Livade Izola. Tudi pri uspehu v prejšnjem (nižjem) razredu prihaja do razlik med šolami: 

najvišjo povprečno oceno imajo učenci na OŠ Antona Ukmarja Koper, najnižjo pa v OŠ 

Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje (tabela 6). 

Tabela 6: Spol in v nižjem razredu dosežena ocena sodelujočih učencev po šolah 

Šola 
Dečki Deklice Povprečna 

zaključna ocena v 
nižjem razredu  n % n % 

OŠ Antona Ukmarja Koper 20 19,6 24 24,5 4,8 
OŠ Dekani — — — — — 
OŠ Elvire Vatovec Prade 24 23,5 12 12,2 4,7 
OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini 14 13,7 8 8,2 4,4 
OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje 11 10,8 9 9,2 4,3 
OŠ Livade Izola 14 13,7 26 26,5 4,7 
OŠ Lucija 19 18,6 19 19,4 4,4 
Skupaj 102 100,0 98 100,0 4,5 

Opomba: Dolgi pomišljaj (—) označuje, da podatek manjka. 
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Glede na razporeditev v eksperimentalno in kontrolno skupino so deklice in dečki večinoma 

izenačeni. Večja odstopanja so na šolah, kjer razmerje med spoloma ni usklajeno (tabela 7). 

Tabela 7: Porazdelitev učencev v eksperimentalno in kontrolno skupino po spolu 

Spol 
Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

n % n % 
Dečki 54 52,9 48 49,0 
Deklice 48 47,1 50 51,0 

Opomba: Za OŠ Dekani ni podatka. 

4.2 Veljavnost, zanesljivost in objektivnost evalvacije 

Merski instrument je veljaven takrat, kadar je objektiven in zanesljiv hkrati. Pri preverjanju 

veljavnosti ugotavljamo, ali merski instrument meri to, kar želimo meriti. Poznamo 

vsebinsko, kriterijsko in konstruktno veljavnost. Za preverjanje konstruktne veljavnosti 

uporabimo faktorsko analizo. 

Problem multikolinearnosti lahko zaznamo s pomočjo R-matrike, če je njena determinanta 

nad 0,00001. Ustreznost vzorčenja preverjamo z mero Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), ki je 

razmerje med kvadrirano korelacijo med spremenljivkami in kvadratom parcialne korelacije 

med spremenljivkami. Njene vrednosti se gibljejo na intervalu od 0 do 1, pri čemer so 

vrednosti pod 0,5 neustrezne, med 0,5 in 0,6 slabe, med 0,6 in 0,7 srednje dobre, med 0,7 in 

0,8 ustrezne in nad 0,8 odlične (Hutcheson & Sofroniou, 1999). Bartlettov test nam pove, ali 

se naša korelacijska matrika statistično značilno razlikuje od identične matrike. Če je razlika 

statistično značilna, lahko trdimo, da so korelacije med spremenljivkami statistično značilno 

različne od 0 (Bartlett, 1951). 

V vseh primerih znaša determinanta več kot 0,00001, torej smo na varni strani. Vrednosti 

KMO nakazujejo na odlično ustreznost vzorčenja. Bartlettov test kaže statistično značilne 

rezultate, kar pomeni, da so korelacije med spremenljivkami zadostne, da je analiza smiselna. 

Če gre za konstrukt oziroma latentni faktor, veljavnost preverjamo s faktorsko analizo. To 

naredimo tako, da preverimo, ali se vse spremenljivke porazdelijo v en sam faktor, s katerim 

pojasnimo večino variabilnosti, v našem primeru nad 75 % (tabela 8). 
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Tabela 8: Likovne naloge – preverjanje veljavnosti po sklopih 

Naloga Determinanta KMO Bartlettov test Delež skupne pojasnjene variance (v 
oklepaju število faktorjev) 

LN1  0,105 0,837 477,385* 75,244 (1) 
LN2 0,083 0,822 528,801* 76,856 (1) 
LN3 0,089 0,813 507,236* 76,051 (1) 
LN4 0,076 0,801 539,566* 76,620 (1) 

Opomba: KMO = mera Kaiser-Meyer-Olkin. 
*p < 0,05. 

Zanesljivost merskega instrumenta preverjamo s pomočjo Cronbachovega koeficienta alfa 

(α), katerega vrednosti se gibljemo med 0 in 1. Vrednosti pod 0,5 so nesprejemljive, med 0,5 

in 0,6 nakazujejo šibko interno konsistentnost merskega instrumenta, med 0,6 in 0,7 

vprašljivo, med 0,7 in 0,8 sprejemljivo, med 0,8 in 0,9 ustrezno, nad 0,9 pa odlično interno 

konsistentnost (Tavakol & Dennick, 2011). 

Interna konsistentnost nalog LN1, LN2 in LN3 je vprašljiva, pri nalogi LN4 pa je sprejemljiva 

(tabela 9). 

Tabela 9: Likovne naloge – preverjanje zanesljivosti po sklopih 

Naloga α  Število sklopov 
LN1  0,612 4 
LN2 0,674 4 
LN3 0,687 4 
LN4 0,718 4 

Opomba: α = Cronbachov koeficient alfa interne konsistentnosti. 

Objektivnost pomeni, da ocena ni odvisna od subjektivne presoje ocenjevalcev, ki ocenjujejo 

iste izdelka. V ocenjevanje likovnih izdelkov so bili vključeni trije neodvisni strokovnjaki s 

področja likovne vzgoje. Objektivnost lahko ocenimo s ugotavljanjem konkordance oziroma 

skladnosti med ocenjevalci. Ocenjevalce primerjamo parno, na voljo imamo več statističnih 

testov. Če obstaja skladnost med ocenjevalci, lahko sklepamo, da je merjenje objektivno 

(Landis & Koch, 1977). Kendallov koeficient konkordance nakazuje stopnjo ujemanja 

ordinalnih ocen več ocenjevalcev pri ocenjevanji istih vzorcev. Statistično značilen test 

konkordance nakazuje na skladnost med ocenjevalci. Mera se giblje na intervalu od 0 do 1, 

kjer 0 pomeni, da med ocenjevalci ni strinjanja, 1 pa nakazuje popolno strinjanje (Legendre, 

2005). 
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Koeficient interklasne korelacije predstavlja mero za homogenost skupin, z njim preverjamo, 

kako podobne ocene so različni ocenjevalci dodelili enakim enotam. Mera se giblje na 

intervalu od 0 do 1, v nekaterih primerih je lahko vrednost tudi negativna. Najvišjo vrednost, 

doseže takrat, ko imajo znotraj skupine vsi elementi enako vrednost. Negativna vrednost pa 

nakazuje, da so skupine notranje bolj heterogene od slučajno oblikovanih. Interklasna 

korelacija predstavlja sestavljeno mero variabilnosti ocen ocenjevalcev in med ocenjevalci, 

zato je rezultate precej težko interpretirati, še posebno takrat, ko se ocenjevalci ne menjujejo. 

Alternativni meri sta Cohenov koeficient kapa, ki se računa le na parnih primerjavah, Fleissov 

koeficient kapa in korelacijski koeficient konkordance. 

Statistično značilen koeficient konkordance nakazuje ustrezno skladnost med ocenjevalci, pri 

čemer vrednosti blizu 1 pomenijo, da je med ocenjevalci popolno strinjanje. Pri interklasni 

korelaciji interpretiramo povprečno vrednost, ki kaže zanesljivost ocenjevanja več 

odločevalcev. Vrednosti koeficienta interklasne korelacije med 0 in 0,2 nakazujejo šibko 

ujemanje med ocenjevalci, med 0,3 in 0,4 zadostno ujemanje, med 0,5 in 0.6 srednje močno 

ujemanje, med 0,7 in 0,8 močno ujemanje in nad 0,8 popolno ujemanje (Landers & Nelsen, 

2013). Zaključimo lahko, da so merske lestvice glede merskih značilnosti kakovostno 

zastavljene. Test je objektiven, zanesljiv, na osnovi tega pa sklepamo, da tudi veljaven (tabela 

10). 

Tabela 10: Likovne naloge – preverjanje objektivnosti po sklopih 

 W  χ2 p KIK 
LU 0,817 358,057 < 0,001 0,979 
LN1  0,839 1983,976 < 0,001 0,850 
LN2 0,875 2079,809 < 0,001 0,880 
LN3 0,879 2050,713 < 0,001 0,881 
LN4 0,911 2133,359 < 0,001 0,893 

Opomba: W = Kendallov koeficient konkordance; KIK = koeficient interklasne korelacije. 

4.3 Preverjanje začetnega stanja 

Pred eksperimentom smo preverili začetno stanje, in sicer smo izvedli primerjavo med 

kontrolno in eksperimentalno skupino. Učenci obeh skupin so izpolnili vprašalnik in izvedli 

praktično likovno nalogo. Preverjali smo: 

– razumevanje podanih likovnih pojmov, 

– njihovo uporabnost pri izražanju, 
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– uporabo materialov in ustvarjalnost pri likovnem izdelku. 

Enako metodo preverjanja stanja smo uporabili tudi ob zaključku raziskave. Tako v kontrolni 

kot eksperimentalni skupini smo pred eksperimentom izvajali likovno nalogo načrtovanje 

uporabnih arhitekturnih prostorov. 

S pomočjo statističnega testa želimo dokazati, da je razporeditev v kontrolno in 

eksperimentalno skupino povsem slučajna in da med skupinama ni statistično značilnih razlik 

glede likovnoustvarjalnih dejavnikov. Statistično značilne razlike med eksperimentalno in 

kontrolno skupino je zaznati pri dejavniku redefinicija – učenci v eksperimentalni skupini 

imajo statistično značilno nižje vrednosti (M = 2,4) kot učenci v kontrolni skupini (M = 3,0). 

S tem smo v bistvu v zadostni meri dokazali, da sta skupini med seboj v zadostni meri 

usklajeni (tabela 11). 

Tabela 11: Razlike med ES in KS v likovnoustvarjalnih dejavnikih (LU) 

Dejavnik 
ES KS 

F p t p 
M SD M SD 

Fleksibilnost 2,514 1,314 2,914 1,682 9,613 0,002 –1,850 0,066 
Fluentnost 3,964 1,458 4,162 1,360 0,576 0,449 –1,030 0,304 
Originalnost  3,159 1,544 3,195 1,567 0,041 0,840 –0,166 0,868 
Redefinicija  2,414 1,679 3,046 1,640 0,267 0,606 –2,719 0,007 
Občutljivost za probleme  3,514 1,136 3,724 1,094 0,763 0,383 –1,373 0,171 
Elaboracija  3,883 1,440 3,993 1,255 4,539 0,034 –0,591 0,555 

Opomba: ES = eksperimentalna skupina; KS = kontrolna skupina. 

Naključnost izbire lahko potrdimo tudi z diskriminantno analizo (McLachlan, 2004), saj je 

pravilno uvrščenih enot 57,3 %, kar ustreza naključnemu izboru v skupine. 

4.4 Evalvacija štirih likovnih nalog 

V drugem koraku so učenci izvedli štiri likovne naloge s področja prostorskega oblikovanja 

oziroma arhitekture v okviru rednega pouka likovne umetnosti. Pri tem so učenci v KS 

likovne naloge izvajali po tradicionalnih učnih metodah in oblikah dela z uporabo različnih 

likovnih materialov, učenci v ES pa so likovne naloge izvajali z uporabo novih medijev 

(vmesnik prek računalniškega vida). Za učence v ES so bile izdelane tablice iz kartona, na 

katerih so različni simboli. Učenci ES so morali rokovati s tablicami tako, da jih je 

računalniška kamera ustrezno zaznala in prepoznala simbole kot funkcijske tipke, to pa je 
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učencem omogočilo interakcijo z novimi mediji. Pouk so izvajali v eksperiment vključeni 

likovni pedagogi, ki so bili predhodno seznanjeni z uporabo omenjenih novih medijev. 

Med ES in KS so statistično značilne razlike v vseh nalogah. Višjo povprečno vrednost 

rezultatov pri nalogah LN2, LN3 in LN4 so dosegli učenci v ES, pri LN1 pa so višjo 

povprečno vrednost dosegli učenci v KS (tabela 12). 

Tabela 12: Razlike med ES in KS v likovnoustvarjalnih dejavnikih (LN) 

Naloga 
ES KS 

F p t p 
M SD M SD 

LN1 5,01 1,75 5,73 1,22 18,89 < 0,01 –3,55 < 0,01 
LN2 6,82 1,59 5,89 1,70 0,00 0,98 4,20 < 0,01 
LN3 7,35 1,42 6,01 1,75 1,49 0,22 6,25 < 0,01 
LN4 7,68 1,64 6,79 1,60 1,21 0,27 4,08 < 0,01 

Opomba: ES = eksperimentalna skupina; KS = kontrolna skupina. 

4.5 Preverjanje hipotez 

4.5.1 Učenci v eksperimentalni skupini bodo izkazali večjo ustvarjalnost pri izdelavi 

likovnih izdelkov (H1) 

Učenci osmih razredov izbranih šol so v okviru rednega pouka likovne umetnosti izvedli štiri 

likovne naloge s področja prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture. Eden izmed štirih 

kriterijev, po katerih so ocenjevalci ocenjevali likovne naloge, je ustvarjalnost. 

Razlike v ustvarjalnosti likovnih izdelkov med učenci v ES in KS so statistično značilne pri 

vseh nalogah. Povprečen rezultat nalog LN2, LN3 in LN4 je višji v ES, povprečen rezultat 

LN1 pa v KS. Ocenjevalci so za ta kriterij dodelili največ 6 točk (tabela 13). 

Tabela 13: Razlike med ES in KS v ustvarjalnosti (LN) 

Naloga 
ES KS 

F p t p 
M SD M SD 

LN1 3,21 1,18 3,66 0,81 23,92 < 0,01 –3,30 < 0,01 
LN2 4,34 0,99 3,83 1,06 0,19 0,66 3,70 < 0,01 
LN3 4,76 0,89 3,90 1,04 0,66 0,42 6,55 < 0,01 
LN4 4,90 0,91 4,40 0,96 0,49 0,48 3,93 < 0,01 

Opomba: ES = eksperimentalna skupina; KS = kontrolna skupina. 
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Pri vsaki nalogi so se je ocenjevali štirje vidiki ustvarjalnosti: izvirnost, občutljivost, 

preoblikovanje in idejno-estetsko načrtovanje. V nadaljevanju je za vsakega od teh vidikov 

preverjeno, ali so med ocenami likovnih izdelkov učencev v ES in KS statistično značilne 

razlike. 

Izvirnost 

Razlike v izvirnosti likovnih izdelkov med učenci v ES in KS so statistično značilne pri vseh 

nalogah. Povprečen rezultat nalog LN2, LN3 in LN4 je višji v ES, povprečen rezultat LN1 pa 

v KS. Ocenjevalci so za ta kriterij dodelili največ 1,5 točke (tabela 14). 

Tabela 14: Razlike med ES in KS v ustvarjalnosti – izvirnost (LN) 

Naloga 
ES KS 

F p t p 
M SD M SD 

LN1 0,82 0,33 0,95 0,24 13,57 < 0,01 –3,37 < 0,01 
LN2 1,07 0,30 0,97 0,31 0,00 0,97 2,49 0,01 
LN3 1,19 0,25 0,97 0,28 0,02 0,89 6,29 < 0,01 
LN4 1,24 0,26 1,12 0,27 0,36 0,55 3,34 < 0,01 

Opomba: ES = eksperimentalna skupina; KS = kontrolna skupina. 

Občutljivost 

Razlike v izvirnosti likovnih izdelkov med učenci v ES in KS so statistično značilne pri vseh 

nalogah. Povprečen rezultat nalog LN2, LN3 in LN4 je višji v ES, povprečen rezultat LN1 pa 

v KS. Ocenjevalci so za ta kriterij dodelili največ 1,5 točke (tabela 15). 

Tabela 15: Razlike med ES in KS v ustvarjalnosti – občutljivost (LN) 

Naloga 
ES KS 

F p t p 
M SD M SD 

LN1 0,80 0,31 0,90 0,21 27,96 < 0,01 –2,95 < 0,01 
LN2 1,08 0,28 0,95 0,27 0,48 0,49 3,45 < 0,01 
LN3 1,20 0,26 0,98 0,27 4,19 0,04 5,93 < 0,01 
LN4 1,22 0,26 1,09 0,26 3,11 0,08 3,75 < 0,01 

Opomba: ES = eksperimentalna skupina; KS = kontrolna skupina. 
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Preoblikovanje 

Razlike v izvirnosti likovnih izdelkov med učenci v ES in KS so statistično značilne pri vseh 

nalogah. Povprečen rezultat nalog LN2, LN3 in LN4 je višji v ES, povprečen rezultat LN1 pa 

v KS. Ocenjevalci so za ta kriterij dodelili največ 1,5 točke (tabela 16). 

Tabela 16: Razlike med ES in KS v ustvarjalnosti – preoblikovanje (LN) 

Naloga 
ES KS 

F p t p 
M SD M SD 

LN1 0,80 0,31 0,89 0,22 20,98 < 0,01 –2,69 0,01 
LN2 1,10 0,27 0,94 0,27 0,15 0,70 4,35 < 0,01 
LN3 1,19 0,25 0,97 0,29 0,06 0,81 5,83 < 0,01 
LN4 1,23 0,25 1,11 0,25 1,62 0,20 3,47 < 0,01 

Opomba: ES = eksperimentalna skupina; KS = kontrolna skupina. 

Idejno-estetsko načrtovanje 

Razlike v izvirnosti likovnih izdelkov med učenci v ES in KS so statistično značilne pri vseh 

nalogah. Povprečen rezultat nalog LN2, LN3 in LN4 je višji v ES, povprečen rezultat LN1 pa 

v KS. Ocenjevalci so za ta kriterij dodelili največ 1,5 točke (tabela 17). 

Tabela 17: Razlike med ES in KS v ustvarjalnosti – idejno-estetsko načrtovanje (LN) 

Naloga 
ES KS 

F p t p 
M SD M SD 

LN1 0,80 0,31 0,93 0,22 16,27 < 0,01 –3,42 < 0,01 
LN2 1,08 0,26 0,96 0,28 0,12 0,73 3,30 < 0,01 
LN3 1,18 0,24 0,97 0,31 1,36 0,25 5,57 < 0,01 
LN4 1,21 0,25 1,08 0,28 0,20 0,65 3,49 < 0,01 

Opomba: ES = eksperimentalna skupina; KS = kontrolna skupina. 

Glede na rezultate prvo hipotezo sprejmemo: učenci v ES so izkazali večjo ustvarjalnost pri 

izdelavi likovnih izdelkov. 

4.5.2 Učenci v eksperimentalni skupini bodo bolje razumeli likovne pojme oziroma 

pridobili več znanja (H2) 

Razlike v razumevanju likovnih pojmov oziroma pridobljenem znanju med učenci v ES in KS 

so statistično značilne pri vseh nalogah. Povprečen rezultat nalog LN2, LN3 in LN4 je višji v 
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ES, povprečen rezultat LN1 pa v KS. Ocenjevalci so za ta kriterij dodelili največ 2 točki 

(tabela 18). 

Tabela 18: Razlike med ES in KS v pridobljenem znanju (LN) 

Naloga 
ES KS 

F p t p 
M SD M SD 

LN1 0,93 0,36 1,05 0,22 15,54 < 0,01 –3,02 < 0,01 
LN2 1,29 0,38 1,08 0,41 0,56 0,46 3,84 < 0,01 
LN3 1,35 0,37 1,15 0,43 0,84 0,36 3,69 < 0,01 
LN4 1,49 0,42 1,29 0,42 0,45 0,50 3,56 < 0,01 

Opomba: ES = eksperimentalna skupina; KS = kontrolna skupina. 

Glede na rezultate drugo hipotezo sprejmemo: učenci v ES so izkazali večje razumevanje 

likovnih pojmov oziroma pridobljeno znanje. 

4.5.3 Učenci v eksperimentalni skupini, v okviru prostorskega oblikovanja oziroma 

arhitekture, izkazujejo ustreznejše likovno izražanje (H3) 

Razlike v ustreznosti likovnega izražanja med učenci v ES in KS so statistično značilne pri 

vseh nalogah. Povprečen rezultat nalog LN2, LN3 in LN4 je višji v ES, povprečen rezultat 

LN1 pa v KS. Ocenjevalci so za ta kriterij dodelili največ 1 točko (tabela 19). 

Tabela 19: Razlike med ES in KS v ustreznosti izražanja (LN) 

Naloga 
ES KS 

F p t p 
M SD M SD 

LN1 0,48 0,17 0,55 0,14 0,48 0,49 –3,27 < 0,01 
LN2 0,61 0,17 0,51 0,17 10,78 < 0,01 4,30 < 0,01 
LN3 0,64 0,19 0,54 0,19 3,56 0,06 4,13 < 0,01 
LN4 0,70 0,21 0,61 0,18 9,28 < 0,01 3,43 < 0,01 

Opomba: ES = eksperimentalna skupina; KS = kontrolna skupina. 

Glede na rezultate tretjo hipotezo sprejmemo: učenci v ES so izkazali ustreznejše likovno 

izražanje. 
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4.5.4 Učenci v eksperimentalni skupini razvijejo tehnično bolj dovršeno formo v okviru 

prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture (H4) 

Razlike v tehnični dovršenosti forme izdelkov med učenci v ES in KS so statistično značilne 

pri vseh nalogah. Povprečen rezultat nalog LN2, LN3 in LN4 je višji v ES, povprečen rezultat 

LN1 pa v KS. Ocenjevalci so za ta kriterij dodelili največ 1 točko (tabela 20). 

Tabela 20: Razlike med ES in KS v tehnični izvedbi (LN) 

Naloga 
ES KS 

F p t p 
M SD M SD 

LN1 0,47 0,17 0,52 0,13 6,91 0,01 –2,76 0,01 
LN2 0,64 0,20 0,52 0,18 21,85 < 0,01 4,74 < 0,01 
LN3 0,67 0,19 0,52 0,21 4,93 0,03 5,37 < 0,01 
LN4 0,66 0,22 0,59 0,18 14,37 < 0,01 2,67 0,01 

Opomba: ES = eksperimentalna skupina; KS = kontrolna skupina. 

Glede na rezultate četrto hipotezo sprejmemo: učenci v ES so izkazali tehnično bolj dovršeno 

formo. 

4.6 Diskriminantna analiza 

Z diskriminantno analizo lahko ugotovimo, kako odvisne spremenljivke diskriminirajo med 

skupinama. Diskriminantna funkcija identificira kombinacije spremenljivk (variate) in tako 

lahko ugotovimo, ali spremenljivke statistično značilno diskriminirajo med ES in KS. To 

preverimo z Wilksovo statistiko lambda (Λ). Če je statistično značilna pri p = 0,05, variate 

značilno diskriminirajo med skupinama. S pomočjo kanoničnih funkcij razberemo pomembne 

odvisne spremenljivke, ki sestavljajo variate. Visoke vrednosti variat nakazujejo, da je 

odvisna spremenljivka pomembna pri diskriminiranju med skupinama. Spremenljivke s 

pozitivnimi in negativnimi koeficienti prispevajo variati v različnih smereh (Field, 2013). 

Kanonični R2 znaša 0,510, diskriminantna funkcija torej značilno razlikuje med skupinama 

(Λ = 0,74, χ2
 = 64,885, sp = 4, p < 0,001). Korelacija med izidom in diskriminantno funkcijo 

(strukturna matrika) nakazuje, da predstavlja LN3 najvišjo utež (r = 0,717), kar pomeni, da so 

se ključne razlike med KS in ES pojavile prav pri tej nalogi. Sledi LN2 (r = 0,484), LN4 (r = 

0,467) in negativna utež LN1 (r = –0,398). Centroidi predstavljajo povprečne vrednosti variat 

za vsako skupino. Pri interpretaciji gledamo predznak centroida, v našem primeru ima ES 

pozitiven centroid (0,577), kontrolna pa negativnega (–0,604). Delež pravilno uvrščenih enot 

znaša 73,1 %, kar predstavlja dobro klasifikacijo v primerjavi z naključnim izborom 50 : 50. 
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4.7 Dvosmerna neodvisna analiza variance 

Da bi ugotovili, ali obstajajo statistično značilne razlike med šolami glede ES in KS pri 

posamezni nalogi, smo uporabili dvosmerno analizo variance z dvema fiksnima dejavnikoma 

(šola in skupina, ki ji je bil učenec dodeljen). Njen namen je primerjati nekaj povprečij, ko 

imamo dve neodvisni spremenljivki in različne enote v eksperimentu. Za fiksne dejavnike je 

predvsem značilno, da so merjeni brez merske napake in so neodvisne spremenljivke v 

modelu (Tabachnick & Fidell, 2001). Model smo zgradili tako, da smo preverjali vpliv šole in 

skupine, ki ji je bil učenec dodeljen, ter njuno interakcijo na povprečno oceno posamezne 

likovne naloge (LN). Če se interakcija izkaže za statistično značilno, jo interpretiramo in 

glavnim učinkom ne namenjamo večjega pomena. Predpostavko homogenosti variance 

preverjamo s pomočjo Levenovega testa; če je p manjši od 0,05, je predpostavka kršena 

(Field, 2013). 

Interakcijo dveh neodvisnih spremenljivk je najlažje prikazati grafično. Kjer liniji nista 

vzporedni, je najverjetneje prisotna interakcija. Interakcijo lahko razumemo kot kombiniran 

učinek obeh neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. Učinek enega faktorja na 

odvisno spremenljivko je odvisen od nivoja druge spremenljivke (Pedhazur & Schmelkin, 

2013). 

Iz tabele 21 je razvidno, da ima interakcija šole in skupine, ki ji učenec pripada, statistično 

značilen vpliv na pojasnjevanje povprečne ocene LN1 (F = 3,142, p = 0,006). Pomembna sta 

tudi glavna učinka: šola (F = 9,750, p < 0,001) in pripadnost skupini (F = 11,183, p < 0,001). 

Popravljeni model, ki vključuje neodvisni spremenljivki in njuno interakcijo, naj bi pojasnil 

27 % variance odvisne spremenljivke v populaciji (R2 = 0,271). Predpostavka o homogenosti 

varianc je kršena (F(13,206) = 2,410, p = 0,005), zato je pri interpretaciji potrebna previdnost. 
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Tabela 21: Dvosmerna analiza variance – LN1 

Vir VK sp PK F p 
Popravljeni model 166,633a 13 12,818 7,262 < 0,001 
Konstanta 6002,408 1 6002,408 3400,876 < 0,001 
Šola 103,247 6 17,208 9,750 < 0,001 
Skupina 19,737 1 19,737 11,183 0,001 
Interakcija 33,278 6 5,546 3,142 0,006 
Napaka 363,582 206 1,765   
Skupaj 6861,129 220    
Skupaj (popravek) 530,214 219    

Opomba: VK = vsota kvadratov (tip III); sp = stopnje prostosti; PK = povprečje kvadratov. 
aR2 = 0,314 (popravljeni R2 = 0,271). 

 

Slika 41: Dvosmerna analiza variance – LN1 

Iz tabele 22 je razvidno, da ima interakcija šole in skupine, ki ji učenec pripada statistično 

značilen vpliv na pojasnjevanje povprečne ocene LN2 (F = 3,228, p = 0,005). Pomembna sta 

tudi glavna učinka: šola (F = 11,933, p < 0,001) in pripadnost skupini (F = 34,527, p < 0,001). 

Popravljeni model, ki vključuje neodvisni spremenljivki in njuno interakcijo, naj bi pojasnil 

31 % variance odvisne spremenljivke v populaciji (R2 = 0311). Predpostavki o homogenosti 

varianc je zadoščeno (F(13, 206) = 1,417, p = 0,154). 
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Tabela 22: Dvosmerna analiza variance – LN2 

Vir VK sp PK F p 
Popravljeni model 225,319a 13 17,332 8,606 < 0,001 
Konstanta 7932,171 1 7932,171 3938,443 < 0,001 
Šola 144,203 6 24,034 11,933 < 0,001 
Skupina 69,539 1 69,539 34,527 < 0,001 
Interakcija 39,012 6 6,502 3,228 0,005 
Napaka 414,892 206 2,014   
Skupaj 9559,953 220    
Skupaj (popravek) 640,211 219    

Opomba: VK = vsota kvadratov (tip III); sp = stopnje prostosti; PK = povprečje kvadratov. 
aR2 = 0,352 (popravljeni R2 = 0,311). 

 

Slika 42: Dvosmerna analiza variance – LN2 

Iz tabele 23 je razvidno, da interakcija šole in skupine nima statistično značilnega učinka na 

pojasnjevanje povprečne ocene LN3 (F = 0,767, p = 0,597). Pomembna pa sta glavna učinka 

šola (F = 10,735, p < 0,001) in pripadnost skupini (F = 46,440, p < 0,001). Popravljeni model, 

ki vključuje neodvisni spremenljivki in njuno interakcijo, naj bi pojasnil 33 % variance 

odvisne spremenljivke v populaciji (R2 = 0,328). Predpostavki o homogenosti varianc je 

zadoščeno (F(13,206) = 1,107, p = 0,355). 
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Tabela 23: Dvosmerna analiza variance – LN3 

Vir VK sp PK F p 
Popravljeni model 238,871a 13 18,375 9,233 < 0,001 
Konstanta 8727,416 1 8727,416 4385,179 < 0,001 
Šola 128,195 6 21,366 10,735 < 0,001 
Skupina 92,425 1 92,425 46,440 < 0,001 
Interakcija 9,154 6 1,526 0,767 0,597 
Napaka 409,983 206 1,990   
Skupaj 10529,210 220    
Skupaj (popravek) 648,853 219    

Opomba: VK = vsota kvadratov (tip III); sp = stopnje prostosti; PK = povprečje kvadratov. 
aR2 = 0,368 (popravljeni R2 = 0,328). 

 

Slika 43: Dvosmerna analiza variance – LN3 

Iz tabele 24 je razvidno, da interakcija šole in skupine nima statistično značilnega učinka na 

pojasnjevanje povprečne ocene LN4 (F = 0,782, p = 0,585). Pomembna pa sta glavna učinka 

šola (F = 8,474, p < 0,001) in pripadnost skupini (F = 14,119, p < 0,001). Popravljeni model, 

ki vključuje neodvisni spremenljivki in njuno interakcijo, naj bi pojasnil 23 % variance 

odvisne spremenljivke v populaciji (R2 = 0,225). Predpostavki o homogenosti varianc je 

zadoščeno (F(13,205) = 0,854, p = 0,603). 
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Tabela 24: Dvosmerna analiza variance – LN4 

Vir VK sp PK F p 
Popravljeni model 166,806a 13 12,831 5,871 < 0,001 
Konstanta 10117,166 1 10117,166 4628,900 < 0,001 
Šola 111,124 6 18,521 8,474 < 0,001 
Skupina 30,859 1 30,859 14,119 < 0,001 
Interakcija 10,249 6 1,708 0,782 0,585 
Napaka 448,059 205 2,186   
Skupaj 12112,861 219    
Skupaj (popravek) 614,865 218    

Opomba: VK = vsota kvadratov (tip III); sp = stopnje prostosti; PK = povprečje kvadratov. 
aR2 = 0,271 (popravljeni R2 = 0,225). 

 

Slika 44: Dvosmerna analiza variance – LN4 

Dvosmerna analiza variance je bila opravljena za vse štiri likovne naloge (LN1–LN4). 

Interakcija med šolo, ki ji učenec pripada, in skupino, ki ji je učenec dodeljen (ES oziroma 

KS), je statistično značilna pri LN1 in LN2. To pomeni, da na ocene teh dveh likovnih nalog 

hkrati vplivata dejstvo, da učenec obiskuje to ali ono šolo, in dejstvo, da je učenec dodeljen v 

ES ali KS. Na primer, LN1 so učenci v ES in KS izvajali na enak način, torej razlike med ES 

in KS ni, vendar so na nekaterih šolah učenci v KS v povprečju bolje ocenjeni kot učenci v 

ES. Te interakcije pri LN3 in LN4 ni bilo. 
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4.8 Preverjanje končnega stanja 

4.8.1 Vprašalnik za učence 

Vprašalnik za učence so izpolnjevali le učenci, ki so bili razporejeni v ES in so torej pri 

reševanju likovnih nalog uporabljali novomedijski učni pripomoček za prostorsko oblikovanje 

oziroma arhitekturo. Učenci so izražali svoje strinjanje s posameznimi trditvami, ki se 

nanašajo na delo z novomedijskim pripomočkom. Na petstopenjski lestvici strinjanja stopnja 

1 pomeni popolno nestrinjanje, stopnja 5 popolno strinjanje, vmesne stopnje pa so med tema 

skrajnostma enakomerno razporejene, pri čemer je 3 nevtralna stopnja. Vzorec vprašalnika je 

v prilogi G (str. 173). 

4.8.1.1 Trditve o delu z novomedijskim učnim orodjem 

Učenci so se najbolj strinjali z naslednjimi trditvami (tabela 25): 

– Delo s kartončki in računalniškim zaslonom je potekalo sproščeno in svobodno. 

– Spremljanje dela na računalniškem zaslonu me je zadovoljilo. 

– Delo s kartončki in računalniškim zaslonom mi je omogočilo boljši vpogled v prostor in 

izdelek. 

– Rokovanje s kartončki me je zadovoljilo. 

– Velikost kartončkov mi je odgovarjala. 

– Z uporabo kartončkov in računalniškega zaslona sem z lahkoto spreminjal/-a arhitekturne 

elemente in njihove površine. 

Učenci so se najmanj strinjali z naslednjimi trditvami (tabela 25): 

– Kartončkov je bilo preveč. 

– Kartončki so bili preveliki. 

– Kartončki so bili premajhni. 

Tabela 25: Strinjanje učencev s trditvami o delu z novomedijskim pripomočkom 

  M SD Min Maks n 
Z uporabo kartončkov in računalniškega 

zaslona sem z lahkoto spreminjal/-a 
arhitekturne elemente in njihove površine. 

3,87 1,01 1,00 5,00 115 

Delo s kartončki in računalniškim zaslonom 
je potekalo sproščeno in svobodno. 4,31 0,99 1,00 5,00 115 
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  M SD Min Maks n 
Računalniški zaslon in kartončke sem 

uporabljal/-a brez težav. 3,57 1,10 1,00 5,00 115 

Rokovanje s kartončki me je zadovoljilo. 4,10 1,00 1,00 5,00 115 
Spremljanje dela na računalniškem zaslonu 

me je zadovoljilo. 4,19 1,00 1,00 5,00 115 

Delo s kartončki in računalniškim zaslonom 
mi je omogočilo boljši vpogled v prostor in 
izdelek. 

4,13 0,93 2,00 5,00 115 

S kartončki sem lažje gradil/-a, ko sem jih 
uporabljal/-a drugič pri drugi nalogi. 3,82 1,08 1,00 5,00 115 

Kartončki so bili preveliki. 2,39 1,27 1,00 5,00 115 
Velikost kartončkov mi je odgovarjala. 3,89 1,07 1,00 5,00 115 
Kartončki so bili premajhni. 1,93 1,10 1,00 5,00 115 
Kartončkov je bilo preveč. 2,58 1,35 1,00 5,00 115 
Število kartončkov je ravno pravšnje. 3,54 1,27 1,00 5,00 115 
V danem času sem z uporabo kartončkov 

brez težav zgradil/-a arhitekturni objekt. 3,28 1,28 1,00 5,00 115 

Največje razlike v strinjanju med dečki in deklicami so pri naslednjih trditvah: 

– V danem čas sem z uporabo kartončkov brez težav zgradil/-a arhitekturni objekt. 

Povprečno strinjanje dečkov znaša 3,7, deklic pa 2,8; razlika je statistično značilna (t = 

3,821, p < 0,001). 

– Računalniški zaslon in kartončke sem uporabljal/-a brez težav. Povprečno strinjanje 

dečkov znaša 3,8, deklic pa 3,3; razlika je statistično značilna (t = 2,298, p = 0,024). 

– Delo s kartončki in računalniškim zaslonom je potekalo sproščeno in svobodno. 

Povprečno strinjanje dečkov znaša 4,5, deklic pa 4,1; razlika ni statistično značilna (t = 

1,883, p = 0,064). 

Intenziteta strinjanja dečkov in deklic s trditvami je prikazana na sliki 45. 
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Slika 45: Trditve o delu z novomedijskim orodjem, razvrščene po intenziteti strinjanja 
Opomba: 1 = Nikakor se ne strinjam; 5 = Povsem se strinjam. Rdeča linija predstavlja skupno 

povprečje vseh trditev in znaša 3,51. 
*Razlika med dečki in deklicami je statistično značilna (t-test za dva neodvisna vzorca). 

4.8.1.2 Trditve o učni metodi 

Trditve, ki nadpovprečno izražajo pozitivne vidike dela z novomedijskim učnim 

pripomočkom, so naslednje (tabela 26): 

– Način reševanja nalog je bil bolj zanimiv kot sicer. 

– Način reševanja nalog je bil bolj dinamičen kot sicer. 

– Proces dela je bil bolj ustvarjalen kot sicer. 
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– Bilo mi je lažje kot sicer. 

Trditve, ki nadpovprečno izražajo negativne vidike dela z novomedijskim učnim 

pripomočkom, so naslednje (tabela 26): 

– Imam občutek, da sem se naučil/-a manj kot sicer. 

– Pri pouku sem sodeloval/-a manj aktivno kot sicer. 

Tabela 26: Primerjava med delom z novomedijskim orodjem in običajnim načinom 
dela 

  M SD Min Maks n 
Način reševanja nalog je bil manj (1) ... bolj 

(5) dinamičen kot sicer. 3,77 0,97 2,00 5,00 115 

Proces dela je bil manj (1) ... bolj (5) 
ustvarjalen kot sicer. 3,69 1,25 1,00 5,00 115 

Način reševanja nalog je bil manj (1) ... bolj 
(5) zanimiv kot sicer. 3,80 1,27 1,00 5,00 115 

Na splošno mi je bilo manj (1) ... bolj (5) 
všeč kot sicer. 3,45 1,41 1,00 5,00 115 

Bil/-a sem manj (1) ... bolj (5) motiviran/-a 
kot sicer. 3,45 1,26 1,00 5,00 115 

Pri pouku sem sodeloval/-a manj (1) ... bolj 
(5) aktivno kot sicer.  3,22 1,40 1,00 5,00 115 

Imam občutek, da sem se naučil/-a manj (1) 
... več (5) kot sicer. 3,38 1,27 1,00 5,00 115 

Bilo mi je težje (1) ... lažje (5) kot sicer. 3,31 1,28 1,00 5,00 115 

Statistično značilnih razlik med spoloma ni. Največje razlike pa so pri trditvah: 

– Imam občutek, da sem se naučil/-a manj (1) ... več (5) kot sicer. Povprečno strinjanje 

dečkov znaša 3,6, deklic pa 3,1. 

– Na splošno mi je bilo manj (1) ... bolj (5) všeč kot sicer. Povprečno strinjanje dečkov 

znaša 3,6, deklic pa 3,2. 

– Način reševanja nalog je bil manj (1) ... bolj (5) dinamičen kot sicer. Povprečno strinjanje 

dečkov znaša 3,9, deklic pa 3,6. 

Intenziteta strinjanja dečkov in deklic s trditvami je prikazana na sliki 46. 
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Slika 46: Primerjava med delom z novomedijskim orodjem in običajnim načinom dela 
Opomba: Rdeča črta predstavlja skupno povprečje vseh trditev in znaša 3,51. Trditve so razvrščene po 

intenziteti strinjanja. 

4.8.1.3 Zadovoljstvo in motivacija pri prostorskem oblikovanju z novomedijskim orodjem 

(preverjanje H5) 

Dimenzionalnost konstruktov, ki se nanašajo na strinjanje učencev s trditvami o delu z 

novomedijskim orodjem in uporabi tega orodja kot učne metode smo ugotavljali z 

eksploratorno faktorsko analizo. 

Prvi sklop trditev, ki se nanašajo na delo z novomedijskim orodjem, smo najprej rekodirali, 

kar pomeni, da smo posameznim vprašanjem, ki so bila zastavljena negativno, priredili 

inverzno lestvico. S pomočjo faktorske analize smo ugotovili, da je optimalna delitev v 4 

faktorje. Prvi faktor, ki ga poimenujemo Prostorsko oblikovanje in arhitektura, pojasnjuje 
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18,3 % skupne variance; drugi faktor, ki ga poimenujemo Način dela pri prostorskem 

oblikovanju, pojasnjuje 14,3 % variance; tretji faktor, Materiali – velikost kartončkov, 

pojasnjuje 11,3 % variance; četrti faktor, Materiali – število kartončkov, pojasnjuje ravno tako 

11,3 % skupne variance. Skupno torej 4 faktorji, reducirani iz 13 spremenljivk, pojasnjujejo 

55,1 % variabilnosti. Faktorska analiza je glede na stopnjo povezanosti med spremenljivkami 

ustrezna, kar kažeta mera Kaiser-Meyer-Olkin, ki je višja od 0,5 (KMO = 0,723), in Bartlettov 

test, ki se izkaže za statistično značilnega (χ2 = 530,4, sp = 78, p < 0,001). V nadaljnjo 

korelacijsko analizo gresta le prva faktorja. 

Drugi sklop trditev, ki se nanašajo na primerjavo med novo in tradicionalno metodo 

poučevanja, smo prav tako obdelali s faktorsko analizo. Izkazalo se je, da je optimalna delitev 

na dva faktorja: Način reševanja in proces dela ter Zadovoljstvo in motivacija. Prvi faktor 

pojasnjuje 37,0 % in drugi 19,5 % celotne variance; skupno je tako pojasnjene 56,7 % celotne 

variabilnosti, pri čemer 8 spremenljivk reduciramo v 2 faktorja. Faktorska analiza je glede na 

stopnjo povezanosti med spremenljivkami ustrezna, kar kažeta mera Kaiser-Meyer-Olkin, ki 

je višja od 0,5 (KMO = 0,875), in Bartletov test, ki se izkaže za statistično značilnega 

(χ2 = 393,7, sp = 28, p < 0,001). 

S korelacijsko analizo lahko torej preverjamo zadnjo hipotezo, ki velja za učence v ES. 

Korelacijsko analizo prikazuje tabela 27. 

Tabela 27: Korelacijska tabela – eksperimentalna skupina 

      
Prostorsko 

oblikovanje in 
arhitektura 

Način dela pri 
prostorskem 
oblikovanju 

Način reševanja 
in proces dela 

Zadovoljstvo in 
motivacija 

Tradicionalna 
metoda 

LN1 
rs –0,195 –0,142 –0,042 –0,098 
p 0,048 0,151 0,673 0,327 
n 103 103 102 102 

LN4 
rs –0,004 0,089 –0,043 0,042 
p 0,970 0,375 0,670 0,675 
n 102 102 101 101 

Novomedijsko 
orodje 

LN2 
rs 0,066 0,032 0,204 0,200 
p 0,507 0,752 0,040 0,044 
n 103 103 102 102 

LN3 
rs 0,062 0,070 –0,095 0,058 
p 0,531 0,481 0,343 0,563 
n 103 103 102 102 

Opomba: rs = Spearmanov korelacijski koeficient; p = p-vrednost; n = numerus. 
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Pri prvi likovni nalogi novomedijsko orodje še ni bilo v uporabi, kar pomeni, da so se učenci 

tradicionalno likovno izražali. Na podlagi korelacijske analize se izkaže, da višja kot je ocena 

pri prvi nalogi (LN1), nižji je konstrukt: 

– Prostorsko oblikovanje in arhitektura (šibka negativna povezanost, statistično značilna), 

– Način dela pri prostorskem oblikovanju (šibka negativna povezanost), 

– Način reševanja in proces dela (šibka negativna povezanost), 

– Zadovoljstvo in motivacija (šibka negativna povezanost). 

Ker prva naloga še ni bila podprta z novomedijskim orodjem, je jasno razvidno, da stališča 

učencev do prostorskega oblikovanja in arhitekture niso pozitivna. 

Že pri drugi likovni nalogi (LN2) so učenci v ES, ki dosegajo višji faktor ustvarjalnosti, tudi 

izkazovali večje zadovoljstvo in motivacijo pri prostorskem oblikovanju: 

– Prostorsko oblikovanje in arhitektura (šibka pozitivna povezanost), 

– Način dela pri prostorskem oblikovanju (šibka pozitivna povezanost), 

– Način reševanja in proces dela (šibka pozitivna povezanost, statistično značilna), 

– Zadovoljstvo in motivacija (šibka pozitivna povezanost, statistično značilna). 

Pri tretji likovni nalogi (LN3) so učenci iz ES, ki dosegajo višji faktor ustvarjalnosti, tudi 

izkazali večje zadovoljstvo in motivacijo pri prostorskem oblikovanju: 

– Prostorsko oblikovanje in arhitektura (šibka pozitivna povezanost), 

– Način dela pri prostorskem oblikovanju (šibka pozitivna povezanost), 

– Način reševanja in proces dela (šibka negativna povezanost), 

– Zadovoljstvo in motivacija (šibka pozitivna povezanost, statistično značilna). 

Pri četrti likovni nalogi (LN4), ki ponovno temelji na tradicionalnem načinu likovnega 

izražanja, spet vidimo, da motivacija in zadovoljstvo z delom upadeta. Opažamo, da učenci v 

ES ne zavračajo dela po tradicionalni metodi, obenem pa rezultati LN2 in LN3 kažejo na 

visoko motivacijo ob uporabi novomedijskega orodja. 

Na podlagi povedanega lahko peto hipotezo sprejmemo in trdimo, da so učenci iz ES, ki 

dosegajo višji faktor ustvarjalnosti ob uporabi novomedijskega orodja, izkazali večje 

zadovoljstvo in motivacijo pri prostorskem oblikovanju v primerjavi z nalogami, ki so jih 

izvajali po tradicionalni metodi. Iz tabele 27 je namreč razvidno, da so korelacije med 

faktorjem ustvarjalnosti in posameznimi elementi motivacije ter zadovoljstva pri prostorskem 
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oblikovanju pri LN1 in LN4 pretežno negativne, pri LN2 in LN3 pa pretežno pozitivne. Smer 

povezav nakazuje trend, čeprav vse povezave niso statistično značilne. Zato smo hipotezo 

podkrepili s kvalitativno analizo, ki je podrobneje opisana v poglavju 5. 

4.8.2 Vprašalnik za učitelje 

4.8.2.1 Opis vzorca 

Vprašalnik je izpolnilo 7 učiteljev iz osnovnih šol, v katerih je bil opravljen eksperiment z 

učenci. Vzorec vprašalnika je v prilogi H (str. 175). 

4.8.2.2 Učinki uporabe novomedijskega orodja 

Vsi učitelji ocenjujejo, da se je kakovost izvedbe in dojemanja likovnih nalog s področja 

prostorskega oblikovanja z uporabo novomedijskega orodja v primerjavi s klasičnimi 

metodami dela izboljšala. Tako jih 57,1 % meni, da se je kvaliteta likovnih nalog deloma 

izboljšala, 42,9 % pa jih meni, da se je kvaliteta likovnih nalog zelo izboljšala. 

Večina učiteljev (57,1 %) meni, da so učenci z uporabo novomedijskega orodja izkazali 

pozitivnejša stališča do prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture, slabe tri desetine 

(28,6 %) jih meni, da so deloma izkazali pozitivnejša stališča, medtem ko jih 14,3 % poroča, 

da učenci niso izkazali pozitivnejših stališč. 

Dalje večina učiteljev (57,1 %) meni, da so učenci z uporabo novih medijev deloma izkazali 

pozitivnejši odnos do delovnega okolja in časovnega načrta, 28,6 % jih poroča, da so učenci 

izkazali pozitivnejši odnos, medtem ko jih 14,3 % meni, da učenci niso izkazali 

pozitivnejšega odnosa do delovnega okolja in časovnega načrta. 

Pri vprašanju o zadovoljstvu in motivaciji učencev z uporabo novih medijev velika večina 

učiteljev (85,7 %) navaja, da so učenci izkazali večje zadovoljstvo in motivacijo pri 

prostorskem oblikovanju kot učenci, ki so bili poučevani tradicionalno, preostanek učiteljev 

(14,3 %) pa poroča, da je prišlo do delnega povečanja zadovoljstva in motivacije pri 

prostorskem oblikovanju. 

Prav vsi učitelji pa se strinjajo, da je uvedba novih medijev kot tehnološkega pripomočka pri 

obravnavi prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture v osnovni šoli smiselna. Učitelji 

navajajo, da učenci s tem pripomočkom krepijo ustvarjalnost in prostorske predstave; 
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pomemben naj bi bil stik učencev z modernimi mediji, s katerimi naj bi se učitelji približali 

njihovemu svetu; krepilo naj bi se zanimanje za 3-D tehnologije; otroci lahko s 3-D 

animacijami hitreje kombinirajo; povečuje se motivacija učencev za prostorsko oblikovanje. 

4.8.2.3 Ocene učiteljev o uporabi novomedijskega orodja 

Učitelji so izražali strinjanje s posamičnimi trditvami o uporabi novomedijskega orodja pri 

pouku likovne umetnosti z naslednjimi možnimi odgovori: nikakor se ne strinjam; ne strinjam 

se; ne morem se odločiti; strinjam se; povsem se strinjam. 

Rezultati so prikazani v tabeli 28, v nadaljevanju pa je njihova razlaga. 

Tabela 28: Strinjanje učiteljev s trditvami o uporabi novomedijskega orodja 

Trditev Nikakor se 
ne strinjam 

Ne 
strinjam 

se 

Ne morem 
se odločiti 

Strinjam 
se 

Povsem se 
strinjam 

Izvajanje učnega procesa z uporabo novih 
medijev na področju prostorskega oblikovanja 
oz. arhitekture se mi zdi zelo koristno. 

0,0 0,0 0,0 57,1 42,9 

Uporaba novih medijev je vplivala na povečanje 
ustvarjalnosti pri reševanju likovnih nalog. 0,0 0,0 14,3 57,1 28,6 

Uporaba novih medijev je vplivala na boljše 
razumevanje likovnih pojmov, materialov in 
pripomočkov. 

0,0 0,0 28,6 57,1 14,3 

Uporaba novih medijev je pozitivno vplivala na 
odnos učencev do delovnega okolja in 
časovnega načrta. 

0,0 0,0 14,3 57,1 28,6 

Uporaba novih medijev je pozitivno vplivala na 
občutljivost do likovnih elementov in njihovih 
medsebojnih odnosov. 

0,0 0,0 28,6 42,9 28,6 

Uporaba novih medijev je pozitivno vplivala na 
zadovoljstvo učencev pri likovnem izražanju. 0,0 0,0 14,3 28,6 57,1 

Novomedijsko orodje je bilo prezahtevno za 
uporabo na področju prostorskega oblikovanja 
oz. arhitekture. 

14,3 71,4 14,3 0,0 0,0 

Novomedijsko orodje je bilo pri uporabi na 
področju prostorskega oblikovanja oz. 
arhitekture povsem obvladljivo. 

0,0 0,0 14,3 71,4 14,3 

Raba novih medijev omogoča učencu globok 
vpogled v vsebino. 0,0 0,0 14,3 57,1 28,6 

Raba novih medijev omogoča učencu boljšo 
predstavljivost tridimenzionalnih objektov v 
prostoru. 

14,3 0,0 0,0 0,0 85,7 

Prizadevati bi si bilo treba za večjo rabo 
novomedijskih orodij pri likovnem pouku. 0,0 0,0 28,6 28,6 42,9 

Opomba: Številski podatki v poljih tabele izražajo deleže učiteljev (v odstotkih), ki so se tako ali 
drugače strinjali s posameznimi trditvami. 
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Vsi učitelji se strinjajo oziroma povsem strinjajo, da je izvajanje učnega procesa z uporabo 

novih medijev na področju prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture koristno. 

Slabe tri desetine učiteljev (28,6 %) se povsem strinja, da je uporaba novih medijev vplivala 

na povečanje ustvarjalnosti pri reševanju likovnih nalog, večina (57,1 %) se jih s tem strinja, 

medtem ko jih je bilo 14,3 % nevtralnih. V enakih deležih se učitelji strinjajo s trditvijo, da je 

uporaba novih medijev pozitivno vplivala na odnos učencev do delovnega okolja in 

časovnega načrta, ter o tem, da raba novih medijev omogoča uporabniku globoko potopitev v 

vsebinske sklope. 

Nadalje se večina učiteljev (57,1 %) strinja, da ja uporaba novih medijev vplivala na boljše 

razumevanje likovnih pojmov, materialov in pripomočkov, 14,3 % se s to trditvijo povsem 

strinja, medtem ko je bilo slabe tri desetine učiteljev (28,6 %) ob tej trditvi neodločenih. 

Velika večina učiteljev (71,4 %) se strinja oziroma povsem strinja s trditvijo, da je uporaba 

novih medijev pozitivno vplivala na občutljivost do likovnih elementov in njihovih 

medsebojnih odnosov, medtem ko se 28,6 % učiteljev s to trditvijo ni niti strinjalo niti ji ni 

nasprotovalo. 

Večina učiteljev (57,1 %) se povsem strinja, da je uporaba novodobnih medijev pozitivno 

vplivala na zadovoljstvo učencev pri likovnem izražanju, slabe tri desetine (28,6 %) se jih s 

tem strinja, medtem ko se 14,3 % vseh vprašanih do te trditve ni opredelilo niti v pozitivnem 

niti v negativnem smislu. 

Velika večina učiteljev (85,7 %) se ne strinja oziroma nikakor ne strinja, da je bilo 

novomedijsko orodje prezahtevno za uporabo na področju prostorskega oblikovanja oziroma 

arhitekture, medtem ko nihče ni izrazil strinjanja s to trditvijo. 

Prav tako se velika večina (85,7 %) učiteljev strinja oziroma povsem strinja s trditvijo, da je 

bilo novomedijsko orodje pri uporabi na področju prostorskega oblikovanja oziroma 

arhitekture povsem obvladljivo, 14,3 % vprašanih se do tega ni opredelilo, nihče pa tej trditvi 

ni nasprotoval. 

Velika večina (85,7 %) se tudi povsem strinja s trditvijo, da raba novih medijev omogoča 

uporabniku boljšo predstavljivost tridimenzionalnih objektov v prostoru, medtem ko se 

14,3 % vprašanih s tem ni nikakor strinjalo. 
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Prav tako se slaba polovica (42,9 %) učiteljev povsem strinja s trditvijo, da bi si bilo treba 

prizadevati za večjo rabo novomedijskih orodij pri pouku likovne umetnosti, 28,6 % se jih s 

tem strinja, enak delež predstavljajo učitelji, ki se do tega niso izrekli niti v pozitivnem niti v 

negativnem smislu. 

4.8.2.4 Kvalitativna analiza odgovorov na odprta vprašanja iz vprašalnika za učitelje 

– Mnenja učiteljev o uporabi novomedijskega učnega pripomočka. Učitelji izražajo 

pozitivna mnenja o uporabi računalniške kamere in markerjev (tablic in pripomočkov), 

pri čemer pravijo, da se povečajo motivacija in dojemanje učencev ter možnosti 

kombiniranja; učenci pripomoček sprejmejo kot igro in uživajo v spoznavanju delovanja 

pripomočka. Dva učitelja sta ob tem izpostavila problem opremljenosti v šoli, eden pa je 

opozoril na to, da je treba pripomočke uporabljati v zdravi meri. Priporočena je bila tudi 

širitev kartončkov za nadgradnje. 

– Kaj se je učiteljem zdelo posebno dobro. Učitelji navajajo, da se jim je posebno dobra 

zdela možnost za kreativno iskanje načinov izvedbe, idej in izboljšanja prostorskih 

predstav s tridimenzionalnimi učinki. Nekateri navajajo, da je ta pristop pomenil 

skrajšanje časa pri reševanju nekaterih likovnih nalog, tudi zato, ker je napake mogoče 

hitro popraviti. 

– Predlogi za spremembe. Nekateri učitelji predlagajo vključitev teh metod v učni program 

v obliki izbirnega predmeta za tretjo triado v osnovnih šolah, nekateri izražajo željo po 

posodobitvi računalniških učilnic, večina učiteljev pa na to vprašanje ni odgovorila. 

– Morebitne težave. Učitelji navajajo, da so učenci pričakovali bolj zaključen izdelek in 

lažje manevriranje, težave so imeli tudi z opremo, ki je zahtevala aktivno nudenje 

računalničarjeve pomoči, in z neprimerno opremljeno računalniško učilnico. Nekateri so 

navedli, da bi za boljšo ocenitev morebitnih težav morali omenjene tehnologije 

uporabljati dlje časa. 

– Predlogi in pripombe. Učitelji so izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju v obliki 

izvedbe tehniškega dneva na šoli oziroma željo po nabavi učnega pripomočka. Prav tako 

predlagajo, da bi bilo v prihodnje smiselno dobiti verzijo, ki bi bila primerna tudi za manj 

zmogljive računalnike. Enemu izmed učiteljev se zdi smiselno, da bi se tovrsten pristop v 

prihodnje uporabljal v kombinaciji z izdelavo praktičnih izdelkov. Eden izmed učiteljev 

je izpostavil, da je bila omenjena izkušnja časovno relativno okrnjena. 
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5 KVALITATIVNA ANALIZA LIKOVNIH IZDELKOV Z RAZPRAVO 

Pri kvalitativni analizi likovnih del smo se držali smernic in meril za vrednotenje in 

ocenjevanje likovnih del Berce Golobove (1993, str. 115–118), ki temeljijo na naslednjih 

vidikih (glej tudi poglavje 3.7.2): 

– ustvarjalnost, 

– oblikovna plat likovnega dela, 

– likovni doživljaj, 

– likovno znanje. 

Za vrednotenje in ocenjevanje likovnih nalog s področja arhitekture pri likovni umetnosti pa 

smo oblikovali naslednje kriterije (več v poglavju 3.7.2): 

– ustvarjalnost (s z vidiki: izvirnost, občutljivost, preoblikovanje in idejno-estetsko 

načrtovanje); 

– pridobljeno znanje v zvezi z likovno nalogo; 

– ustreznost izražanja v treh dimenzijah; 

– tehnična izvedba naloge. 

5.1 Prva likovna naloga (LN1) 

Prva likovna naloga (LN1) je bila: načrtovanje uporabnih arhitekturnih prostorov – oprema 

bivalnih prostorov. Likovni motiv je bil moderna soba, likovna tehnika pa kolaž. Učenci, tako 

iz eksperimentalne skupine (ES) kot kontrolne skupine (KS), so to likovno nalogo izvajali v 

celoti po tradicionalnih učnih metodah in oblikah dela. Usvajanje likovnoteoretičnega 

problema je izhajalo iz enotnega učnega načrta (Priloga J: Učna priprava za LN1 – ES in KS, 

str. 187). 

5.1.1 Potek dejavnosti 

Pred izvedbo likovne naloge so bili učenci uvodoma motivirani z vprašanjem, kaj vse se 

nahaja v njihovem bivalnem prostoru. Spraševali smo o tem, kaj vse moramo upoštevati pri 

opremljanju nekega prostora. Učenci so sodelovali in odgovarjali na vprašanja. Pri 

posredovanju likovnih pojmov smo povzeli, kaj je notranja oprema, in razlago preverili tako, 

da so učenci povedali nekaj svojih primerov različno opremljenih prostorov. 
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V osrednjem delu smo učencem prikazali primere notranje opreme z didaktičnimi 

pripomočki, kot so plakat, prosojnice in fotografije, ter pojasnili pojme, ki so jih učenci 

obravnavali po učnem načrtu. Učenci so sledili razlagi, opazovali različne primere in 

sodelovali pri analizi opreme v prostoru. 

Sledilo je posredovanje likovne naloge. Učencem je bil razdeljen delovni list s slikovno 

predlogo, ki ponazarja prazen bivalni prostor (slika 47). Ob tem jim je bilo dano enotno 

navodilo: »Na slikovno predlogo dodaj manjkajočo opremo. Izvedi nalogo v likovni tehniki 

kolaža. Na razpolago imaš 12 minut.« Nato so si pripravili delovni prostor in material. 

Slikovno predlogo so zapolnili po lastni želji z razno opremo: rezali in trgali so kolaž papir in 

ga lepili na predlogo na delovnem listu. 

V zaključnem delu so učenci izdelke razstavili. Skupaj smo si jih ogledali in jih ovrednotili. 

 

Slika 47: Slikovna predloga za prvo likovno nalogo (LN1) 
Vir: Tomšič Čerkez in Komelj, 2010, str. 135. 
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5.1.2 Primerjalna analiza likovnih izdelkov 

Sledi primerjalna analiza izdelkov učencev v ES in KS po opredeljenih kriterijih (glej začetek 

tega poglavja na str. 119). 

Nekaj izdelkov LN1 učencev v ES je prikazanih spodaj na slikah: LN1-ES1, LN1-ES2, LN1-

ES3, LN1-ES4, LN1-ES5, LN1-ES6 in LN1-ES7; nekaj izdelkov učencev v KS pa na slikah: 

LN1-KS1, LN1-KS2, LN1-KS3, LN1-KS4, LN1-KS5, LN1-KS6 in LN1-KS7. 

Likovno nalogo je večina učencev opravila uspešno. Rezultati učencev v ES in KS se po 

kriteriju ustvarjalnosti ne razlikujejo bistveno: izvirnost se v obeh skupinah kaže v podobni 

meri; občutljivost odkrivanja in razumevanja likovnih struktur je podobna v obeh skupinah; 

podobno velja za preoblikovanje materialov, ki se kaže v občutljivosti uporabe elementov; v 

večini primerov je tudi podobno prisotno idejno-estetsko načrtovanje. Na pridobljeno znanje 

oziroma razumevanje likovnih pojmov v zvezi z likovno nalogo kaže izbor elementov, ki so 

jih učenci uporabili in umeščali na površino oziroma v prostor. Ustreznost izražanja v treh 

dimenzijah se bistveno ne razlikuje med eno in drugo skupino. Tehnična izvedba likovne 

naloge je ustrezna in podobna tako v ES kot KS. 

LN1 – eksperimentalna skupina  LN1 – kontrolna skupina 

 
LN1-ES1 

 

 
LN1-KS1 
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LN1 – eksperimentalna skupina  LN1 – kontrolna skupina 

 
LN1-ES2 

 

 
LN1-KS2 

 
LN1-ES3 

 

 
LN1-KS3 

 
LN1-ES4 

 

 
LN1-KS4 
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LN1 – eksperimentalna skupina  LN1 – kontrolna skupina 

 
LN1-ES5 

 

 
LN1-KS5 

 
LN1-ES6 

 

 
LN1-KS6 

 
LN1-ES7 

 

 
LN1-KS7 
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5.2 Druga likovna naloga (LN2) 

Druga likovna naloga (LN2) je bila: oblikovanje arhitekturne tvorbe s poudarkom na različnih 

arhitekturnih elementih in kompoziciji. Likovni motiv je bil: moja najbolj zanimiva stavbna 

arhitektura. Likovna tehnika se med kontrolno skupino (KS) in eksperimentalno skupino (ES) 

razlikovala. Učenci v KS so izvajali likovno nalogo po tradicionalnih učnih metodah in 

oblikah dela z uporabo ploskih in upogljivih materialov, učenci v ES pa so jo izvajali z 

novomedijskim orodjem (glej njegov opis v poglavju 3.6). Usvajanje likovnoteoretičnega 

problema je v obeh skupinah potekalo v skladu z učnim načrtom, deloma prilagojenim za ES 

(Priloga K: Učna priprava za LN2 – ES, str. 187) in KS (Priloga L: Učna priprava za LN2 – 

KS, str. 191). 

5.2.1 Potek dejavnosti 

Pred izvedbo likovne naloge smo med uvodno motivacijo učencem v KS pokazali tri različne 

fotografije arhitekturnih zgradb s poudarkom na arhitekturnih elementih. Predstavili smo jim 

pomen arhitekturnih dejavnosti, pri čemer smo poudarili značilne arhitekturne elemente, ki 

nas obdajajo, in različne kvalitete materialov, iz katerih so arhitekturni elementi zgrajeni. 

Spraševali smo jih o tem, kako in s čim bi lahko razdelili ali omejili zunanji in notranji 

prostor. Učenci so sodelovali in odgovarjali na vprašanja. 

V osrednjem delu smo učencem predstavili ustrezne primere z različnimi didaktičnimi 

pripomočki, kot so plakati, prosojnice in fotografije, ter jim pojasnili pojme, ki jih vsebuje 

učni načrt. Primere smo izbrali tako, da jasno predstavljajo omenjene pojme: oblike sestavnih 

delov prostorov (lupina, strop, stene, tla) in oblikovni elementi arhitekturnega prostora (zid, 

lok, steber, preklada, obok, kupola, kritina, odprtine). Učenci so ugotavljali, da notranji in 

zunanji prostor ločimo z lupino. Spoznali so sestavne dele notranjega in zunanjega prostora. 

Učencem smo napovedali, da bodo izdelali prostorsko tvorbo s poudarkom na različnih 

arhitekturnih elementih in kompozicijah. Pri tem si lahko poljubno izbirajo tradicionalne, 

ploskve in upogljiv materiale. Napovedali smo, da morajo biti pri oblikovanju prostorske 

tvorbe pozorni na to, da bo tvorba stabilna in urejena v smiselno kompozicijo. Učenci so 

poslušali navodila, si pripravili delovni prostor in materiale ter pričeli z uresničitvijo svoje 

zamisli. Učitelji smo spremljali delo učencev in jim individualno ali skupinsko svetovali. 

Učenci so se tako likovno izražali. 
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V zaključnem delu smo oblikovane izdelke razstavili in povabili učence k ovrednotenju 

nastalih prostorskih tvorb. Učenci so predstavili svoje izdelke in pojasnjevali njihove 

značilnosti. Zagovarjali so izbiro arhitekturnih elementov in kvalitet materialov ter 

kompozicijske rešitve. Oblikovali so kriterije za vrednotenje, na primer izvedba, pravilna 

uporaba izbranih arhitekturnih elementov, materializacija usvojenih pojmov, konstrukcija 

prostorske tvorbe, izvirnost, možnost povezovanja ipd. 

Za izvedbo likovne naloge v ES smo uporabili drugačno učno metodo, ta je temeljila na 

uporabi novomedijskega orodja. Učence smo pospremili v računalniško učilnico, vsakemu 

smo dodelili svojo delovno površino (mizo), računalnik, računalniški zaslon, računalniško 

kamero in komplet izdelanih markerjev. 

Uvodna motivacija in obravnavanje likovnih pojmov v osrednjem delu sta v ES potekala 

enako kot v KS. Proces dela je bil torej v teh učnih fazah v obeh skupinah enak, razlikovali so 

se le pogoji, učenci ES so bili namreč v računalniški učilnici ob računalniški opremi. 

Posredovanje likovne naloge je bilo v ES drugačno. Učencem smo napovedali, da bodo 

izdelali prostorsko tvorbo s poudarkom na različnih arhitekturnih elementih in kompozicijah, 

pri čemer bodo kot učni pripomoček uporabljali novomedijsko orodje. Naučili smo jih 

uporabljati markerje, da sprožijo ustrezne pojave. 

Učitelji smo spremljali delo učencev in jim individualno ali skupinsko svetovali. Učenci so se 

tako z novim medijem likovno izražali. 

V zaključnem delu smo oblikovane izdelke shranili na računalniških zaslonih in povabili 

učence k ovrednotenju nastalih prostorskih tvorb. Učenci so – enako kot v KS – predstavili 

svoje zamisli, pojasnjevali značilnosti svojih izdelkov, zagovarjali izbiro arhitekturnih 

elementov in kvalitet materialov ter kompozicijske rešitve. Na koncu so ravno tako oblikovali 

kriterije za vrednotenje. 

Razlike med skupinama so opazne že pri izvedbi likovne naloge – v metodi dela in uporabi 

materialov. Učenci v KS so zaradi poznavanja materialov manj motivirani kot učenci v ES, 

kjer se pojavi dejavnik odkrivanja novega učnega sredstva. V fazi spoznavanja markerjev so 

se učenci odzvali pozitivno in z navdušenjem. 
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5.2.2 Primerjalna analiza likovnih izdelkov 

Sledi primerjalna analiza izdelkov učencev v ES in KS po opredeljenih kriterijih (glej začetek 

poglavja na str. 119). 

Ustvarjalnost. Z večjo izvirnostjo so se izkazali učenci iz ES, saj so uporabili večje število 

arhitekturnih elementov in jih pogostejše spreminjali s funkcijami odreži, zalepi, povečaj in 

pomanjšaj (glej spodaj slike izdelkov LN2-ES1, LN2-ES4, LN2-ES5, LN2-ES6 in LN2-ES9). 

V tem pogledu so se učenci v KS izražali z manjšim številom arhitekturnih elementov (glej 

slike od LN2-KS1 do LN2-KS12). 

Tudi občutljivost odkrivanja in razumevanja likovnih struktur pri aplikaciji likovnih 

elementov je bila izrazitejša v ES. Izdelki učencev ES, prikazani na slikah LN2-ES1, LN2-

ES4, LN2-ES5 in LN2-ES9, ponazarjajo tipično uporabo arhitekturnih elementov s smiselno 

reinterpretacijo, odkrivanjem in razumevanjem arhitekturne tvorbe. Učenci v KS, ki so 

likovno nalogo izvajali z uporabo klasičnih materialov, niso dosegli tolikšnega števila 

različnih arhitekturnih elementov, pri čemer se niti doživljanje intuitivnega odkrivanja, 

razumevanje likovnih struktur in njihova uporaba ne izkažejo v tolikšni meri kot pri ES (glej 

slike od LN2-KS1 do LN2-KS12). 

Preoblikovanje se tako v KS kot v ES kaže v reinterpretaciji klasičnih materialov po 

tradicionalnih metodah, kjer je jasno zaznavna izvirna uporaba arhitekturnih elementov. 

Razlika med izdelki učencev v KS in ES je očitna pri uporabi materialov. Kartonasta 

embalaža (razne škatlice) s svojimi lastnostmi, predvsem velikostjo, nekako vodi učenca pri 

gradnji arhitekturnih tvorb, da jo uporabi táko, kot je, brez prilagoditev. V tem smislu 

pripravljeni material učenca omejuje s svojimi lastnostmi (glej izdelke LN2-KS3, LN2-KS5, 

LN2-KS7, LN2-KS8, LN2-KS9 in LN2-KS10). Učenci v ES pri preoblikovanju arhitekturnih 

elementov niso bili vezani na fizične lastnosti materialov in predmetov, temveč so s 

funkcijskimi markerji novomedijskega učnega pripomočka lahko poljubno spreminjali 

velikost (širino in višino) arhitekturnih elementov. Učenci v ES so zelo natančno in izvirno 

manipulirali z digitalnimi arhitekturnimi elementi, pri čemer so ugotavljali, kako jih je 

mogoče premeščati in uporabljati. Manipulacije z markerji omogočajo potopitev enega 

elementa v drugega (npr. kocka v kocko), njihovo spajanje (npr. stena na pod). Digitalizacija 

vsebin omogoča po eni strani dematerializacijo fizičnih predmetov, po drugi strani pa jih 

obogatena resničnost približa stvarnosti prostorske percepcije. Učenci se tako lahko bolj 

izživljajo v preoblikovanju in uporabi arhitekturnih elementov ter njihovem prostorskem 
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umeščanju v fizični prostor (glej slike izdelkov LN2-ES4, LN2-ES10, LN2-ES11 in LN2-

ES12). 

Idejno-estetsko načrtovanje se pri KS kaže deloma monotono, manj izvirno (glej slike 

izdelkov LN2-KS1, LN2-KS2, LN2-KS4, LN2-KS11 in LN2-KS12), deloma pa izvirno 

(LN2-KS3, LN2-KS5, LN2-KS7, LN2-KS8, LN2-KS9 in LN2-KS10). Idejno-estetsko 

načrtovanje v ES se pretežno kaže kot uspešna idejno-miselna estetska elaboracija celote (glej 

LN2-ES1, LN2-ES2, LN2-ES3, LN2-ES6, LN2-ES7, LN2-ES8, LN2-ES10, LN2-ES11 in 

LN2-ES12). 

Pridobljeno znanje. Učenci v KS so v povprečju uporabili manjše število arhitekturnih 

elementov in kazali slabše razumevanje likovnih pojmov kot učenci v ES (primerjaj izdelke 

od LN2-KS1 do LN2-KS12 z izdelki od LN2-ES1 do LN2-ES12). 

Ustreznost izražanja v treh dimenzijah. Skupini sta se med seboj razlikovali tudi v ustreznosti 

izražanja v treh dimenzijah. Učenci v KS so prostorsko tvorbo gradili z nalaganjem in 

pristavljanjem arhitekturnih elementov enega ob drugega ali organiziranjem fizičnih 

predmetov, kot so kartonaste škatlice odpadnega materiala ali drugih upogljivih materialov, v 

celoto prostorske tvorbe (glej primere izdelkov LN2-KS3, LN2-KS5, LN2-KS7, LN2-KS8, 

LN2-KS9 in LN2-KS10, kjer je poleg tega izrazito delno razumevanje likovnoteoretskega 

problema). V ES se modaliteta dela z upravljanjem novomedijskega orodja predstavlja v novi 

luči. Ustreznost v izražanja v treh dimenzijah je izpostavljena z uporabo arhitekturnih 

elementov, kar kaže na celovit pogled tako na notranji kot zunanji prostor in smiselno 

uporabo konstrukcijskih elementov (glej LN2-ES1, LN2-ES2, LN2-ES3 in LN2-ES7). 

Tehnična izvedba. Z vidika tehnične izvedbe likovne naloge so učenci v KS uporabljali in 

obdelovali tradicionalne materiale, zaradi česar so bili vezani na obvladovanje tehničnih 

rešitev in značilnosti teh materialov (glej slike izdelkov od LN2-KS1 do LN2-KS12). Učenci 

v ES so z z različnimi poskusi uporabe markerjev lahko poljubno posegali v virtualni prostor, 

dokler niso prek vizualizacije na zaslonu ocenili, da je kompozicijska tvorba ustrezna, in so jo 

nato zalepili. Natančnost tehnične izvedbe je tu vezana na sposobnost rokovanja z markerji 

(glej slike izdelkov LN2-ES1, LN2-ES2, LN2-ES3, LN2-ES6, LN2-ES7 in LN2-ES8). 
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LN2 – eksperimentalna skupina  LN2 – kontrolna skupina 

 
LN2-ES11 

 

 
LN2-KS11 

 
LN2-ES12 

 

 
LN2-KS12 

5.3 Tretja likovna naloga (LN3) 

Tretja likovna naloga (LN3) je bila: načrtovanje prostorske tvorbe s poudarkom na kvaliteti 

površine arhitekturne lupine. Likovni motiv je bil: odboji v mestu – površine materialov. 

Likovna tehnika se je med eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno skupino (KS) 

razlikovala. Učenci v KS so izvajali likovno nalogo po tradicionalnih učnih metodah in 

oblikah dela z uporabo različnih odpadnih materialov, učenci v ES pa so jo izvajali z 

novomedijskim orodjem (glej njegov opis v poglavju 3.6). Usvajanje likovnoteoretičnega 

problema je v potekalo v skladu z učnim načrtom, deloma prilagojenim za ES (Priloga M: 

Učna priprava za LN3 – ES, str. 195) in KS (Priloga N: Učna priprava za LN3 – KS, str. 195). 

5.3.1 Potek dejavnosti 

Med uvodno motivacijo uro smo učencem v KS pokazali tri fotografije različne arhitekturnih 

zgradb s poudarkom na uporabnosti naravnih in sestavljenih materialov. 

V osrednjem delu smo našteli naravne materiale (glina, les, kamen, žgana opeka) in 

sestavljene materiale (beton in jeklo ter nove materiale, kot so umetne mase in kompozitne 

materiale, kot sta kevlar in kerok). Predstavili smo jim pomen arhitekture, pri čemer smo 

poudarili različne kvalitete materialov, iz katerih so arhitekturni elementi zgrajeni. Učenci so 
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opazovali in sodelovali pri analizi prostorskih tvorb, pri katerih je bil poudarek na izbiri 

materiala. Skupaj smo ponovili arhitekturne elemente in jih spraševali o tem, kakšnih oblik je 

lahko stavba in katere materiale arhitekt uporabi pri načrtovanju. Skupaj smo imenovali 

različne materiale: kamen, les, steklo, kovine (aluminij, baker), beton, opeke, pesek. Pojasnili 

smo jim, da na izbiro materiala vpliva okolje, kjer bo stavba zgrajena, kar pomeni, da arhitekt 

uporabi material, ki je značilen za določeno okolje. Razložili smo, da mora arhitekt poznati 

značilnosti materialov, način njihovega oblikovanja in njihov estetski učinek. Pri kombinaciji 

različnih materialov je pozoren na njihove barve in površine (gladke, hrapave, bleščeče, 

motne, naravne ali umetno obdelane). 

Potem smo učencem predstavili njihovo likovno nalogo: na podlagi danega likovnega motiva 

naj individualno oblikujejo arhitekturno tvorbo iz različnih materialov, pri čemer naj 

upoštevajo skladnost barv in površin. Usmerili smo jih predvsem k izbiri različnega materiala. 

Učenci so poslušali navodila, si pripravili delovni prostor in material ter pričeli uresničevati 

svojo zamisel. Spremljali smo njihovo delo, jim individualno svetovali in jih vodili. 

V zaključnem delu smo razstavili oblikovane izdelke in povabili učence, naj jih ovrednotijo. 

Učenci so predstavili svoje zamisli in pojasnjevali značilnosti izdelkov, zagovarjali izbiro 

kakovosti in barv materialov. Oblikovali so kriterije za vrednotenje, na primer izvedba, 

pravilna uporaba izbranih arhitekturnih elementov, določanje kvalitet materialov in površin, 

materializacija usvojenih pojmov in konstrukcije prostorske tvorbe, izvirnost, možnost 

povezovanja ipd. 

Učni proces v ES je potekal z uporabo novomedijskega učnega pripomočka. Učenci so svojo 

nalogo izvajali v računalniški učilnici, vsak je imel svojo delovno mizo, računalnik, 

računalniški zaslon, računalniško kamero in komplet markerjev, dopolnjen z nekaj dodatnimi 

markerji za spreminjanje kvalitete materialov in površin. 

Uvodna motivacija in obravnavanje likovnih pojmov v osrednjem delu sta potekala enako kot 

v KS. Proces dela je bil torej v teh učnih fazah LN3 v obeh skupinah enak, razlika je bila le v 

tem, da so bili učenci ES v računalniški učilnici (podobno kot pri LN2). 

Učencem smo zatem napovedali likovno nalogo: na podlagi danega likovnega motiva naj ob 

upoštevanju skladnosti barv in površin individualno oblikujejo arhitekturno tvorbo iz različnih 

materialov, pri čemer bo kot učni pripomoček uporabljeno novomedijsko orodje. 
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Učenci so si pripravili delovni prostor in začeli z uporabo markerjev likovno izražati svoje 

zamisli. Njihovo pozornost smo usmerili predvsem na izbiro različnih materialov površin. 

Spremljali smo delo učencev, jim individualno svetovali in jih vodili. 

V zaključnem delu smo oblikovane izdelke shranili na računalniških zaslonih in povabili 

učence k vrednotenju oblikovanih izdelkov. Učenci so – enako kot v KS – predstavili svoje 

izdelke, pojasnjevali njihove značilnosti, zagovarjali izbiro kakovosti in barve materialov ter 

kompozicijske rešitve; na koncu so podobno oblikovali kriterije za vrednotenje. 

5.3.2 Primerjalna analiza likovnih izdelkov 

Sledi primerjalna analiza izdelkov učencev v ES in KS po opredeljenih kriterijih (glej začetek 

poglavja na str. 119). 

Ustvarjalnost. V okviru kriterija ustvarjalnosti so učenci v ES izkazali večjo izvirnost, saj so 

uporabili več različnih materialov v izvirnih kompozicijskih rešitvah, poleg tega so z markerji 

manipulirali tako, da so sprožali izvirne kakovostne spremembe tridimenzionalnih teles, kar je 

videti predvsem pri povezavah notranjega prostora z zunanjim ali z delitvami notranjega 

prostora, ter uporabi arhitekturnih elementov z določeno izbiro in kvaliteto materiala, ki ni 

uporabljen zgolj za prikaz zunanjih površin (glej spodaj slike izdelkov LN3-ES2, LN3-ES6, 

LN3-ES9, LN3-ES10 in LN3-ES11). Izdelki učencev v ES kažejo globlji vpogled v notranjost 

oblikovane prostorske tvorbe. Po drugi strani so se učenci v KS izražali z manjšim številom 

različnih površin in njihovih kvalitet, med drugim so se pri svojih prostorskih tvorbah 

pretežno izražali z materiali na lupini kompozicijskih tvorb (glej LN3-KS1, LN3-KS2, LN3-

KS3, LN3-KS4, LN3-KS5, LN3-KS6, LN3-KS7, LN3-KS9, LN3-KS10, LN3-KS11 in LN3-

KS12). 

Izrazitejšo občutljivost odkrivanja in razumevanja likovnih struktur je mogoče opaziti 

večinoma v izdelkih učencev v ES kot v KS, in sicer z novimi izraznimi potmi, novimi 

interpretacijami in idejno-miselno estetsko elaboracijo celote, intuitivnim odkrivanjem in 

razumevanjem likovnih struktur ter njihovo uporabo (glej slike od LN3-ES1 do LN3-ES12). 

V KS je mogoče slutiti nove izvedbe, vendar so v večini primerov manj izvirne, šablonske, pri 

čemer je občutljivost pri izbiri in uporabi materialov omejena na tiste materiale, ki jih imajo 

učenci na razpolago, ti pa ne predstavljajo nujno želene kvalitete ali lastnosti (glej slike LN3-

KS1, LN3-KS5, LN3-KS10, LN3-KS11 in LN3-KS12). 
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Z vidika preoblikovanja se pri izdelkih učencev iz ES opaža izrazita redefinicija različnih 

materialov in elementov. Posredovani pojmi so usvojeni, pri tem je likovno izražanje 

usmerjeno k obvladovanju različnih površin in kvalitet materialov arhitekturnih elementov pri 

gradnji izvirnih tvorb (glej slike LN3-ES4, LN3-ES5, LN3-ES9 in LN3-ES11). Tudi KS je v 

preoblikovanju dokaj izvirna in dosega visok nivo uporabe in redefinicije različnih materialov 

(glej slike LN3-KS1, LN3-KS2, LN3-KS6, LN3-KS9, LN3-KS10 in LN3-KS11). 

Pri idejno-estetskem načrtovanju se ES odzove s premišljeno in zaključeno celoto, ki je 

povezana z estetsko strukturo izraza in idejno-miselno estetsko elaboracijo, pri čemer je 

opaziti naravnanost uporabe arhitekturnih elementov in določanje kvalitet površin z uporabo 

novomedijskega sistema, ki kaže na obvladovanje in osvojitev novomedijskega orodja (glej 

slike LN3-ES1, LN3-ES2, LN3-ES3, LN3-ES4, LN3-ES5, LN3-ES6 in LN3-ES9). 

Pridobljeno znanje. Rešitve nalog in teoretični problem sta v KS opazna. V primerjavi z ES 

so kompozicijske rešitve bolj okorne. Material je uporabljen zaradi lastnosti materiala 

samega, kar tudi ustvarja okvirje miselnega vzorca in nagovarja k rešitvi problema na podlagi 

uporabljenih materialov. Zaznati je likovne pojme (glej slike LN3-KS1, LN3-KS2, LN3-KS3, 

LN3-KS4, LN3-KS5, LN3-KS6, LN3-KS7, LN3-KS9, LN3-KS10 in LN3-KS11). ES 

izkazuje usvojeno znanje jasno in učinkovito. Opazna je povezanost likovnoteoretičnega 

problema, tehnike in motiva. Motiv in tehnika sta pogojena z digitalnimi arhitekturnimi 

elementi in njihovimi kvalitetami, te pa je mogoče z markerji manipulirata (jim spreminjati 

velikost in druge lastnosti materialov). To dopušča virtualne kompozicijske manipulacije, na 

primer en predmet lahko tako posega v drugega ali prehaja skozenj; nanizana 

tridimenzionalna telesa se lahko nahajajo kjerkoli v prostoru in niso vezana na gravitacijske 

pogoje. To pomeni, da se lahko digitalni arhitekturni element oziroma tridimenzionalna telesa 

medsebojno spajajo, kot bi bila prosojna, ali lebdijo v virtualnem prostoru. Te lastnosti 

novomedijskega učnega pripomočka omogočajo drugačen nivo pridobljenega znanja. Pri 

likovnem izražanju učencev v ES ugotavljamo zavestne, koordinirane in premišljene rešitve, 

pri čemer je jasno videti poznavanje in razumevanje posebnosti materialov ter večjo 

motivacijo ob spoznavanju in izvajanju naloge arhitekturne tvorbe (glej slike LN3-ES1, LN3-

ES3, LN3-ES4, LN3-ES5, LN3-ES6, LN3-ES9 in LN3-ES12). 

Ustreznost izražanja v treh dimenzijah. Ta je v ES boljša v tej likovni nalogi kot v prejšnji 

(LN2), kar kaže na to, da so učenci postali bolj vešči prostorskih manipulacij z markerji. 

Učenci so v veliki meri usvojili koordinacijo fizičnih gibov, ki vodijo do novomedijskega 

pojava v skladu z njihovo vizualizacijo podobe. Njihove prostorske tvorbe so domiselno 
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izbrane in izvedene (glej slike od LN3-ES1 do LN3-ES12). Tudi pri izdelkih iz KS je opazno 

ustrezno izražanje v treh dimenzijah, vendar se razlikuje od izdelkov iz ES. To bi lahko delno 

pripisali naravnanosti novomedijskega orodja, ki ne dopušča takih izbir arhitekturnih 

elementov, ki niso programsko predvidene (glej slike LN3-ES5, LN3-ES6, LN3-ES9 in LN3-

ES12). Tako lahko vplivamo na ustreznost predstavitve prostorske tvorbe, pri čemer ta sledi 

pogojem, podanim z novomedijskim orodjem. Ustreznost trirazsežnega izražanja učencev iz 

KS prepoznamo v obvladovanju materialov, ki dovoljujejo vrsto različnih manipulacij in 

omogočajo izvedeno predstavitev arhitekturnih tvorb v množičnih rešitvah in predstavitvah 

(glej slike od LN2-KS1 do LN2-KS12). 

Tehnična izvedba. Ta je v KS napredovala sorazmerno z ustrezno likovno tehniko, podano po 

tradicionalnih metodah (glej slike od LN3-KS1 do LN3-KS12). V ES se je tehnična izvedba 

izboljša glede kalibriranja arhitekturnih elementov v obogateni resničnosti in obvladovanja 

ustrezne uporabe novomedijskega orodja (glej slike LN3-ES1, LN3-ES2, LN3-ES3, LN3-

ES5, LN3-ES6 in LN3-ES9). 
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LN3 – eksperimentalna skupina  LN3 – kontrolna skupina 
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5.4 Četrta likovna naloga (LN4) 

Četrta likovna naloga (LN4) je bila: načrtovanje prostorske tvorbe s poudarkom na likovnem 

motivu. Likovni motiv je bil: moja sanjska hiša. Likovna tehnika je bila enaka tako v 

eksperimentalni skupini (KS) kot v kontrolni skupini (KS). V obeh skupinah se je učni proces 

izvedel po tradicionalnih učnih metodah in oblikah dela z uporabo različnih likovnih 

materialov, učenci pa so lahko likovno nalogo izvedli v poljubni tehniki. Usvajanje 

likovnoteoretičnega problema je potekalo po enotnem učnem načrtu (Priloga O: Učna 

priprava za LN4 – ES in KS, str. 207). 

5.4.1 Potek dejavnosti 

V uvodnem motivacijskem delu smo najprej preverili v prejšnjih učnih urah pridobljeno 

znanje. Učenci so odgovarjali na vprašanja in obenem ponovili že usvojeno snov. Nato smo 

jih spodbudili k razmišljanju o tem, kakšnih oblik je lahko stavba v sodobnem prostoru. 

V osrednjem delu učne ure smo med posredovanjem likovnih pojmov učencem razložili, da 

moderna arhitektura skladno in drzno uresničuje svojo umetniško intuicijo ter vzpostavlja 

popoln stik med notranjim in zunanjim prostorom. Med zgodovinskim pregledom smo 

povedali, da od iznajdbe železobetona dalje tehnološke možnosti moderne arhitekture 

ustvarjalcem omogočajo uresničiti najdrznejše vizije. Vse to smo jim nazorno prikazali s 

pomočjo različnih didaktičnih pripomočkov, kot so plakati, prosojnice, fotografije in 

računalniške predstavitve. Razložili smo, da so oblike arhitekturnih prostorov lahko pravilne 

(geometrijske) ali amorfne (nepravilne, organske oziroma sestavljene). Obravnavali smo 

organsko arhitekturo in prikazali skupen izraz za arhitekturne smeri po letu 1900, za katere je 

značilno, da združujejo harmonijo stavbe in njenega okolja. Povedali smo jim, da je cilj 

organske arhitekture funkcionalna forma, ki temelji na organskih stavbnih materialih, obenem 

pa ima tudi biološko, psihološko in socialno namembnost. Slogovno je organska arhitektura 

heterogena in ni zavezana določeni estetiki. Njena osnovna ideja je, da zaradi oblike ali sloga 

ni podrejena funkciji, materialom ali namenu stavbe, temveč je obliki puščena prosta pot. 

Ravno zaradi tega ustvarja različne rezultate in uresničuje nenavadne ideje. Učenci so sledili 

razlagi ter razvijali pozitiven in kritičen odnos do prostorskega oblikovanja oziroma 

arhitekture. 

V nadaljevanju osrednjega dela smo napovedali likovno nalogo in podali navodila za likovni 

motiv: učenci naj z upoštevanjem znanja o arhitekturnih elementih, kompoziciji in uporabi 
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različnih materialov oblikujejo svojo sanjsko hišo. Učenci so si pripravili delovni prostor in 

material. Pri likovnem izražanju so načrtovali in oblikovali arhitekturno tvorbo oziroma svojo 

sanjsko hišo. Spremljali smo njihovo delo ter jim individualno svetovali in jih vodili. 

V zaključnem delu smo razstavili oblikovane izdelke in povabili učence, naj jih ovrednotijo. 

Učenci so predstavili svoje zamisli in pojasnjevali značilnosti izdelkov, zagovarjali izbiro 

arhitekturnih elementov, kvalitet materialov in kompozicijske rešitve. Oblikovali so kriterije 

za vrednotenje, na primer izvedba, pravilna uporaba izbranih arhitekturnih elementov, 

materializacija usvojenih pojmov in konstrukcije prostorske tvorbe, izvirnost, možnost 

povezovanja ipd. 

5.4.2 Primerjalna analiza likovnih izdelkov 

Sledi primerjalna analiza izdelkov učencev v ES in KS po opredeljenih kriterijih (glej začetek 

poglavja na str. 119). 

Ustvarjalnost. Učenci v ES so s svojimi izdelki izkazali izvirnost, nove kombinacije in 

interpretacije ter izrazito doživljanje in občutljivost za reševanje problemov (glej spodaj slike 

izdelkov LN4-ES3, LN4-ES4, LN4-ES6, LN4-ES7, LN4-ES8, LN4-ES9, LN4-ES12 in LN4-

ES14). Učenci v KS so se izražali z manj izvirnimi prostorskimi tvorbami, v oblikovanih 

izdelkih je sicer slutiti nove izrazne poti, a vendarle v večini primerov dokaj šablonske (glej 

LN4-KS4, LN4-KS5, LN4-KS7, LN4-KS8, LN4-KS9, LN4-KS10 in LN4-KS14). 

Z vidika občutljivosti so se učenci v ES bolje izkazali, predvsem z dodelanimi detajli 

prostorskih tvorb ter bolj proporcionalnimi in dodelanimi arhitekturnimi elementi. Izražena je 

občutljivost za odkrivanje in reševanje problemov, idejno-miselna elaboracija celote je v 

večini primerov izrazito izvirna (LN4-ES3, LN4-ES4, LN4-ES5, LN4-ES6, LN4-ES7, LN4-

ES8, LN4-ES12 in LN4-ES14). Učenci ES se likovno izražajo brez kakršnihkoli ovir, ki bi 

bile vezane na uporabo materialov in tehnologij po tradicionalnih metodah. Čeprav niso imeli 

predhodne izkušnje pri izvajanju prejšnjih dveh likovnih nalog po tradicionalni metodi (LN2 

in LN3), ki so je bili deležni učenci v KS, se izkaže, da so učenci v ES enako vešči uporabe 

tradicionalnih materialov. Občutljivost likovnih struktur v njihovih izdelkih kaže lahkotnost, 

njihova prizadevnost pri uporabi sredstev, ki jih imajo na voljo, jim omogoča intuitivno 

doživljanje. Glede občutljivosti so se učenci v KS odzvali celo v manjši meri kot udeleženci v 

ES, kar je opaziti v prostorskih tvorbah v njihovih likovnih izdelkih, kjer se razumevanje in 
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uporaba likovnih struktur izkazuje v manjši obliki (LN4-KS2, LN4-KS6, LN4-KS10, LN4-

KS11 in LN4-KS14). 

Preoblikovanje različnih materialov oziroma elementov se v izdelkih učencev v ES izrazito 

izkazuje v implementaciji arhitekturnih elementov v smiselno celoto prostorske tvorbe. 

Opazna je izvirnejša uporaba tradicionalnih materialov v primerjavi s KS, pri čemer so 

lastnosti arhitekturnih elementov močno povezane z lastnostmi uporabljenega materiala, na 

primer lepilni trak predstavlja steklena okna (LN4-ES13), zobotrebci predstavljajo lesene 

kozolce (LN4-ES3 in LN4-ES10). Učenci so pozorni na lastnosti materiala in ga ob izvirni 

redefiniciji namensko uporabijo (LN4-ES1, LN4-ES3, LN4-ES4, LN4-ES7, LN4-ES8, LN4-

ES9, LN4-ES11, LN4-ES12, LN4-ES13 in LN4-ES14). Izdelki učencev v KS pri 

preoblikovanju ne izkazujejo tako množične redefinicije materialov oziroma arhitekturnih 

elementov. Elementi so uporabljeni manj izvirno in šablonsko, idejno-miselna elaboracija 

večinoma ne dosega tiste v ES (LN4-KS4, LN4-KS5, LN4-KS6, LN4-KS7, LN4-KS8, LN4-

KS9, LN4-KS10 in LN4-KS14). 

V ES je idejno-estetsko načrtovanje v veliki večini izjemno dodelano, čutiti je obvladovanje 

prostora in izraz prostorske tvorbe. Na oblikovanih izdelki je opaziti smiselno estetsko 

elaboracijo celote, pri večini izrazito izvirno (LN4-ES4, LN4-ES6, LN4-ES7, LN4-ES8, LN4-

ES10, LN4-ES11, LN4-ES12 in LN4-ES14). Tudi nekateri izdelki učencev v KS kažejo 

izvirno in izrazito estetsko elaboracijo celote (LN4-KS1, LN4-KS2, LN4-KS3, LN4-KS12 in 

LN4-KS13), vendar je večina šablonska, monotona in manj izvirna (LN4-KS4, LN4-KS5, 

LN4-KS7, LN4-KS8, LN4-KS9 in LN4-KS14). 

Pridobljeno znanje. Likovno izražanje in izdelki učencev v ES kažejo izrazito večje znanje o 

pojmih prostorskega oblikovanja oziroma arhitekturi, posebnostih materialov in motivov v 

primerjavi s KS. V ES je opaziti celovitejše rešitve, večje upoštevanja likovnoteoretičnega 

problema ter poudarek na posebnostih dodelave materialov, tehnike in motiva (izdelki od 

LN4-ES1 do LN4-ES14). V KS se na oblikovanih izdelkih delno opazi povezanost med 

likovnoteoretičnim problemom, tehniko in motivom, materiali niso povsem dodelani in prikaz 

arhitekturnih elementov ne zadošča vpetosti v celoto (LN4-KS1, LN4-KS2, LN4-KS3, LN4-

KS6 in LN4-KS11). Prostorske tvorbe v KS ne izražajo kompleksne in smiselne kompozicije, 

nakazujejo na delno poznavanje prostorskih načel, v večini izdelkov se zunanji in notranji 

prostor ne povezujeta kot v ES (LN4-ES2, LN4-ES3, LN4-ES4 in LN4-ES12). V tej skupini 

so prostorske tvorbe manj povezane oziroma strukturirane med notranjim in zunanjim 
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prostorom, kompozicijsko enosmerne, dominantne ali monotone (LN4-KS4, LN4-KS5, LN4-

KS6, LN4-KS7, LN4-KS8, LN4-KS9, LN4-KS10 in LN4-KS14). 

Ustreznost izražanja v treh dimenzijah. Za izdelke učencev v ES je značilna natančnejša 

dodelava s širšim pogledom v prostor, povezovanje arhitekturnih elementov prikazuje 

obvladovanje izražanja v treh dimenzijah in prostorske percepcije na sploh (LN4-ES2, LN4-

ES3, LN4-ES4, LN4-ES5, LN4-ES6, LN4-ES7, LN4-ES8, LN4-ES9, LN4-ES11, LN4-ES12 

in LN4-ES14). V KS se delno prepozna cilj izražene predstavitve, prostorske tvorbe so delno 

ustrezne, uporaba materialov je šablonska brez pomembnih sprememb v primerjavi s 

predhodno opravljenimi nalogami (LN2 in LN3), kar je razvidno v izdelkih od LN4-KS1 do 

LN4-KS14. 

Tehnična izvedba. Izdelki učencev v ES kažejo avtentičnejšo tehnično izvedbo, čutiti je 

odkrivanje kvalitet materialov ter njihove namembnosti in uporabe. Tehnično se ES deli na 

tiste, ki dajejo poudarek na kakovosti izražanja (LN4-ES1, LN4-ES3, LN4-ES8 in LN4-ES9), 

pri čemer je interpretacija prostorskih tvorb bolj homogena, in na tiste, ki poudarjajo pomen 

lastnosti materialov z bolj strukturirano kompozicijo in kompleksnejše dojemanje prostora 

prostorske tvorbe, vendar z ne tako tehničnimi dodelavami in manjšo dovršenostjo (LN4-ES5, 

LN4-ES6, LN4-ES7, LN4-ES12, LN4-ES13 in LN4-ES14). Podobno dosledni so tudi likovni 

izdelki v KS. Učenci v tej skupini dokazujejo obvladovanje materialov s tehničnega vidika, 

vendar je njihova uporaba manj inventivna; likovne tehnike so ustrezno izbrane, vendar je 

manj njihovega prepletanja in novih implementacij (od LN4-KS1 do LN4-KS14). 

LN4 – eksperimentalna skupina  LN4 – kontrolna skupina 

 
LN4-ES1 

 

 
LN4-KS1 
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LN4 – eksperimentalna skupina  LN4 – kontrolna skupina 
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LN4 – eksperimentalna skupina  LN4 – kontrolna skupina 
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LN4 – eksperimentalna skupina  LN4 – kontrolna skupina 
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5.5 Sklepne misli in sinteza kvalitativne analize 

Z analizo učnega procesa pri opravljanju likovnih nalog na področju prostorskega oblikovanja 

oziroma arhitekture in likovnih izdelkov, narejenih z uporabo novomedijskega učnega 

sredstva, smo opazili pozitiven vpliv na učenčeve ustvarjalnost, motivacijo, zadovoljstvo in 

razumevanje likovnih pojmov. 

Izsledki raziskave so pokazali pozitivne učinke uporabe novih medijev pri prostorskem 

oblikovanju na kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem področju otrokovega likovnega 

izražanja. 

Učenci v ES so bili motivirani in potopljeni v likovno izražanje pri uporabi novomedijskega 

učnega sredstva v digitalnem okolju obogatene resničnosti. V prvi fazi spoznavanja markerjev 

so se učenci odzivali navdušeno in so bili pozitivno naravnani, njihovo uporabo so usvojili 
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brez težav. Posredovanje znanja z uporabo arhitekturnih elementov pri grajenju prostorskih 

tvorb z novomedijskim orodjem v virtualnem okolju obogatene resničnosti je izkazalo 

pozitivne kognitivne učinke. Ti učenci so nadpovprečno ustvarjali in se likovno izražali. 

Pokazali so pozitivnejši odnos do delovnega okolja in časovnega načrta, bistveno več so lahko 

v danem času ustvarili kot učenci, ki so likovne naloge izdelovali po tradicionalnih metodah. 

Učenci v ES so z novimi mediji usvojili večje število posredovanih pojmov. Z markerji so v 

okolju obogatene resničnosti lahko poljubno ustvarjali brez omejitev, značilnih za likovno 

ustvarjanje s fizičnimi materiali. Njihovo afektivno stanje se je ob rokovanju s kartončki in 

sprožanju novomedijskih pojavov poglobilo in povečalo. Tridimenzionalna digitalna telesa, s 

katerimi so učenci operirali, so dovolila pozitivnejša aktivnostna stališča do prostorskega 

oblikovanja oziroma arhitekture. Učenci v ES so izkazali večje zadovoljstvo in motivacijo kot 

učenci v KS, kar je razvidno iz kvalitativne analize likovnega ustvarjanja učencev in njihovih 

likovnih izdelkov. 

Markerji so omogočali učencem izvajati operacije z arhitekturnimi elementi, določati 

spremembe velikosti in drugih lastnosti teh elementov ter izvajati kompozicijske operacije. 

Ustvarjanje virtualnih prostorskih tvorb iz digitalnih arhitekturnih elementov omogoča 

poseganje iz enega predmeta v drugega ali skozenj; nanizana tridimenzionalna telesa se lahko 

nahajajo kjerkoli v prostoru; objekte je mogoče zamrzniti kjerkoli in kadarkoli (ni denimo 

treba čakati, kot je to pri manipulacijah s fizičnimi materiali, da se pri ustvarjanju prostorske 

tvorbe posuši lepilo); digitalni predmet je mogoče postaviti v virtualni prostor, tako da lebdi, 

saj ga ne omejujejo dejanske fizikalne zakonitosti; digitalni arhitekturni elementi se lahko 

med seboj spajajo, kot bi bili prosojni in brez konsistence. Učenci so se pri tovrstnem 

likovnem izražanju zavestno, koordinirano in premišljeno ukvarjali z likovnim problemom in 

izvajali rešitve, pri čemer je bilo jasno videti poznavanje in razumevanje posebnosti 

materialov in motivov ob spoznavanju in izvajanju likovne naloge arhitekturne tvorbe. Učenci 

v ES so gojili pozitiven odnos do delovnega okolja in časovnega načrta, pri delu z 

novomedijskim učnim sredstvom so izkazali večje zadovoljstvo in motivacijo kot učenci, 

poučevani s tradicionalno metodo. 



145 

6 SKLEP 

Z osrednjo raziskavo v doktorski disertaciji smo proučili uporabo inovativnega sistema z 

računalnikom in računalniško kamero, ki deluje kot sredstvo interakcije uporabnika z novimi 

mediji, v 8. razredu osnovne šole na likovnem področju prostorskega oblikovanja oziroma 

arhitekture. V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se učenci likovno izražajo na podlagi 

jasno premišljenih kriterijev in preidejo k bolj zavestnemu reševanju likovnih problemov. 

Poseben poudarek je bil na učenčevem razumevanju vizualizacij, ustvarjalnosti in uporabi 

likovnih elementov v virtualni resničnosti. S pridobljenimi rezultati smo potrdili vse 

postavljene hipoteze, pri čemer se je pokazalo, da se uporaba novih medijev izkazuje kot 

primer dobre prakse pri prostorskem oblikovanju in arhitekturi pri pouku likovne umetnosti. 

Kvalitativni del raziskave jasno kaže na razlike med kontrolno (KS) in eksperimentalno 

skupino (ES), pri čemer je mogoče zaslediti višje dojemanje prostorske vizualizacije, 

prepoznavanje vzorcev, odnosov in vedenj. Učenci samostojno napovedujejo, se preizkušajo v 

natančnosti in zanesljivosti, imajo širši pregled nad vsebino in kakovostjo izvajanja rešitev 

problemskega procesa. Ob oziroma kljub interakciji je avtonomija pri ustvarjalnem procesu 

večja. Vprašalniki, ki smo jih izvedli glede pridobitve podatkov o organizaciji in izvedbi 

pouka z novimi mediji, odnosu do delovnega okolja, časovnem načrtu in zadovoljstvu 

učencev pri likovnem izražanju, nam potrdijo večjo učinkovitost, hitrejši proces vizualne 

eksploracije in posledično hitrejši razvoj zamisli. 

Pred eksperimentom smo preverili začetno stanje, in sicer smo izvedli primerjavo med KS in 

ES. Učenci obeh skupin so izpolnili vprašalnik in izvedli praktično likovno nalogo. Preverjali 

smo razumevanje podanih likovnih pojmov, njihovo uporabnost pri izražanju, uporabo 

materialov in ustvarjalnost pri likovnem izdelku. Vsako nalogo so ocenjevali trije neodvisni 

ocenjevalci, pri čemer so vrednosti interklasne korelacije znašale nad 0,8, kar nakazuje 

popolno ujemanje med ocenjevalci. Med učenci osmih razredov izbranih šol smo v okviru 

rednega pouka likovne umetnosti izvedli štiri likovne naloge s področja prostorskega 

oblikovanja oziroma arhitekture. Ocenjevalci so naloge ocenjevali po različnih kriterijih, med 

katerimi je tudi ustvarjalnost, ki je sestavljena iz naslednjih vidikov: izvirnost, občutljivost, 

preoblikovanje in idejno-estetsko načrtovanje. 

Med ES in KS prihaja do statistično značilnih razlik glede ustvarjalnosti (idejno-estetskega 

načrtovanja) pri vseh nalogah. 

Prve štiri hipoteze so se nanašale na ustvarjalnost, razumevanje, izražanje in tehnično 

dovršenost. Med analizo nam je uspelo vse hipoteze potrditi. Izkazalo se je, da med ES in KS 
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prihaja do statistično značilnih razlik glede pridobljenega znanja pri vseh nalogah. Povprečna 

vrednost je višja v ES, z izjemo začetne naloge. Dodatno smo uspeli dokazati (peta hipoteza), 

da so učenci v ES, ki dosegajo višji faktor ustvarjalnosti ob uporabi novomedijskega orodja, 

izkazali večje zadovoljstvo in motivacijo pri prostorskem oblikovanju v primerjavi z 

nalogami, ki so jih izvajali po tradicionalni metodi. Korelacije med faktorjem ustvarjalnosti 

ter posameznimi elementi motivacije in zadovoljstva pri prostorskem oblikovanju so z 

uporabo tradicionalne metode negativne, medtem ko je ta odnos z uporabo novomedijskega 

orodja večinoma pozitiven. Prek rezultatov lahko potrdimo izhodiščno raziskovalno 

vprašanje, da so učenci, ki so bili deležni uporabe novih medijev v učnem procesu na 

področju prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture, uspešnejši (v ustvarjalnosti, 

razumevanju, izražanju, tehnični dovršenosti, motivaciji in odnosu do okolja) kot učenci, ki so 

delali po tradicionalnih učnih metodah in oblikah, izkazali pa so tudi boljši odnos in večje 

zadovoljstvo z likovnim izražanjem. 

Rezultati empirične raziskave so pokazali značilnosti učnega procesa in rezultate uporabe 

novih medijev pri prostorskem oblikovanju na kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem 

področju pri otrokovem likovnem izražanju. Rezultati bodo prispevali h globljemu 

spoznavanju prednosti novih medijev ter odgovorili na mnoga vprašanja o uporabi novih 

medijev pri prostorskem oblikovanju oziroma arhitekturi v šoli. Znanstveni doprinos je 

predvsem usmerjen v razvoj sodobne izobraževalne tehnologije (razvoj učnih medijev) v 

okviru likovne didaktike, da bi dosegli čim boljšo nazornost, kompleksnost in aktualnost 

pouka. 

Pričujoči rezultati in spoznanja prispevajo k posodobitvi pouka prostorskega oblikovanja 

oziroma arhitekture v osnovni šoli. Raziskava je podala smernice za uporabo novih medijev in 

s tem spodbudila učitelje k njihovi uporabi. Uporaba novih medijev je pokazala primer dobre 

prakse pri prostorskem oblikovanju in arhitekturi pri pouku likovne umetnosti. Izsledki 

raziskave prispevajo k posodobitvi učnega načrta pri predmetu likovne umetnosti. 
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Priloga A: Dopis staršem 

Doc. mag. Tilen Žbona 

Univerza v Ljubljani 

Kardeljeva ploščad 16 

1000 Ljubljana 

Tel.: 031 759 806 

E-naslov: tzbona@yahoo.com 

Zadeva: Prošnja za sodelovanje učencev pri raziskavi in uporabo njihovih likovnih izdelkov 

Spoštovani starši/skrbniki! 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani izvajam raziskavo za doktorsko disertacijo z 

naslovom Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli. 

Raziskava obravnava problem rabe novih tehnoloških pripomočkov in računalnika kot orodja 

pri reševanju likovnih nalog na področju prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture. V 

raziskavo bodo vključeni učenci petih osnovnih šol iz Slovenije, iz vsake po dva osma 

razreda. 

Ob tej priložnosti vas zato prosim za dovoljenje, da vaš otrok sodeluje pri raziskavi ter da 

njegove podatke in likovne izdelke objavim v doktorski disertaciji. Raziskava poteka v skladu 

z etičnim kodeksom raziskovanja z otroki ob zagotovljenem varstvu zasebnosti in osebnih 

podatkov otrok in učiteljev ter je v celoti anonimna. Nosilec raziskave vsem staršem in 

skrbnikom na njihovo željo zagotavljam obveščenost o raziskavi in vpogled v njene rezultate. 

Zahvaljujem se za razumevanje. 

Lepo pozdravljeni! 

Doc. mag. Tilen Žbona 

koordinator raziskave 

mailto:tzbona@yahoo.com
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Priloga B: Izjava staršev 

Spodaj podpisana mati .................................................................................................................  

oz. podpisani oče  .........................................................................................................................  

izjavljam, da moj otrok .................................................................................................................  

lahko sodeluje pri raziskavi Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja 

v osnovni šoli. 

Podpis matere oz. očeta: ...............................................................................................................  

Datum:  .........................................................................................................................................  
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Priloga C: Test likovnoustvarjalnih sposobnosti 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

Pedagoška fakulteta 

 

 

 

VPRAŠALNIK 

 

 

 

 

 

Osnovna šola: .................................................... 

 

Šifra učenca: ...................................................... 

Spol: M  Ž Ocena iz 7. razreda: ............... 

Datum: ................................  Razred: 8. ......... 
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NAVODILO: V svojih risbah skušaj poiskati čim več različnih in zanimivih rešitev. Risanje 

naj bo prijetno in zabavno. Bodi sproščen/-a in iznajdljiv/-a. Upoštevaj predpisani čas! 

1. (FX) 

Nariši štiri prozorne steklenice različnih oblik, tako da stojijo druga za drugo. Steklenice se 

morajo očitno razlikovati med seboj. (2,5 minute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. (FLU) 

Na voljo imaš štiri enake kvadratke (glej spodaj levo). Spoji jih na čim več različnih načinov, 

to nakaži s črto, ki poveže štiri kvadratke v lik (glej primera pod štirimi kvadratki), in te like 

vriši v mrežo, pri čemer se ne smejo prekrivati. (3 minute) 

 



Priloge 

165 

3. (OR) 

Navpične črte na tej risbi predstavljajo palice, ki so vkopane v zemljo. Vrhove teh palic 

poveži z vrvico tako, da porabiš čim več vrvice (in bo torej od prvega do zadnjega vrha čim 

daljša), vendar se ne sme križati ali dvakrat ponavljati iste poti. (2,5 minuti) 

 

4. (RE) 

Predstavljaj si pravega polža. Tvoja naloga je, da ga narišeš tako, da ni več videti, kot je v 

resnici, temveč nanj le spominja. Lahko narišeš tudi več rešitev. (4 minute) 



Priloge 

166 

5. (OLP) 

Nariši tri risbe po predstavah, ki ti jih vzbudijo naslednje tri besede. (3 minute) 

vihravo vzvišeno umirjeno 

 

6. (EL) 

Zamisli si dve človeški figuri in tri predmete ter jih uporabi (nariši) v treh skicah oziroma 

risbah. Figure in predmeti naj bodo na vsaki risbi različno razporejeni, vendar povezani. 

Imenuj vsako risbo in napiši njen naslov. (12 minut) 

Risba 1 

 

Risba 2 

 

Risba 3 

 



Priloge 

167 

Priloga D: Obrazec za vpis rezultatov testa likovnoustvarjalnih sposobnosti 

Datum: ………………………………………………………………………………………… 

Osnovna šola: …………………………………………………………………………………. 

Razred: ………………………………………………………………………………………… 

Učitelj/ocenjevalec: …………………………………………………………………………… 

Šifra:…………………………………………………………………………………………… 

Naloga 
Število točk 

Opombe 
Možnih Doseženih 

1. Fleksibilnost (FX) 6   
2. Fluentnost (FLU) 6   
3. Originalnost (OR) 6   
4. Redefinicija (RE) 6   
5. Občutljivost za probleme (OLP) 6   
6. Elaboracija (EL) 6   
Skupaj 36   





Priloge 

169 

Priloga E: Točkovalnik za ocenjevanje likovnih nalog 

Ustvarjalnost 
LN1 0 točk 0,5 točke 1 točka 1,5 točke 
Izvirnost     
Občutljivost     
Preoblikovanje     
Idejno-estetsko načrtovanje     

 

Pridobljeno znanje 
 0 točk 1 točka 2 točki 

LN1    
LN2    
LN3    
LN4    

 

Ustreznost izražanja 
 0 točk 0,5 točke 1 točka 

LN1    
LN2    
LN3    
LN4    

 

Tehnična izvedba 
 0 točk 0,5 točke 1 točka 

LN1    
LN2    
LN3    
LN4    
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Priloga F: Obrazec za vnos ocen likovnih nalog 

Šifrant: ______________________________ USTVARJALNOST Vseh točk (največ 6) 

LN1 0 
točk 

Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 0,5 
točke 

Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 1 
točka 

Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 1,5 
točke 

Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 

Izvirnost                    
Občutljivost                 
Preoblikovanje                 
Idejno-estetsko 
načrtovanje 

                

 
LN2 0 

točk 
Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 0,5 

točke 
Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 1 

točka 
Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 1,5 

točke 
Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 

Izvirnost                 
Občutljivost                 
Preoblikovanje                 
Idejno-estetsko 
načrtovanje 

                

 
LN3 0 

točk 
Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 0,5 

točke 
Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 1 

točka 
Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 1,5 

točke 
Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 

Izvirnost                 
Občutljivost                 
Preoblikovanje                 
Idejno-estetsko 
načrtovanje 

                

 
LN4 0 

točk 
Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 0,5 

točke 
Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 1 

točka 
Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 1,5 

točke 
Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 

Izvirnost                 
Občutljivost                 
Preoblikovanje                 
Idejno-estetsko 
načrtovanje 

                

 
Šifrant: ______________________________ PRIDOBLJENO ZNANJE 

 0 točk Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 1 točka Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 2 točki Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 
LN1             
LN2             
LN3             
LN4             

 
Šifrant: ______________________________ USTREZNOST IZRAŽANJA 

 0 točk Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 1 točka Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 2 točki Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 
LN1             
LN2             
LN3             
LN4             

 
Šifrant: ______________________________ TEHNIČNA IZVEDBA 

 0 točk Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 1 točka Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 2 točki Oc. 1 Oc. 2 Oc. 3 
LN1             
LN2             
LN3             
LN4             
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Priloga G: Vprašalnik za učence 

Šifra učenca/učenke: ………………………………………………………………………… 

Razred: ……………………………………………………………………………………… 

Šola: ………………………………………………………………………………………… 

Datum: ………………………………………………………………………………………… 

Dragi učenec oz. draga učenka! 

Sodeloval/-a si pri raziskavi o uporabi novih medijev kot tehnološkega pripomočka pri 

poučevanju prostorskega oblikovanja oz. arhitekture v osnovni šoli. Pri ocenjevanju poteka 

dela in uporabe novih tehnoloških pripomočkov potrebujemo tvoje mnenje o koristnosti 

uvedb novih metod dela in novih pristopov do dela. Navodila za izpolnjevanje vprašalnika 

sledijo ob vsakem sklopu vprašanj. 

Ugotoviti želimo, kaj meniš o delu z novomedijskim pripomočkom. Preberi si spodnje trditve 

in izrazi svoje strinjanje z njimi tako, da obkrožiš ustrezno številko ob trditvi. Pri tem številka 

1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne strinjaš, številka 5, da se s trditvijo povsem strinjaš, 

vmesne številke pa so med tema skrajnostma enakomerno razporejene (3 je nevtralna stopnja 

in pomeni: ne morem se odločiti). 

Trditev 
Nikakor 

se ne 
strinjam 

Ne 
strinjam 

se 

Ne 
morem 

se 
odločiti 

Strinjam 
se 

Povsem 
se 

strinjam 

Z uporabo kartončkov in računalniškega zaslona 
sem z lahkoto spreminjal/-a arhitekturne 
elemente in njihove površine. 

1 2 3 4 5 

Delo s kartončki in računalniškim zaslonom je 
potekalo sproščeno in svobodno. 1 2 3 4 5 

Računalniški zaslon in kartončke sem 
uporabljal/-a brez težav. 1 2 3 4 5 

Rokovanje s kartončki me je zadovoljilo. 1 2 3 4 5 
Spremljanje dela na računalniškem zaslonu me 
je zadovoljilo. 1 2 3 4 5 

Delo s kartončki in računalniškim zaslonom mi 
je omogočilo boljši vpogled v prostor in izdelek. 1 2 3 4 5 

S kartončki sem lažje gradil/-a, ko sem jih 
uporabljal/-a drugič pri drugi nalogi. 1 2 3 4 5 

Kartončki so bili preveliki. 1 2 3 4 5 
Velikost kartončkov mi je odgovarjala. 1 2 3 4 5 
Kartončki so bili premajhni. 1 2 3 4 5 
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Kartončkov je bilo preveč. 1 2 3 4 5 
Število kartončkov je ravno pravšnje. 1 2 3 4 5 
V danem času sem z uporabo kartončkov brez 
težav zgradil/-a arhitekturni objekt. 1 2 3 4 5 

Naloge s področja arhitekture so bile opravljene z novomedijskim orodjem, ki ga sestavljajo 

zaslon, kamera in kartončki. Zanima nas, kakšna se ti zdi ta metoda poučevanja v primerjavi z 

običajnim načinom dela. Spodaj so pari nasprotujočih si trditev, ki se nanašajo na uporabo 

tega novomedijskega orodja pri obravnavi prostorskega oblikovanja oz. arhitekturnega 

področja. Izrazi svojo stopnjo strinjanja z eno ali drugo od trditev v vsakem paru tako, da 

obkrožiš eno od petih številk, pri čemer 1 kaže na popolno in 2 delno strinjanje s trditvijo na 

levi, 5 izraža popolno in 4 delno strinjanje s trditvijo na desni, 3 pa izraža neodločenost med 

obema trditvama. 

Način reševanja nalog je bil 
manj dinamičen kot sicer. 1      2      3      4      5 Način reševanja nalog je bil 

bolj dinamičen kot sicer. 
Proces dela je bil manj 
ustvarjalen kot sicer. 1      2      3      4      5 Proces dela je bil bolj 

ustvarjalen kot sicer. 
Način reševanja nalog je bil 
manj zanimiv kot sicer. 1      2      3      4      5 Način reševanja nalog je bil 

bolj zanimiv kot sicer. 
Na splošno mi je bilo manj 
všeč kot sicer. 1      2      3      4      5 Na splošno mi je bilo bolj všeč 

kot sicer. 
Bil/-a sem manj motiviran/-a 
kot sicer. 1      2      3      4      5 Bil/-a sem bolj motiviran/-a kot 

sicer. 
Pri pouku sem sodeloval/-a 
manj aktivno kot sicer.  1      2      3      4      5 Pri pouku sem sodeloval/-a bolj 

aktivno kot sicer. 
Imam občutek, da sem se 
naučil/-a manj kot sicer. 1      2      3      4      5 Imam občutek, da sem se 

naučil/-a več kot sicer.  
Bilo mi je težje kot sicer. 1      2      3      4      5 Bilo mi je lažje kot sicer. 
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Priloga H: Vprašalnik za učitelje 

Ime in priimek: ………………………………………………………………………………… 

Izobrazba: ……………………………………………………………………………………… 

Šola: …………………………………………………………………………………………… 

Datum: ………………………………………………………………………………………… 

Spoštovana profesorica, spoštovani profesor! 

Naša raziskava o uporabi novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja oz. 

arhitekture v osnovni šoli, ki naj bi pokazala, kakšni so učinki uporabe novih medijev pri 

prostorskem oblikovanju na kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem področju pri 

otrokovem likovnem izražanju, in v kateri ste aktivno sodelovali, je končana. Poznali ste 

stanje in zmožnosti učencev pred raziskavo, zato lahko ocenjujete rezultate raziskave. 

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Način odgovarjanja je naveden pri posameznem delu 

vprašalnika. 

I. del 

Na naslednja vprašanja odgovorite tako, da obkrožite črko pred najustreznejšim odgovorom. 

Pri nekaterih vprašanjih odgovor tudi razložite. 

1. Kako ocenjujete kakovost (izvedbe in dojemanja) likovnih nalog s področja prostorskega 

oblikovanja oz. arhitekture z uporabo novomedijskega orodja v primerjavi s klasičnimi 

metodami dela? 

a) Kvaliteta likovnih nalog se ni izboljšala. 

b) Kvaliteta likovnih nalog se je deloma izboljšala. 

c) Kvaliteta likovnih nalog se je zelo izboljšala. 

2. (H4) Ali se vam zdi, da so učenci razvili pozitivnejša aktivnostna stališča do prostorskega 

oblikovanja oziroma arhitekture ob uporabi novih medijev kot tehnološkega pripomočka? 

a) Da, učenci so izkazali pozitivnejša stališča do prostorskega oblikovanja oz. arhitekture. 

b) Učenci so deloma izkazali pozitivnejša stališča do prostorskega oblikovanja oz. 

arhitekture. 
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c) Učenci niso izkazali pozitivnejših stališč do prostorskega oblikovanja oz. arhitekture. 

3. (H3) Ali se vam zdi, da so učenci z uporabo novih medijev kot tehnološkega pripomočka 

razvili pozitivnejši odnos do delovnega okolja in časovnega načrta? 

a) Da, učenci so izkazali pozitivnejši odnos do delovnega okolja in časovnega načrta. 

b) Učenci so deloma izkazali pozitivnejši odnos do delovnega okolja in časovnega načrta. 

c) Učenci niso izkazali pozitivnejšega odnosa do delovnega okolja in časovnega načrta. 

4. (H4) Ali se vam zdi, da so učenci z uporabo novih medijev pri izvajanju likovnih nalog 

izkazali večje zadovoljstvo in motivacijo pri prostorskem oblikovanju kot učenci, ki so bili 

poučevani tradicionalno? 

a) Da, učenci so izkazali večje zadovoljstvo in motivacijo pri prostorskem oblikovanju kot 

učenci, ki so bili poučevani tradicionalno. 

b) Učenci so deloma izkazali večje zadovoljstvo in motivacijo pri prostorskem oblikovanju 

kot učenci, ki so bili poučevani tradicionalno. 

c) Učenci niso izkazali večjega zadovoljstva in motivacije pri prostorskem oblikovanju kot 

učenci, ki so bili poučevani tradicionalno. 

5. (H5) Ali se vam zdi uvedba novih medijev kot tehnološkega pripomočka pri obravnavi 

prostorskega oblikovanja oz. arhitekture v osnovni šoli smiselna? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

Razložite odgovor: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. (H6) Ali bi še kdaj sodelovali v podobni raziskavi? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

Razložite odgovor: 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

II. del 

V spodnji tabeli je navedenih nekaj trditev, ki so povezane z raziskavo. Zanima nas vaše 

mnenje in strinjanje oz. nestrinjanje z navedenimi trditvami. Možni so odgovori: »nikakor se 

ne strinjam«, »ne strinjam se«, »ne morem se odločiti«, »strinjam se«, »povsem se strinjam«. 

Ob vsaki trditvi naredite križec pod najustreznejšim odgovorom. 

Trditev Nikakor se 
ne strinjam 

Ne 
strinjam 

se 

Ne morem 
se odločiti 

Strinjam 
se 

Povsem se 
strinjam 

Izvajanje učnega procesa z uporabo novih 
medijev na področju prostorskega oblikovanja 
oz. arhitekture se mi zdi zelo koristno. 

     

Uporaba novih medijev je vplivala na povečanje 
ustvarjalnosti pri reševanju likovnih nalog.      

Uporaba novih medijev je vplivala na boljše 
razumevanje likovnih pojmov, materialov in 
pripomočkov. 

     

Uporaba novih medijev je pozitivno vplivala na 
odnos učencev do delovnega okolja in 
časovnega načrta. 

     

Uporaba novih medijev je pozitivno vplivala na 
občutljivost do likovnih elementov in njihovih 
medsebojnih odnosov. 

     

Uporaba novih medijev je pozitivno vplivala na 
zadovoljstvo učencev pri likovnem izražanju.      

Novomedijsko orodje je bilo prezahtevno za 
uporabo na področju prostorskega oblikovanja 
oz. arhitekture. 

     

Novomedijsko orodje je bilo pri uporabi na 
področju prostorskega oblikovanja oz. 
arhitekture povsem obvladljivo. 

     

Raba novih medijev omogoča učencu globok 
vpogled v vsebino.      

Raba novih medijev omogoča učencu boljšo 
predstavljivost tridimenzionalnih objektov v 
prostoru. 

     

Prizadevati bi si bilo treba za večjo rabo 
novomedijskih orodij pri likovnem pouku.      
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7. Kakšno je vaše mnenje o uporabi novomedijskega učnega pripomočka, predvsem 

računalniške kamere in markerjev (tablic in kartončkov)? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. Kaj se vam je zdelo posebno dobro? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Kaj bi spremenili? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. Kje bi se lahko pokazale težave? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11. Napišite kakšno pripombo ali predlog. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga I: Šifrant učencev 

Šifro sestavimo tako: prvi dve črki imena šole, sledi črka K, če je udeleženec iz kontrolne 

skupine, ali črka E, če gre za udeleženca iz eksperimentalne skupine, in na koncu dvomestna 

zaporedna številka. Primer: šifra LUK01 predstavlja preizkušanca iz Osnovne šola Lucija, 

uvrščenega v kontrolno skupino pod številko 1. Vsakemu učencu je treba dodeliti šifro in ga 

opomniti na to, da si jo zapomni, saj jo bo potreboval pri podpisu svojih likovnih nalog. 

LU + LN1 + LN2 + LN3 + LN4 

 OŠ____________________KS OŠ____________________ES 

ŠIFRA Kontrolna skupina (K) Eksperimentalna skupina (E) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   
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Priloga J: Učna priprava za LN1 – ES in KS 

ŠOLA:  .........................................................................................................................................  

RAZRED:  ....................................................................................................................................  

PREDMET: Likovna umetnost 

ŠTEVILO UR:  .............................................................................................................................  

OBLIKOVALNO PODROČJE: arhitektura 

LIKOVNA NALOGA: načrtovanje uporabnih arhitekturnih prostorov – oprema bivalnih 

prostorov 

LIKOVNI MOTIV: moderna soba 

LIKOVNA TEHNIKA: kolaž 

METODE DELA: pogovor, razlaga, demonstracija 

OBLIKE DELA: individualna, skupinska 

MATERIALI IN ORODJA: kolaž papir, časopisni papir, revije, lepenka, lepilo, rezilo, škarje, 

risalni papir in razni risarski pribori 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: delovni list, prosojnice, računalniška predstavitev, 

aplikati, tabla, kreda 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

KORELACIJA: področja risanje, slikanje, plastično oblikovanje, fizika, matematika, 

slovenski jezik 

VIRI IN LITERATURA: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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CILJI (učni načrt) 

A. Usvajanje likovnoteoretičnega problema 

Pojmi: 

– kompozicija v arhitekturi, 

– komponiranje z dodajanjem, 

– konstrukcija in stabilnost, 

– lupina. 

Učenci: 

– razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju prostora in s tem negujejo individualni 

likovni izraz; 

– ob likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, 

povezane z oblikovanjem v prostoru; 

– spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v prostoru; 

– v okviru zastavljenih likovnih nalog si ogledajo umetnostne stvaritve s področja 

oblikovanja v tridimenzionalnem prostoru; 

– poznajo posebnosti likovnih tehnik izražanja v prostoru (postopki, orodja in materiali za 

oblikovanje kipov in okolja); 

– načrtujejo urbanistične spremembe v domačem kraju; 

– spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače in 

svetovne kulturne dediščine; 

– razvijajo sposobnost predstavljanja tridimenzionalnosti z dvorazsežnimi modeli grafičnih 

predstavitev; 

– načrtujejo arhitekturni objekt z dodajanjem ali odvzemanjem delov; 

– razvijajo motorične spretnosti in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki za 

izražanje v tridimenzionalnem prostoru; 

– razvijajo občutek za stabilnost konstrukcije v prostoru. 
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B. Likovno izražanje 

Učenci: 

– načrtujejo prostorske tvorbe s poudarkom na likovnem motivu »moja sanjska hiša«. 

C. Doživljajske naravnanosti in ustvarjalnost 

Učenci: 

– samostojno oblikujejo prostorsko tvorbo; 

– razvijajo občutek za načrtovanje tvorbe; 

– razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno 

mišljenje, likovni spomin in domišljijo; 

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

– ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo občutljivost; 

– ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete; 

– razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del in splošne 

likovne problematike okolja; 

– razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. 

CILJI (likovna naloga) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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POTEK DEJAVNOSTI 

 Aktivnost učitelja/-ice Aktivnost učencev 
Uvodna 
motivacija 

Sprašuje učence o tem, kaj vse se nahaja v 
njihovem bivalnem prostoru. 

Sprašuje o tem, kaj vse moramo upoštevati pri 
opremljanju nekega prostora. 

Sodelujejo in odgovarjajo na 
vprašanja. 

Osrednji del: 
posredovanje 
likovnih pojmov 

Povzame, kaj je notranja oprema, in razlago 
preveri tako, da učenci povedo nekaj primerov 
različno opremljenega prostora. 

Izbere ustrezne primere notranje opreme in jih 
predstavi z uporabo različnih didaktičnih 
pripomočkov, kot so plakati, prosojnice in 
fotografije, ter pojasni pojme, ki jih učenci 
obravnavajo po učnem načrtu. 

Sledijo razlagi, opazujejo 
različne primere in 
sodelujejo pri analizi 
opreme v prostoru. 

Osrednji del: 
posredovanje 
likovne naloge 

Učencem napove likovno nalogo in poda 
navodila za likovni motiv. 

Razdeli jim delovni list, na katerem je predloga 
prostora, ki ga bodo lahko po želji zapolnili in 
mu dodali manjkajočo opremo. To bodo 
naredili v tehniki kolaža. 

Poslušajo navodila, si 
pripravijo delovni prostor 
in material. 

S kolaž papirjem lepijo na 
delovni list manjkajočo 
opremo bivalnega prostora. 

Zaključni del Skupaj z učenci opazuje in vrednoti dodano 
opremo notranjega prostora. 

Razstavijo izdelke in jih 
vrednotijo. 
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NALOGA (LN1): Načrtovanje uporabnih arhitekturnih prostorov – oprema bivalnih prostorov 

Na slikovno predlogo dodaj manjkajočo opremo. Izvedi nalogo v likovni tehniki kolaža. Na 

razpolago imaš 12 minut. 
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Priloga K: Učna priprava za LN2 – ES 

ŠOLA: ..........................................................................................................................................  

RAZRED: .....................................................................................................................................  

PREDMET: Likovna umetnost 

ŠTEVILO UR: ..............................................................................................................................  

OBLIKOVALNO PODROČJE: arhitektura 

LIKOVNA NALOGA: oblikovanje arhitekturne tvorbe s poudarkom na različnih 

arhitekturnih elementih in kompozicij 

LIKOVNI MOTIV: moja najbolj zanimiva stavbna arhitektura 

LIKOVNA TEHNIKA: uporaba novomedijskega orodja, računalniški vid z uporabo 

markerjev 

METODE DELA: pogovor, razlaga, demonstracija 

OBLIKE DELA: individualna 

MATERIALI IN ORODJA: računalnik, računalniška kamera, računalniški zaslon, markerji 

(kartončki, ki sprožijo nove medije), delovna površina (miza) 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: prosojnice, računalniška predstavitev, aplikati, tabla, 

kreda 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

KORELACIJA: področja risanje, slikanje, plastično oblikovanje, fizika, matematika, 

slovenski jezik 

VIRI IN LITERATURA: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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CILJI (učni načrt) 

A. Usvajanje likovnoteoretičnega problema 

Pojmi: 

– kompozicija v arhitekturi, 

– komponiranje z dodajanjem, 

– komponiranje z odvzemanjem, 

– konstrukcija in stabilnost. 

Učenci: 

– razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju prostora in s tem negujejo individualni 

likovni izraz; 

– ob likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, 

povezane z oblikovanjem v prostoru; 

– spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v prostoru; 

– v okviru zastavljenih likovnih nalog si ogledajo umetnostne stvaritve s področja 

oblikovanja v tridimenzionalnem prostoru; 

– poznajo posebnosti likovnih tehnik izražanja v prostoru (postopki, orodja in materiali za 

oblikovanje kipov in okolja); 

– načrtujejo urbanistične spremembe v domačem kraju; 

– spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače in 

svetovne kulturne dediščine; 

– razvijajo sposobnost predstavljanja tridimenzionalnosti z dvorazsežnimi modeli grafičnih 

predstavitev; 

– načrtujejo arhitekturni objekt z dodajanjem ali odvzemanjem delov; 

– razvijajo motorične spretnosti in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki za 

izražanje v tridimenzionalnem prostoru; 

– razvijajo občutek za stabilnost konstrukcije v prostoru. 
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B. Likovno izražanje 

Učenci: 

– načrtujejo prostorske tvorbe s poudarkom na različnih arhitekturnih elementih in 

kompozicijah. 

C. Doživljajske naravnanosti in ustvarjalnost 

Učenci: 

– samostojno oblikujejo prostorsko tvorbo; 

– razvijajo občutek za načrtovanje tvorbe; 

– razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno 

mišljenje, likovni spomin in domišljijo; 

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

– ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo občutljivost; 

– ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete; 

– razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del in splošne 

likovne problematike okolja; 

– razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. 

CILJI (likovna naloga) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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POTEK DEJAVNOSTI 

 Aktivnost učitelja/-ice Aktivnost učencev 
Uvodna 
motivacija 

Uvodoma motivira učence tako, da jim pokaže 
tri različne fotografije arhitekturnih zgradb s 
poudarkom na arhitekturnih elementih. 

Predstavi pomen arhitekture in njenih 
dejavnosti, pri čemer poudari značilne 
arhitekturne elemente, ki nas obdajajo, in 
različne kvalitete materialov, iz katerih so 
arhitekturni elementi zgrajeni. 

Sprašuje jih o tem, kako in s čim bi lahko 
razdelili ali omejili zunanji in notranji prostor. 

Sodelujejo in odgovarjajo na 
vprašanja. 

Osrednji del: 
posredovanje 
likovnih pojmov 

Izbere ustrezne primere in jih predstavi z 
uporabo različnih didaktičnih pripomočkov, 
kot so plakati, prosojnice in fotografije, ter 
pojasni pojme, ki jih učenci obravnavajo po 
učnem načrtu. 

Primere izbere tako, da jasno predstavljajo 
omenjene pojme: oblike sestavnih delov 
prostorov (lupina, strop, stene, tla), 
arhitekturni elementi (zid, lok, steber, 
preklada, obok, kupola, kritina, odprtine). 

Opazujejo in sodelujejo pri 
analizi prostorskih tvorb. 

Ugotavljajo, da notranji in 
zunanji prostor ločimo z 
lupino. 

Spoznajo sestavne dele 
notranjega in zunanjega 
prostora. 

Osrednji del: 
posredovanje 
likovne naloge 
 

Učencem pove, da bodo izdelali prostorsko 
tvorbo s poudarkom na različnih arhitekturnih 
elementih in kompozicijah. 

Razloži, da bodo kot učni pripomoček 
uporabljali novomedijsko orodje, pri katerem z 
markerji (kartončki) sprožajo tridimenzionalne 
arhitekturne elemente na zaslonu in 
manipulirajo z njimi. 

Poslušajo navodila, si 
pripravijo delovni prostor 
in material ter pričnejo 
uresničevati svojo zamisel. 

Osrednji del: 
likovno 
izražanje 

Spremlja delo učencev in jim individualno ali 
skupinsko svetuje. 

Likovno se izražajo. 

Zaključni del: 
vrednotenje 

Razstavi oblikovane izdelke in povabi učence k 
vrednotenju. 

Predstavijo svoje zamisli in 
pojasnjujejo značilnosti 
svojih likovnih izdelkov. 
Zagovarjajo izbiro 
arhitekturnih elementov, 
kvalitet materialov in 
kompozicijske rešitve. 
Oblikujejo kriterije za 
vrednotenje, npr. izvedba, 
pravilna uporaba izbranih 
arhitekturnih elementov, 
materializacija usvojenih 
pojmov in konstrukcije 
prostorske tvorbe, 
izvirnost, možnost 
povezovanja ipd.  
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Priloga L: Učna priprava za LN2 – KS 

ŠOLA: ..........................................................................................................................................  

RAZRED: .....................................................................................................................................  

PREDMET: Likovna umetnost 

ŠTEVILO UR: ..............................................................................................................................  

OBLIKOVALNO PODROČJE: arhitektura 

LIKOVNA NALOGA: oblikovanje arhitekturne tvorbe s poudarkom na različnih 

arhitekturnih elementih in kompozicij 

LIKOVNI MOTIV: moja najbolj zanimiva stavbna arhitektura 

LIKOVNA TEHNIKA: oblikovanje iz ploskih in upogljivih materialov 

METODE DELA: pogovor, razlaga, demonstracija 

OBLIKE DELA: individualna, skupinska 

MATERIALI IN ORODJA: podlaga za maketo, papir, lepenka, karton, folije in plošče iz 

polivinila ali drugega tekstilnega materiala, žica, lepilo, rezilo, škarje, in razni risarski pribori 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: prosojnice, računalniška predstavitev, aplikati, tabla, 

kreda 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

KORELACIJA: področja risanje, slikanje, plastično oblikovanje, fizika, matematika, 

slovenski jezik 

VIRI IN LITERATURA: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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CILJI (učni načrt) 

A. Usvajanje likovnoteoretičnega problema 

Pojmi: 

– kompozicija v arhitekturi, 

– komponiranje z dodajanjem, 

– komponiranje z odvzemanjem, 

– konstrukcija in stabilnost. 

Učenci: 

– razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju prostora in s tem negujejo individualni 

likovni izraz; 

– ob likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, 

povezane z oblikovanjem v prostoru; 

– spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v prostoru; 

– v okviru zastavljenih likovnih nalog si ogledajo umetnostne stvaritve s področja 

oblikovanja v tridimenzionalnem prostoru; 

– poznajo posebnosti likovnih tehnik izražanja v prostoru (postopki, orodja in materiali za 

oblikovanje kipov in okolja); 

– načrtujejo urbanistične spremembe v domačem kraju; 

– spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače in 

svetovne kulturne dediščine; 

– razvijajo sposobnost predstavljanja tridimenzionalnosti z dvorazsežnimi modeli grafičnih 

predstavitev; 

– načrtujejo arhitekturni objekt z dodajanjem ali odvzemanjem delov; 

– razvijajo motorične spretnosti in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki za 

izražanje v tridimenzionalnem prostoru; 

– razvijajo občutek za stabilnost konstrukcije v prostoru. 

B. Likovno izražanje 

Učenci: 

– načrtujejo prostorske tvorbe s poudarkom na različnih arhitekturnih elementih in 

kompozicijah. 
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C. Doživljajske naravnanosti in ustvarjalnost 

Učenci: 

– samostojno oblikujejo prostorsko tvorbo; 

– razvijajo občutek za načrtovanje tvorbe; 

– razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno 

mišljenje, likovni spomin in domišljijo; 

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

– ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo občutljivost; 

– ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete; 

– razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del in splošne 

likovne problematike okolja; 

– razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. 

CILJI (likovna naloga) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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POTEK DEJAVNOSTI 

 Aktivnost učitelja/-ice Aktivnost učencev 
Uvodna 
motivacija 

Uvodoma motivira učence tako, da jim pokaže 
tri različne fotografije arhitekturnih zgradb s 
poudarkom na arhitekturnih elementih. 

Predstavi jim pomen arhitekture, v kateri 
razvijamo različne dejavnosti, pri čemer 
poudari značilne arhitekturne elemente, ki nas 
obdajajo, in različne kvalitete materialov, iz 
katerih so arhitekturni elementi zgrajeni. 

Sprašuje jih o tem, kako in s čim bi lahko 
razdelili ali omejili zunanji in notranji prostor. 

Sodelujejo in odgovarjajo na 
vprašanja. 

Osrednji del: 
posredovanje 
likovnih pojmov 

Izbere ustrezne primere in jih predstavi z 
uporabo različnih didaktičnih pripomočkov, 
kot so plakati, prosojnice in fotografije, ter 
pojasni pojme, ki jih učenci obravnavajo po 
učnem načrtu. 

Primere izbere tako, da jasno predstavljajo 
omenjene pojme: oblike sestavnih delov 
prostorov (lupina, strop, stene, tla), 
arhitekturni elementi (zid, lok, steber, 
preklada, obok, kupola, kritina, odprtine). 

Opazujejo in sodelujejo pri 
analizi prostorskih tvorb. 

Ugotavljajo, da notranji in 
zunanji prostor ločimo z 
lupino. 

Spoznajo sestavne dele 
notranjega in zunanjega 
prostora. 

Osrednji del: 
posredovanje 
likovne naloge 

Pove učencem, da bodo izdelali prostorsko 
tvorbo s poudarkom na različnih arhitekturnih 
elementih in kompozicijah. Pri tem si bodo 
poljubno izbrali ploskve in upogljiv materiale. 

Pri oblikovanju prostorske tvorbe morajo biti 
pozorni na to, da bo tvorba stabilna in urejena 
v smiselno kompozicijo. 

Poslušajo navodila, si 
pripravijo delovni prostor 
in material ter pričnejo 
uresničevati svojo zamisel. 

Osrednji del: 
likovno 
izražanje 

Spremlja delo učencev in jim individualno ali 
skupinsko svetuje. 

Likovno se izražajo. 

Zaključni del: 
vrednotenje 

Razstavi oblikovane izdelke in povabi učence k 
vrednotenju. 

Predstavijo svoje zamisli in 
pojasnjujejo značilnosti 
svojih likovnih izdelkov. 
Zagovarjajo izbiro 
arhitekturnih elementov, 
kvalitet materialov in 
kompozicijske rešitve. 
Oblikujejo kriterije za 
vrednotenje, npr. izvedba, 
pravilna uporaba izbranih 
arhitekturnih elementov, 
materializacija usvojenih 
pojmov in konstrukcije 
prostorske tvorbe, 
izvirnost, možnost 
povezovanja ipd.  
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Priloga M: Učna priprava za LN3 – ES 

ŠOLA: ..........................................................................................................................................  

RAZRED: .....................................................................................................................................  

PREDMET: Likovna umetnost 

ŠTEVILO UR: ..............................................................................................................................  

OBLIKOVALNO PODROČJE: arhitektura 

LIKOVNA NALOGA: oblikovanje arhitekturne tvorbe s poudarkom na kvaliteti površine 

arhitekturne lupine 

LIKOVNI MOTIV: odboji v mestu – površine materialov 

LIKOVNA TEHNIKA: uporaba novomedijskega orodja, računalniški vid z uporabo 

markerjev 

METODE DELA: pogovor, razlaga, demonstracija 

OBLIKE DELA: individualna, skupinska 

MATERIALI IN ORODJA: računalnik, računalniška kamera, računalniški zaslon, markerji 

(kartončki, ki sprožijo nove medije), delovna površina (miza) 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: prosojnice, računalniška predstavitev, aplikati, tabla, 

kreda 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

KORELACIJA: področja risanje, slikanje, plastično oblikovanje, fizika, matematika, 

slovenski jezik 

VIRI IN LITERATURA: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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CILJI (učni načrt) 

A. Usvajanje likovnoteoretičnega problema 

Pojmi: 

– kompozicija v arhitekturi, 

– komponiranje z dodajanjem, 

– komponiranje z odvzemanjem, 

– konstrukcija in stabilnost, 

– lupina. 

Učenci: 

– razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju prostora in s tem negujejo individualni 

likovni izraz; 

– ob likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, 

povezane z oblikovanjem v prostoru; 

– spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v prostoru; 

– v okviru zastavljenih likovnih nalog si ogledajo umetnostne stvaritve s področja 

oblikovanja v tridimenzionalnem prostoru; 

– poznajo posebnosti likovnih tehnik izražanja v prostoru (postopki, orodja in materiali za 

oblikovanje kipov in okolja); 

– načrtujejo urbanistične spremembe v domačem kraju; 

– spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače in 

svetovne kulturne dediščine; 

– razvijajo sposobnost predstavljanja tridimenzionalnosti z dvorazsežnimi modeli grafičnih 

predstavitev; 

– načrtujejo arhitekturni objekt z dodajanjem ali odvzemanjem delov; 

– razvijajo motorične spretnosti in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki za 

izražanje v tridimenzionalnem prostoru; 

– razvijajo občutek za stabilnost konstrukcije v prostoru. 

B. Likovno izražanje 

Učenci: 



Priloge 

197 

– načrtujejo prostorske tvorbe s poudarkom na kvaliteti površine arhitekturne lupine. 

C. Doživljajske naravnanosti in ustvarjalnost 

Učenci: 

– samostojno oblikujejo prostorsko tvorbo; 

– razvijajo občutek za načrtovanje tvorbe; 

– razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno 

mišljenje, likovni spomin in domišljijo; 

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

– ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo občutljivost; 

– ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete; 

– razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del in splošne 

likovne problematike okolja; 

– razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. 

CILJI (likovna naloga) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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POTEK DEJAVNOSTI 

 Aktivnost učitelja/-ice Aktivnost učencev 
Uvodna 
motivacija 

Uvodoma motivira učence tako, da jim pokaže 
tri različne fotografije arhitekturnih zgradb s 
poudarkom na uporabnosti različnih 
materialov. 

Učence vpraša, na kaj mora biti arhitekt pozoren 
pri načrtovanju notranjosti in zunanjosti 
zgradbe. 

Ugotavljajo razlike med 
uporabljenimi materiali. 

Odgovarjajo na vprašanja. 

Osrednji del: 
posredovanje 
likovnih pojmov 

Iz uvodne motivacije preide na izpostavitev 
naravnih in sestavljenih materialov. 

Naravni materiali za gradnjo so: 
– glina, sušena na soncu; 
– les (žagan v tramove in deske ter predelan v 

različne polizdelke); 
– kamen (lomljen ali obdelan v različne kose); 
– žgana opeka. 
Sestavljeni materiali so: 
– beton (zmes agregata, cementa in vode); 
– jeklo (oblikovano v različne profile oziroma 

palice, omogoča gradnjo v različnih okvirnih 
in paličnih konstrukcijah); 

– novi materiali (mednje štejemo umetne mase 
in različne kompozitne materiale, npr. kevlar 
in kerok, ki se uveljavljajo v zadnjih 
desetletjih). 

Predstavi pomen arhitekture in njenih 
dejavnosti, pri čemer poudari različne kvalitete 
materialov, iz katerih so arhitekturni elementi 
zgrajeni. 

Skupaj z učenci ponovi arhitekturne elemente in 
jih sprašuje po tem, kakšnih oblik je lahko 
stavba in katere materiale arhitekt uporabi pri 
načrtovanju. Skupaj imenujejo različne 
materiale: kamen, les, steklo, kovina (aluminij, 
baker), beton, opeke, pesek. 

Pojasni jim, da na izbiro materiala vpliva okolje, 
kjer bo stavba zgrajena, kar pomeni, da 
arhitekt uporabi material, ki je značilen za 
določeno okolje. 

Razlaga, da mora arhitekt poznati značilnosti 
materialov, način njihovega oblikovanja in 
njihov estetski učinek. Pri kombinaciji 
različnih materialov je pozoren na njihove 
barve in površine (gladke, hrapave, bleščeče, 
motne, naravne ali umetno obdelane). 

Sodelujejo in odgovarjajo na 
vprašanja. 

Sledijo razlagi. 
Opazujejo in sodelujejo pri 

analizi prostorskih tvorb, 
pri kateri je poudarek na 
izbiri materiala. 

Osrednji del: 
posredovanje 
likovne naloge 

Učencem napove likovno nalogo in poda 
navodila za likovni motiv: individualno 
oblikujejo arhitekturno tvorbo s poudarkom na 
različnih materialih. Razloži, da bodo kot učni 

Poslušajo navodila, si 
pripravijo delovni prostor 
in material ter pričnejo 
uresničevati svojo zamisel. 
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pripomoček uporabljali novomedijsko orodje, 
pri katerem z markerji (kartončki) sprožajo 
tridimenzionalne arhitekturne elemente na 
zaslonu in manipulirajo z njimi. Usmeri jih 
predvsem k izbiri različnih površin materialov. 

Osrednji del: 
likovno 
izražanje 

Spremlja delo učencev, jim individualno svetuje 
in jih vodi. 

Likovno se izražajo. 

Zaključni del: 
vrednotenje 

Razstavi oblikovane izdelke in povabi učence k 
vrednotenju. 

Predstavijo svoje zamisli in 
pojasnjujejo značilnosti 
svojih likovnih izdelkov. 
Zagovarjajo izbiro kvalitet 
in barv materialov. 
Oblikujejo kriterije za 
vrednotenje, npr. izvedba, 
pravilna uporaba izbranih 
arhitekturnih elementov, 
določanje kvalitet 
materialov in površin, 
materializacija usvojenih 
pojmov in konstrukcije 
prostorske tvorbe, 
izvirnost, možnost 
povezovanja ipd. 
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Priloga N: Učna priprava za LN3 – KS 

ŠOLA: ..........................................................................................................................................  

RAZRED: .....................................................................................................................................  

PREDMET: Likovna umetnost 

ŠTEVILO UR: ..............................................................................................................................  

OBLIKOVALNO PODROČJE: arhitektura 

LIKOVNA NALOGA: oblikovanje arhitekturne tvorbe s poudarkom na kvaliteti površine 

arhitekturne lupine 

LIKOVNI MOTIV: odboji v mestu – površine materialov 

LIKOVNA TEHNIKA: oblikovanje iz različnih odpadnih materialov 

METODE DELA: pogovor, razlaga, demonstracija 

OBLIKE DELA: individualna, skupinska 

MATERIALI IN ORODJA: razne embalažne škatle, gradbeni material (odpadni material), 

valoviti karton, stiropor, tkanine, žica, lepenka, plastenke ali drug material za izdelavo 

makete, podlaga za maketo, lepilo, rezilo, škarje, in razni risarski pribori 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: prosojnice, računalniška predstavitev, aplikati, tabla, 

kreda 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

KORELACIJA: področja risanje, slikanje, plastično oblikovanje, fizika, matematika, 

slovenski jezik 

VIRI IN LITERATURA: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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CILJI (učni načrt) 

A. Usvajanje likovnoteoretičnega problema 

Pojmi: 

– kompozicija v arhitekturi, 

– komponiranje z dodajanjem, 

– komponiranje z odvzemanjem, 

– konstrukcija in stabilnost, 

– lupina. 

Učenci: 

– razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju prostora in s tem negujejo individualni 

likovni izraz; 

– ob likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, 

povezane z oblikovanjem v prostoru; 

– spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v prostoru; 

– v okviru zastavljenih likovnih nalog si ogledajo umetnostne stvaritve s področja 

oblikovanja v tridimenzionalnem prostoru; 

– poznajo posebnosti likovnih tehnik izražanja v prostoru (postopki, orodja in materiali za 

oblikovanje kipov in okolja); 

– načrtujejo urbanistične spremembe v domačem kraju; 

– spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače in 

svetovne kulturne dediščine; 

– razvijajo sposobnost predstavljanja tridimenzionalnosti z dvorazsežnimi modeli grafičnih 

predstavitev; 

– načrtujejo arhitekturni objekt z dodajanjem ali odvzemanjem delov; 

– razvijajo motorične spretnosti in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki za 

izražanje v tridimenzionalnem prostoru; 

– razvijajo občutek za stabilnost konstrukcije v prostoru. 

B. Likovno izražanje 

Učenci: 
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– načrtujejo prostorske tvorbe s poudarkom na kvaliteti površine arhitekturne lupine. 

C. Doživljajske naravnanosti in ustvarjalnost 

Učenci: 

– samostojno oblikujejo prostorsko tvorbo; 

– razvijajo občutek za načrtovanje tvorbe; 

– razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno 

mišljenje, likovni spomin in domišljijo; 

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

– ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo občutljivost; 

– ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete; 

– razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del in splošne 

likovne problematike okolja; 

– razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. 

CILJI (likovna naloga) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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POTEK DEJAVNOSTI 

 Aktivnost učitelja/-ice Aktivnost učencev 
Uvodna 
motivacija 

Uvodoma motivira učence tako, da jim pokaže 
tri različne fotografije arhitekturnih zgradb s 
poudarkom na uporabnosti različnih 
materialov. 

Učence vpraša, na kaj mora biti arhitekt pozoren 
pri načrtovanju notranjosti in zunanjosti 
zgradbe. 

Ugotavljajo razlike med 
uporabljenimi materiali. 

Odgovarjajo na vprašanja. 

Osrednji del: 
posredovanje 
likovnih pojmov 

Iz uvodne motivacije preide na izpostavitev 
naravnih in sestavljenih materialov. 

Naravni materiali za gradnjo so: 
– glina, sušena na soncu; 
– les (žagan v tramove in deske ter predelan v 

različne polizdelke); 
– kamen (lomljen ali obdelan v različne kose); 
– žgana opeka. 
Sestavljeni materiali so: 
– beton (zmes agregata, cementa in vode); 
– jeklo (oblikovano v različne profile oziroma 

palice, omogoča gradnjo v različnih okvirnih 
in paličnih konstrukcijah); 

– novi materiali (mednje štejemo umetne mase 
in različne kompozitne materiale, npr. kevlar 
in kerok, ki se uveljavljajo v zadnjih 
desetletjih). 

Predstavi pomen arhitekture in njenih 
dejavnosti, pri čemer poudari različne kvalitete 
materialov, iz katerih so arhitekturni elementi 
zgrajeni. 

Skupaj z učenci ponovi arhitekturne elemente in 
jih sprašuje po tem, kakšnih oblik je lahko 
stavba in katere materiale arhitekt uporabi pri 
načrtovanju. Skupaj imenujejo različne 
materiale: kamen, les, steklo, kovina (aluminij, 
baker), beton, opeke, pesek. 

Pojasni jim, da na izbiro materiala vpliva okolje, 
kjer bo stavba zgrajena, kar pomeni, da 
arhitekt uporabi material, ki je značilen za 
določeno okolje. 

Razlaga, da mora arhitekt poznati značilnosti 
materialov, način njihovega oblikovanja in 
njihov estetski učinek. Pri kombinaciji 
različnih materialov je pozoren na njihove 
barve in površine (gladke, hrapave, bleščeče, 
motne, naravne ali umetno obdelane). 

Sodelujejo in odgovarjajo na 
vprašanja. 

Sledijo razlagi. 
Opazujejo in sodelujejo pri 

analizi prostorskih tvorb, 
pri kateri je poudarek na 
izbiri materiala. 

Osrednji del: 
posredovanje 
likovne naloge 

Učencem napove likovno nalogo in poda 
navodila za likovni motiv: individualno 
oblikujejo arhitekturno tvorbo iz različnih 
materialov, pri čemer naj upoštevajo skladnost 

Poslušajo navodila, si 
pripravijo delovni prostor 
in material ter pričnejo 
uresničevati svojo zamisel. 
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barv in površin. Usmeri jih predvsem k izbiri 
različnega materiala. 

Osrednji del: 
likovno 
izražanje 

Spremlja delo učencev, jim individualno svetuje 
in jih vodi. 

Likovno se izražajo. 

Zaključni del: 
vrednotenje 

Razstavi oblikovane izdelke in povabi učence k 
vrednotenju. 

Predstavijo svoje zamisli in 
pojasnjujejo značilnosti 
svojih likovnih izdelkov. 
Zagovarjajo izbiro kvalitet 
in barv materialov. 
Oblikujejo kriterije za 
vrednotenje, npr. izvedba, 
pravilna uporaba izbranih 
arhitekturnih elementov, 
določanje kvalitet 
materialov in površin, 
materializacija usvojenih 
pojmov in konstrukcije 
prostorske tvorbe, 
izvirnost, možnost 
povezovanja ipd.  
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Priloga O: Učna priprava za LN4 – ES in KS 

ŠOLA: ..........................................................................................................................................  

RAZRED: .....................................................................................................................................  

PREDMET: Likovna umetnost 

ŠTEVILO UR: ..............................................................................................................................  

OBLIKOVALNO PODROČJE: arhitektura 

LIKOVNA NALOGA: oblikovanje arhitekturne tvorbe s poudarkom na likovnem motivu 

»moja sanjska hiša« 

LIKOVNI MOTIV: moja sanjska hiša 

LIKOVNA TEHNIKA: po lastni izbiri 

METODE DELA: pogovor, razlaga, demonstracija 

OBLIKE DELA: individualna, skupinska 

MATERIALI IN ORODJA: valoviti karton, stiropor, glina, žica, lepenka, plastenke ali drug 

material za izdelavo makete, podlaga za maketo, lepilo, rezilo, škarje, risalni papir in razni 

risarski pribori 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: prosojnice, računalniška predstavitev, aplikati, tabla, 

kreda 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

KORELACIJA: področja risanje, slikanje, plastično oblikovanje, fizika, matematika, 

slovenski jezik 

VIRI IN LITERATURA: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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CILJI (učni načrt) 

A. Usvajanje likovnoteoretičnega problema 

Pojmi: 

– kompozicija v arhitekturi, 

– komponiranje z dodajanjem, 

– komponiranje z odvzemanjem, 

– konstrukcija in stabilnost, 

– lupina. 

Učenci: 

– razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju prostora in s tem negujejo individualni 

likovni izraz; 

– ob likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, 

povezane z oblikovanjem v prostoru; 

– spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v prostoru; 

– v okviru zastavljenih likovnih nalog si ogledajo umetnostne stvaritve s področja 

oblikovanja v tridimenzionalnem prostoru; 

– poznajo posebnosti likovnih tehnik izražanja v prostoru (postopki, orodja in materiali za 

oblikovanje kipov in okolja); 

– načrtujejo urbanistične spremembe v domačem kraju; 

– spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače in 

svetovne kulturne dediščine; 

– razvijajo sposobnost predstavljanja tridimenzionalnosti z dvorazsežnimi modeli grafičnih 

predstavitev; 

– načrtujejo arhitekturni objekt z dodajanjem ali odvzemanjem delov; 

– razvijajo motorične spretnosti in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki za 

izražanje v tridimenzionalnem prostoru; 

– razvijajo občutek za stabilnost konstrukcije v prostoru. 
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B. Likovno izražanje 

Učenci: 

– načrtujejo prostorske tvorbe s poudarkom na likovnem motivu »moja sanjska hiša«. 

C. Doživljajske naravnanosti in ustvarjalnost 

Učenci: 

– samostojno oblikujejo prostorsko tvorbo; 

– razvijajo občutek za načrtovanje tvorbe; 

– razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno 

mišljenje, likovni spomin in domišljijo; 

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

– ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo občutljivost; 

– ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete; 

– razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del in splošne 

likovne problematike okolja; 

– razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. 

CILJI (likovna naloga) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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POTEK DEJAVNOSTI 

 Aktivnost učitelja/-ice Aktivnost učencev 
Uvodna 
motivacija 

Z vprašanji preverja v zadnjih učnih urah 
pridobljeno znanje. 

Učence spodbudi k razmišljanju o tem, kakšnih 
oblik je lahko stavba v sodobnem prostoru. 

Ponovijo že usvojeno snov in 
odgovarjajo na vprašanja. 

Osrednji del: 
posredovanje 
likovnih pojmov 

Učencem razloži, da moderna arhitektura 
skladno in drzno uresničuje svojo umetniško 
intuicijo, vzpostavlja popoln stik med 
notranjim in zunanjim prostorom. 

Vzgodovinskem pregledu pove, da od iznajdbe 
železobetona dalje tehnološke možnosti 
moderne arhitekture ustvarjalcem omogočajo 
uresničiti najbolj drzne vizije. 

Vse to jim nazorno prikaže s pomočjo različnih 
didaktičnih pripomočkov, kot so plakati, 
prosojnice, fotografije in računalniške 
predstavitve. 

Arhitekturni prostori so pravilnih 
(geometrijskih) in amorfnih (nepravilnih ali 
organskih oziroma sestavljenih) oblik. 

Organska arhitektura je skupen izraz za 
arhitekturne smeri po letu 1900, za katere je 
značilno, da združujejo harmonijo stavbe in 
njenega okolja. Cilj organske arhitekture je 
funkcionalna forma, ki temelji na organskih 
stavbnih materialih, obenem pa ima tudi 
biološko, psihološko in socialno namembnost. 
Slogovno je organska arhitektura heterogena 
in ni zavezana določeni estetiki. Osnovna ideja 
je, da zaradi oblike ali sloga ni podrejena 
funkciji, materialom ali namenu stavbe, 
temveč je obliki puščena prosta pot. Ravno 
zaradi tega, prinaša različne rezultate in 
uresničuje nenavadne ideje. 

Sledijo razlagi ter razvijajo 
pozitiven in kritičen odnos 
do prostorskega 
oblikovanja oz. arhitekture. 

Osrednji del: 
posredovanje 
likovne naloge 

Napove učencem likovno nalogo in poda 
navodila za likovni motiv: učenci z 
upoštevanjem znanja o arhitekturnih 
elementih, kompoziciji in uporabi različnih 
materialov oblikujejo svojo sanjsko hišo.  

Poslušajo navodila, si 
pripravijo delovni prostor 
in material. 

Osrednji del: 
likovno 
izražanje 

Spremlja delo učencev, jim individualno svetuje 
in jih vodi. 

Načrtujejo in oblikujejo 
arhitekturno tvorbo. 

Zaključni del Razstavi oblikovane izdelke in povabi učence k 
vrednotenju. 

Predstavijo svoje zamisli in 
pojasnjujejo značilnosti 
svojih likovnih izdelkov. 
Zagovarjajo izbiro 
arhitekturnih elementov, 
kvalitet materialov in 
kompozicijske rešitve. 
Oblikujejo kriterije za 
vrednotenje, npr. izvedba, 
pravilna uporaba izbranih 
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arhitekturnih elementov, 
materializacija usvojenih 
pojmov in konstrukcije 
prostorske tvorbe, 
izvirnost, možnost 
povezovanja ipd.  
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