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POVZETEK 

Živimo v obdobju vizualne kulture, ki ima velik vpliv na naše dojemanje sebe in okolice. V 
učbenikih je vedno več slikovnega gradiva, ki se tudi na splošno v šoli vse bolj uporablja. Vse 
večja je tudi potreba po digitalno-vizualnem opismenjevanju otrok, s katerim lahko začnemo 
že pred klasičnim opismenjevanjem.  

Temeljno raziskovalno vprašanje v predstavljeni raziskavi je, ali je učenje s fotografiranjem 
primerno za doseganje učnih ciljev pouka spoznavanja okolja v 1. razredu. Raziskovali smo, 
kako učenci dosegajo učne cilje s pomočjo učenja s fotografiranjem pri temah o značilnostih 
pokrajine, prometu in čustvih. Proučevali smo, katera znanja, poleg vsebinskega, učenci še 
pridobijo pri samostojni uporabi fotoaparata in kakšno mnenje imajo o učenju s fotografiranjem. 
Skozi celotno raziskavo smo spremljali prednosti, omejitve in slabosti uporabe takšnega načina 
pouka. 

Raziskava je bila akcijsko naravnana in razdeljena na tri akcijske korake. Izvedli smo devetnajst 
ur pouka in vsa opažanja zapisovali v raziskovalni dnevnik. Pred in po vsakem vsebinskem 
sklopu smo izvedli preizkus znanja, s katerim smo preverjali doseganje učnih ciljev. Po vsakem 
sklopu so učenci izpolnili lestvice stališč in sodelovali v skupinskih intervjujih. 

Učenci so prek celotne raziskave s samostojno aktivnostjo gradili znanje, tako vsebinsko kot v 
povezavi s fotografiranjem. Pri učencih je bilo opaziti večjo osredotočenost, natančnejše 
opazovanje, lažje in boljše besedno izražanje ter izboljšanje drugih spoznavnih procesov. 
Učenci so pokazali visoko stopnjo motiviranosti pri učenju s fotografiranjem, posledično pa so 
bili bolj vpeti v učne vsebine, ki so jih povezovali z lastnimi izkušnjami. 

Izsledki raziskave so lahko podlaga pri razvijanju in oblikovanju strategije učenja s 
fotografiranjem pri različnih vsebinah spoznavanja okolja in tudi pri drugih predmetih. S 
takšnim pristopom lahko dobimo boljši vpogled v učenčevo zaznavanje okolja, obenem pa nam 
omogoča diferenciacijo in individualizacijo pouka.  

Ključne besede: prvi razred, spoznavanje okolja, akcijska raziskava, informacijsko-
komunikacijska tehnologija (IKT), učenje s fotografiranjem. 



 

ABSTRACT 

We live in a period of visual culture, which has a major impact on our perception of ourselves 
and the surroundings. The amount of image material in textbooks is growing and so is their 
general use in schools. Growing is also the need for digital-visual literacy of children, with 
programmes of which we can begin even before the traditional literacy programmes. 

The main research question in the present study is, whether learning by photographing is 
suitable for achieving the learning objectives of the lessons in the 1st grade. We studied how 
students achieve learning goals through learning by photographing the subjects on the 
characteristics of the landscape, traffic and emotions. We analysed what knowledge, in addition 
to content related, students can acquire through independent use of the camera and what opinion 
they have about learning by photographing. Throughout the study we observed the advantages, 
limitations and disadvantages of such a method of teaching. 

The study was action-oriented and is divided into three special steps. We carried out nineteen 
hours of instructions and all the observations were recorded in a research journal. Before and 
after each topic, we carried out an exam, with which we checked the achievement of learning 
objectives. After each round, the students evaluated their positions and participated in group 
interviews. 

Throughout the study, students were building their knowledge with independent activities, both 
in substance and in connection with photographing. In students, we were able to observe greater 
focus, more precise observation, easier and better verbal expression and improved other 
cognitive processes. The students expressed a high level of motivation to learn how to take 
pictures. As a result, they were more involved in the learning subjects, which have been 
associated with their own experience. 

The research findings may provide a basis for developing and designing learning strategies by 
photographing on various topics about the environment and also at other subjects. The approach 
can give a better insight into the students' perception of the environment and allows for the 
differentiation and individualization of lessons. 

Keywords: first grade, environmental studies, action research, information and communication 
technology (ICT), learning by photographing. 
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UVOD 

V sodobnem svetu smo obkroženi s fotografijami, slikami in z ostalimi vizualnimi podobami, 
prek katerih pridobivamo informacije in znanja. Vidno zaznavanje je najpomembnejše za 
pridobivanje informacij, ob predpostavki, da ni poškodovano.   

Tako kot v vsakdanjem življenju kot tudi v šoli besedila zamenjujejo slikovna gradiva. Besedila 
v učbenikih niso samo podkrepljena s fotografijami, slikami, skicami, ampak ga velikokrat 
zamenjujejo, predvsem v prvih razredih, ko učenci še ne pišejo in berejo. Od učencev se pri tem 
pričakuje, da znajo prebrati slike oziroma fotografije. Opismenjevanje razumemo predvsem kot 
učenje pisanja in branja, vendar moramo učence glede na to, da smo obkroženi z veliko količino 
slikovnega gradiva, tudi vizualno opismeniti. To pomeni, da jih moramo seznaniti in voditi pri 
učenju branja, interpretiranja fotografij in ostalega slikovnega gradiva ter tudi »pisanja« 
oziroma v tem primeru ustvarjanja fotografij. Ker so informacije danes lažje dostopne, moramo 
učence naučiti, kako priti do njih in kako ravnati z njimi, naučiti pa jih moramo tudi kritičnega 
presojanja tako velikih količin podatkov.  

Opazovanje je temeljna dejavnost vidnega zaznavanja predmetnega okolja in posledično 
pridobivanja vidnih predstav, ki so lahko osnova za oblikovanje zaključkov. Proces opazovanja 
je ljudem prirojen, vendar je učence treba voditi in usmerjati v vedno bolj sistematično 
opazovanje. Današnji pouk temelji na konstruktivističnem pristopu, kar pomeni, da je 
samostojna učenčeva aktivnost temeljna za izgrajevanje njegovega znanja. Učitelj mora pouk 
dobro organizirati, načrtovati in učenca sistematično voditi, da prihaja do znanj v skladu z 
zastavljenimi cilji. Učitelj mora dobro zastaviti izobraževalne cilje in poznati spoznavne 
procese, s katerimi učenec prihaja do različnih vrst znanja. To moramo upoštevati tudi pri 
učenju opazovanja, ki od učenca zahteva aktivno vlogo in tako postaja vedno bolj organizirano 
in učinkovito. Opazovanje je temeljna dejavnost pri vseh učnih predmetih, v magistrskem delu 
pa smo se osredotočili na družboslovne teme pri spoznavanju okolja.  

Učni predmet spoznavanje okolja učencem omogoča spoznavanje naravnega in družbenega 
okolja ter njihovega delovanja v njem. Učenci z opazovanjem okolja pridobivajo informacije, 
ker pa učitelj ne more vedno omogočiti opazovanja v realnem okolju, uporablja različna 
sredstva, s katerimi ga čim bolje približa učencem. Velikokrat uporablja slikovno gradivo, 
pogosto fotografije, ki jih bomo uporabljali v naši raziskavi.  

Učence je treba naučiti opazovati fotografije, tako da bi prepoznali, imenovali in tudi razumeli 
opazovano. Naučiti pa jih je treba tudi ustvarjati fotografije. Tega vidika poučevanja se učitelji 
po navadi ne poslužujejo. V tej raziskavi smo učencem 1. razreda omogočili, da so se postavili 
v vlogo fotografa in dobili vpogled v to, kako sta povezana ustvarjanje in nato opazovanje 
fotografij. Fotografiranje smo vpeljali v družboslovne teme spoznavanja okolja. Ustvarjanje 
fotografij je tesno povezano s procesom opazovanja. Učenci z načrtovanim opazovanjem 
ustvarjajo fotografije, hkrati opazujejo svoje fotografije in gradijo vsebinsko znanje, povezano 
z izobraževalnimi cilji.   

Za ustvarjanje fotografij danes v največji meri uporabljamo digitalne fotoaparate, kar uvrščamo 
v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT). V šoli je treba vsem 
učencem omogočiti seznanjanje z orodji in s sredstvi za pridobivanje informacij (v tem primeru 
slikovnih), kako delujejo in kako vplivajo na posameznika.  
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I TEORETIČNI DEL 

1. PREDMET SPOZNAVANJE OKOLJA 

V raziskavi smo uporabljali učenje s fotografiranjem pri vsebinah spoznavanja okolja, ki je 
temeljni spoznavni predmet v prvem triletju. V ta namen smo ga podrobneje predstavili. 

1.1 Predstavitev predmeta spoznavanje okolja 

»Predmet spoznavanje okolja je nastal s kurikularno prenovo osnovne šole leta 1996 in tako 
nasledil predmet spoznavanje narave in družbe, ki se je v osemletni osnovi šoli poučeval od leta 
1957 dalje« (M. Ivanuš Grmek, B. Čagran in L. Sadek, 2009, str. 48). 

Spoznavanje okolja je eden od šestih predmetov, ki se poučujejo v prvem triletju osnovne šole. 
Obsega tri ure tedensko in tri dneve dejavnosti (12 ur) oz. naravoslovne dneve, v katerih so 
zajete vsebine in cilji predmeta spoznavanje okolja. Vse skupaj obsega 315 ur letno (Predmetnik 
OŠ, 1998).  

V prenovljenem učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) opredelijo predmet kot 
nadaljevanje spontanega otrokovega raziskovanja sveta. Učitelj pomaga oblikovati, razširjati in 
poglabljati otrokovo predznanje pri pouku. Pri načrtovanju mora zajeti procese, postopke in 
vsebine, s katerimi spoznavamo svet, v katerem živimo, ter upoštevati neposredne izkušnje 
učencev. Pri predmetu so zajeti viri informacij, spoznavanje in utrjevanje načinov, kako več 
izvedeti, znanje povezati in uporabiti (prav tam).  

Repnik in Grubelnik (2012, str. 72) za predmet spoznavanje okolja pravita, da je »kompleksen, 
raznolik in obravnava prepletenost dejavnikov iz človekovega naravnega in družbenega okolja«. 
V predmetu »so združene vsebine več znanstvenih področij, tako naravoslovnih in tehničnih 
(kemija, fizika, biologija, informatika, tehnika in tehnologija) kot družboslovnih (zgodovina, 
geografija, komunikologija, sociologija, etnologija, ekonomija in politologija) (Učni načrt …, 
2011, str. 4). S tem se spodbuja vzgojo in izobražuje za trajnostni razvoj (prav tam).  

Ivanuš Grmek in drugi (2009) povedo, da sta odkrivanje in raziskovanje temeljna cilja predmeta 
spoznavanje okolja, zato mora učitelj učenca pripraviti na samostojno raziskovanje okolja, v 
katerem živi. Ljudje smo od nekdaj radovedni in imamo željo po raziskovanju, ker se danes 
»kopamo v poplavi« slik, podob (Avgerinou, 2009) in množici informacij, je treba učence 
opremiti s potrebnimi spretnostmi iskanja informacij, ravnanja s podatki in kritičnega 
presojanja. Ivanuš Grmek in drugi (2009) poudarjajo, da je pomembno aktivno učenje, 
predvsem učenje na podlagi lastnih izkušenj oz. izkušenj, ki so učencu blizu. Učitelj mora 
nenamerno učenje, ki se odvija v zgodnjem otroštvu, nadaljevati v navajanje na samostojno 
iskanje in razmišljanje. Učenje je najbolj učinkovito, če je spontano, zato je treba ustvarjati čim 
več takšnih izkušenj, kjer pride do spontanega učenja. Tako je znanje trajnejše in ga lahko 
uporabijo v novih situacijah. Učenec mora pri pouku pridobiti različna znanja. Kljub temu da 
ni možno vedno ponuditi neposrednih izkušenj, mora izobraževalno učenje po mnenju Ivanuš 
Grmek in drugih (2009) vseeno imeti nekaj pozitivnih značilnosti naravnega učenja. Učitelji si 
pomagamo z različnimi učnimi pripomočki, s sredstvi, s katerimi vsaj približno ponazorimo 
realno okolje.  

1.2 Splošni cilji predmeta spoznavanje okolja 

Na podlagi Učnega načrta za spoznavanje okolja (2011), ki navaja dva splošna cilja, tj. 
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razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja, smo oblikovali operativne cilje. V 
ožjem smislu splošna cilja predstavljata »spoznavanje dejstev, oblikovanje pojmov in povezav, 
kar vodi v znanje in razumevanje ter uporabo znanja o naravnem in družbenem okolju ter v 
njem. Širše spoznavno področje vključuje razvijanje procesov, sposobnosti in postopkov, ki 
omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega 
mišljenja« (Učni načrt …, 2011, str. 5). Krnel (1999) pravi, da je znanje nekega področja znanje 
pojmov, povezanih v strukturo. Pojmi se oblikujejo na različne načine, npr. z razvrščanjem, po 
značilnem zaporedju gibov ali drži telesa, z akcijo ali delovanjem, neposredno drug od drugega 
in z definicijo.  

Po mnenju avtorjev Učnega načrta za spoznavanje okolja (2011) ter Ivanuš Grmek in drugih 
(2009) je pomemben cilj predmeta tudi organizacija pouka, prilagajanje pogojev pouka tako, 
da se razvijajo spretnosti: primerjanja, razvrščanja, urejanja, merjenja, zapisovanja podatkov, 
napovedovanja in sklepanja, eksperimentiranja ter sporočanja (sporazumevanje v maternem 
jeziku in digitalna pismenost). S tem se razvijajo odnos do dejstev, sprejemanje negotovosti, 
sprejemanje tujih zamisli in občutljivost za dogajanja v naravnem in družbenem okolju. 
Pomembno je, da učence naučimo oz. postavimo temelje za konstruktivno razmišljanje o 
vsebinah trajnostnega razvoja, tj. zavedanje okoljskih in družbenih vprašanj, ki pestijo 
sodobnega človeka (Učni načrt …, 2011). Poleg spoznavnih ciljev spodbuja tudi razvoj 
učenčeve osebnosti oz. širših ciljev pouka, ki so jih v Učnem načrtu kategorizirali kot družbene, 
ki zajemajo komunikacijo med učencem in učiteljem, motivacijske oz. spodbujanje 
radovednosti, razvijanje delovnih navad, moralne oz. ponotranjenje vedenjskih norm, 
spodbujanje ustvarjalnosti in samoiniciativnosti, gibalne spretnosti oz. ročne spretnosti. 
Nazadnje spodbuja tudi čustvene cilje oz. pozitivno samopodobo in ustrezni odnos do narave. 
Širše in spoznavne cilje mora učitelj zaokrožiti v celoto pri načrtovanju in pripravi pouka, tako 
da spodbuja kompetence za vseživljenjsko učenje. Učni načrt poudari medsebojno povezovanje, 
dopolnjevanje in poglabljanje sporazumevanja v maternem in tujem jeziku, matematične 
kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalno pismenost, kako se učiti, socialne in 
državljanske kompetence, samoiniciativnost, kulturno zavedanje in izražanje (prav tam). 

Predmet spoznavanja okolja zajema velik spekter ciljev, ki spodbujajo celosten razvoj učencev. 
Spodbujeni so ožji in širši cilji ter raznolike kompetence, ki posamezniku omogočajo lažje 
delovanje v realnem okolju oz. različnih situacijah, na katere prenesemo pridobljeno znanje. 

1.3 Tematski sklopi pri spoznavanju okolja 

Učni načrt za spoznavanje okolja (2011) zajema trinajst tematskih sklopov za vse razrede 
prvega triletja: Čas, Prostor, Snovi, Sile in gibanje, Pojavi, Živa bitja, Človek, Jaz, Skupnosti, 
Odnosi, Promet, Okoljska vzgoja in Postopki. Predstavljeni so tabelarično. Pod posameznim 
tematskim sklopom so zapisani priporočljivi operativni cilji za posamezni razred. Učitelj 
samostojno določi vrstni red obravnave ciljev in sam presodi, s kakšno hitrostjo jih bo 
uresničeval. Do konca prvega triletja morajo biti cilji doseženi. Na koncu učnega načrta so 
opredeljeni standardi in minimalni standardi znanja po posameznem tematskem sklopu. Prav 
tako Krnel (2004) na kratko predstavi, kaj naj bi učenci usvojili po koncu prvega triletja. V 
povezavi z našo raziskavo je pomembno na primer, da se učenec zna orientirati v svojem okolju 
in opisati značilnosti domače pokrajine. To je v naši raziskavi zajeto v 1. akcijski korak na temo 
Pokrajina. Pri sklopu Jaz gre za spoznavanje samega sebe, pomembnosti znanja in vzpostavitev 
odgovornega odnosa do sebe in družbe. Obravnavanje čustev (v naši raziskavi vsebina 3. 
akcijskega koraka) spada v ta sklop. V prvem triletju je pomembna soodvisnost udeležencev v 
prometu. Učenci poznajo dejavnike varnosti in pravila za pešce ter se po njih ravnajo. Ta vidik 
smo ravno tako obravnavali v enem od vsebinskih sklopov. Tematski sklop Postopki (spretnosti) 
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ni samostojen, ampak je smiselno vključen v vse prej navedene sklope. Učni načrt za 
spoznavanje okolje vsebuje postopke opazovanja, razvrščanja, urejanja, prirejanja, 
eksperimentiranja, ravnanja s podatki in sklepanja. Krnel (2004) pa med postopke uvršča prenos 
podatkov oziroma informacij, tehniko in tehnologijo, opazovanje, razvrščanje, prirejanje in 
urejanje, praktične dejavnosti oziroma eksperimentiranje in obdelava podatkov. V našem 
primeru je bilo v največji meri izpostavljeno opazovanje in sklepanje. 

Pod vsakim tematskim sklopom so predlagane vsebine, s pomočjo katerih si učitelj lahko 
pomaga pri uresničevanju zastavljenih izobraževalnih ciljev. Poleg vsebin učni načrt za 
spoznavanje okolja (2011) ponuja tudi predlagane metode poučevanja oziroma didaktična 
priporočila, s katerimi sta omogočena integracija vsebin in smiselno povezovanje z ostalimi 
šolskimi predmeti.  

1.4 Didaktična priporočila pri spoznavanju okolja 

Da bi v raziskavi uresničili načrtovane izobraževalne cilje, sta bila potrebna priprava učnega 
okolja in upoštevanje dosedanjih izkušenj učenca. Hus (2010) ugotavlja, da je predmet 
spoznavanje okolja oblikovan zelo »odprto«. Temelji na določenih operativnih ciljih. Od 
učitelja je odvisno, kako bo cilje realiziral. Tako Učni načrt za spoznavanje okolja (2011) kot 
Hus (2010) pravita, da morajo biti dejavnosti organizirane tako, da se cilji dosegajo predvsem 
s povečano aktivnostjo učencev v procesu učenja. V povezavi s konstruktivistično teorijo se 
pričakuje, da učenci sami prihajajo do ugotovitev na podlagi učiteljevega vodenja.  

Ivanuš Grmek in drugi (2009) predstavijo tri glavne vrste učenja: konstruktivistično, izkustveno 
in inovativno. Pri konstruktivizmu je učitelj v vlogi mentorja in ustvarja situacije, v katerih 
učenec sam opravlja miselne procese. Za izkustveno učenje pravijo (prav tam), da si 
posameznik najbolj zapomni, če je sam aktiven. Opišejo ga »kot proces refleksije 
posameznikove izkušnje, na podlagi katere nastaneta nov pogled in novo znanje« (Ivanuš 
Grmek in drugi, 2009, str. 27). Inovativno učenje je usmerjeno v prihodnost, vsebuje 
predvidevanje, ustvarjalnost in razmišljanje o spremembah in rešitvah. Učenje s 
fotografiranjem predvideva medsebojno prepletanje vseh treh vrst. Učenci z lastno aktivnostjo 
prihajajo do novega znanja in se hkrati učijo predvidevanja ter uporabljati orodja, ki jih bodo v 
prihodnosti potrebovali. 

Predvsem v 1. razredu naj učitelj vodi pouk s postavljanjem vprašanj, na katere bodo učenci 
samostojno odgovarjali s poskusom, z raziskavo in iskanjem informacij, hkrati pa se veča 
samostojnost učencev tudi pri načrtovanju. Aktivnosti morajo biti prilagojene starosti in razvoju 
otrok. Pomembno je, da učitelj upošteva individualne razlike, torej pouk individualizira in 
diferencira. Prilagojene naj bodo tudi učne oblike, kot so skupinski pouk, individualno delo ali 
delo v paru, kjer se učenci učijo drug od drugega (Učni načrt ..., 2011). Pomembno je, da je 
pouk raznolik in ustvarjalen. Z upoštevanjem posameznikovih lastnosti in usmerjanjem si 
učenec sam gradi znanje na podlagi prehodnih izkušenj. Posledično je tudi vzdušje v razredu 
lahko boljše in produktivnejše.  

Predmet spoznavanje okolja je kompleksen, multifunkcionalen in zajema naravoslovne, 
družboslovne, socialne vede, zato je sam po sebi primeren za medpredmetno povezovanje. V 
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je povezovanje različnih učnih predmetov spontano. 
Spoznavanje okolja daje vsebinski okvir, v katerem se povezujejo in prepletajo cilji različnih 
predmetov. Največ povezav najdemo s slovenščino. Učenci razvijajo jezik, se opismenjujejo, 
širijo besedni zaklad z opazovanjem, opisovanjem, iskanjem lastnosti in razlaganjem. Do 
spontanega povezovanja pride tudi pri matematiki, kjer se uporabljajo enaki spoznavni postopki 
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− razvrščanje, urejanje, prirejanje in ravnanje s podatki. Medpredmetno povezovanje je 
prepuščeno predvsem učiteljem samim, da čim bolj smiselno in učinkovito povežejo cilje in 
vsebine učnih predmetov. Izhajajo naj iz razvijanja postopka ali spretnosti, raziskovalnega 
pristopa pri več predmetih, reševanja problemov, uporabe IKT, ciljev in vsebine (Učni načrt ..., 
2011). Učitelj torej izhaja iz didaktičnih priporočil, na njem pa je, da uporabi učinkovite 
dejavnosti, s katerimi učence vodi do novega znanja.  

Poleg učnega načrta, v katerem so predpisani operativni cilji, si učitelj pri načrtovanju pomaga 
tudi s taksonomijo ciljev. »Poučevanje je namensko, saj ga ne izvajamo zaradi njega samega, 
ampak predvsem zato, da bi učencem olajšali učenje« (Anderson idr., 2016, str. 21). 
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2. UPORABA TAKSONOMIJE PRI NAČRTOVANJU POUKA 

Raziskavo smo morali predhodno dobro načrtovati. Poleg didaktičnih priporočil smo si 
pomagali tudi s taksonomskim okvirjem. S taksonomijo si učitelji ne glede nato, ali imajo 
predpisan učni načrt, pomagajo pri razbiranju njegovega smisla, pri načrtovanju učnega procesa 
in pri vrednotenju. Taksonomija pomaga tudi pri komunikaciji z drugimi učitelji, saj predstavlja 
skupni jezik (Anderson idr., 2016). V izobraževanju cilji izražajo tisto, kar želimo, da bi se 
učenci naučili. S cilji poskušamo dosegati tako različne vrste znanja kot tudi raznolike 
spoznavne procese. Ravno tako na podlagi ciljev sestavimo preizkuse znanja, ki so eden od 
pomembnejših metodoloških postopkov zbiranja podatkov v naši raziskavi. Poskrbeti moramo, 
da učenci pridobivajo različne vrste znanja, da ne gre samo za pomnjenje snovi in da razvijamo 
različne spoznavne procese, prilagojene starostni in razvojni stopnji učencev. Da bi ustrezno 
umestili eno od raziskovalnih vprašanj, ki smo si ga zastavili v empiričnem delu raziskave (ali 
učenci ustrezno dosegajo cilje s pomočjo učenja s fotografiranjem), je pomembno, da v 
naslednjih dveh poglavjih opišemo kategorije znanja in spoznavne procese. 

2.1 Glavne kategorije znanja 

Anderson idr. (2016) so se na podlagi razvoja kognitivne psihologije odločili za štiri splošne 
vrste znanja: faktografsko, konceptualno, proceduralno in metakognitivno:  

- FAKTOGRAFSKO: vsebuje osnovne elemente, s katerimi se učenci seznanjajo z neko 
disciplino, jih usvajajo ali rešujejo probleme znotraj discipline. To pomeni, da učenci 
poznavajo terminologijo, osnove in določene podrobnosti.  

- KONCEPTUALNO: predstavlja medsebojne povezave med osnovnimi elementi 
znotraj večje strukture in njihovo medsebojno delovanje. Učenci zmorejo razvrščati in 
kategorizirati, ugotavljati načela in posploševanja ter razumeti teorije, modele in 
strukture. 

- PROCEDURALNO: pomeni, kako nekaj narediti, kako zastaviti raziskovanje, različne 
metode, postopke, tehnike ... Učenci obvladajo predmetno specifične veščine in 
algoritme, tehnike in metode, uporabljajo kriterije za odločanje, kdaj uporabiti nek 
postopek. 

- METAKOGNITIVNO: predstavlja znanje o svojem lastnem procesu spoznavanja in o 
vedenju o spoznavanju na sploh. Učenci imajo torej strateško znanje, ozaveščenost o 
spoznavni zahtevnosti nalog in zmožnost samospoznavanja. 

 

Za spodbujanje različnih vrst znanja je treba pouk organizirati tako, da uporabimo raznolike 
didaktične strategije. »Faktografsko znanje učenci po navadi usvojijo s ponavljanjem in z vajo. 
Za razliko od tega je najboljši način poučevanja za usvojitev nekaterih oblik konceptualnega 
znanja s pomočjo negativnih in pozitivnih primerov kategorij. Poučevanje za usvajanje 
proceduralnega znanja je po navadi učinkovitejše, če uporabljamo vizualno ponazoritev, npr. z 
diagrami, ki jih učencem bodisi pokažemo ali pa jih sami pripravijo. In končno, metakognitivno 
znanje učenci razvijajo tako, da je poudarjen strateški, samoregulativni vidik.« (Anderson idr., 
2016, str. 279). Različni načini, oblike in metode so potrebni, da učenci lahko razvijajo vse 
kategorije znanja. V šoli je prevečkrat poudarjeno faktografsko znanje. Živimo v svetu z veliko 
različnih informacij, zato moramo učence naučiti, kako izbirati med njimi, katere so za njih 
pomembne, kako do njih priti itn. Sentočnik (2005) poudari, da poučevanje ni zgolj prenašanje 
informacij in njihova zapomnitev, ampak moramo učence usmerjati v izgrajevanje veščin 
kompleksnega mišljenja, dela z viri informacij, timskega dela, oblikovanja lastnih idej in 
naravnanosti k učenju. Vse to je po našem mnenju dosegljivo z načinom učenja, ki smo ga 
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poskušali vpeljati v pouk. 

2.2 Spoznavni procesi 

Poleg različnih vrst znanja so pomembni tudi različni spoznavni procesi. V šoli se največkrat 
poudarja faktografsko znanje in spoznavni proces – spominjanje. Pri pouku pa je možno razširiti 
tako znanje kot spoznavne procese. Najpomembnejša izobraževalna cilja sta spodbuditev 
zapomnitve in prenos znanja. Zapomnitev se osredotoča na preteklost, prenos oz. transfer pa na 
prihodnost (Anderson idr., 2016). Težje je oblikovati cilje, vezane na prenos kot na samo 
zapomnitev, zato si lahko pomagamo z različnimi spoznavnimi procesi. Predstavili bomo vse 
spoznavne procese, v naši raziskavi pa smo uporabili samo prve tri (pomnjenje, razumevanje 
in uporabo) zaradi starosti in razvojne stopnje učencev. 

Anderson idr. (2016) so nadgradili spoznavne procese po Bloomu: 

1. SPOMNITI SE: priklic ustreznega znanja iz dolgoročnega spomin. Dalje se deli na: 
prepoznavanje (identificiranje) oz. lociranje znanja v dolgoročnem spominu v skladu s 
predstavljenim gradivom; priklicanje (prinašanje) oz. priklic ustreznega znanja iz 
dolgoročnega spomina. 

2. RAZUMETI: izgraditi pomen sporočil, ki jih učenec dobi s poučevanjem skozi ustno, 
pisno in grafično komunikacijo. Deli se na: interpretiranje (pojasnjevanje, parafraziranje, 
reprezentiranje, prevajanje) oz. spreminjanje iz ene oblike reprezentacije v drugo; 
navajanje primerov (ilustriranje, ponazarjanje, reprezentiranje, prevajanje) oz. 
navajanje specifičnega primera ali ilustriranje koncepta; razvrščanje (kategoriziranje, 
zajetje oz. uvrščanje) oz. določanje, da nekaj spada v kategorijo; povzemanje 
(abstrahiranje, posploševanje) oz. abstrahiranje splošne teme; sklepanje (oblikovanje 
sklepov, napovedovanje, ekstrapoliranje, interpoliranje) oz. oblikovanje logičnih 
sklepov iz predstavljenih informacij; primerjanje (mapiranje, kontrastiranje, 
ugotavljanje ujemanja) oz. detektiranje, kako sta povezani dve ideji, predmeta in 
podobno; razlaganje (izgrajevanje modelov) oz. izgrajevanje modela sistema vzroka in 
posledice. 

3. UPORABITI: izvesti ali uporabiti postopek v dani situaciji, deli se na: izvrševanje 
(izvajanje) oz. uporabo postopka za znano nalogo; implementiranje (uporabljanje) oz. 
uporabo postopka za neznano nalogo. 

4. ANALIZIRATI: razčleniti nekaj na sestavne dele in ugotoviti, kako so ti deli povezani 
drug z drugim in s celotno strukturo, deli se na: diferenciranje (diskriminiranje, 
ločevanje, osredotočanje, izbiranje) oz. ločevanje ustreznih od neustreznih oz. 
pomembnih od nepomembnih delov gradiva; organiziranje (ugotavljanje koherence, 
integriranje, luščenje, razčlenjevanje, strukturiranje) oz. ugotavljanje, kako se elementi 
umeščajo v neko strukturo oz. kako delujejo v njej; pripisovanje (razstavljanje) oz. 
ugotavljanje perspektive, predsodkov, vrednot ali učinka nekega gradiva; 

5. VREDNOTITI: oblikovati sodbe na temelju kriterijev in standardov. Deli se na: 
preverjanje (koordiniranje, odkrivanje, nadzorovanje) oz. odkrivanje nedoslednosti ali 
zmot, učinkovitosti v procesu ali izdelku; oblikovanje kritike (presojanje) oz. odkrivanje 
nedoslednosti med izdelkom in zunanjimi kriteriji, odkrivanje ustreznosti postopka za 
dani problem. 

6. USTVARITI: združiti elemente v koherentno in funkcionalno celoto; reorganizirati 
elemente v nov vzorec ali strukturo. Deli se na: generiranje (oblikovanje hipotez) oz. 
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oblikovanje alternativnih hipotez; načrtovanje (dizajniranje) oz. oblikovanje postopka 
za izvedbo neke naloge; produciranje (izgrajevanje) oz. izumljanje izdelka. 

»Taksonomija je okvir posebne vrste. Poved, s katero opredelimo cilje, vsebuje glagol in 
samostalnik. Glagol opiše nameravani spoznavni proces, samostalnik pa znanje, za katerega 
pričakujemo, da ga bodo učenci usvojili ali izgradili« (Anderson idr., 2016, str. 23). Poznamo 
tri ravni ciljev: globalne, izobraževalne cilje in cilje poučevanja. Prvi so široko opredeljeni in 
zanje je potrebno veliko časa in večje število bolj natančno opredeljenih ciljev. Drugi so 
natančneje opredeljeni globalni cilji, z njimi pa učitelj lažje načrtuje didaktične dejavnosti in 
vrednoti znanje. Cilji poučevanja pa predstavljajo natančno določena vsebinska področja, s 
katerimi se usmerja pozornost pri poučevanju in vrednotenju znanja. Različni cilji predstavljajo 
različne prijeme poučevanja oziroma potrebujemo različne didaktične dejavnosti, gradiva in 
različne vloge, ki jih imajo učitelj in učenci (Anderson idr., 2016). V naši raziskavi smo pri 
vsaki vsebini postavili tri cilje, na podlagi katerih smo vsebinsko načrtovali pouk in vpeljevali 
učenje s fotografiranjem v izobraževalni proces. 

Spoznavni proces vsebuje šest kategorij: zapomniti si, razumeti, uporabiti, analizirati, 
ovrednotiti in ustvariti. Dimenzija znanja vsebuje štiri kategorije: faktografsko, konceptualno, 
proceduralno in metakognitivno. Za postavitev ciljev so pomembni poznavanje štirih vrst 
znanja, dimenzije spoznavnih procesov in medsebojno povezovanje. Faktografsko in 
konceptualno znanje sta podobna, saj gre za znanje o »kaj«, vendar je konceptualno znanje bolj 
poglobljeno in ne gre samo za poznavanje neke terminologije ali dejstev. Proceduralno znanje 
je znanje o tem, »kako« nekaj narediti. Četrta kategorija je metakognitivno znanje, znanje o 
kogniciji ali spoznavanju. Pri spoznavnih procesih je pomembno, da se zavedamo, da le dva 
spoznavna procesa (prepoznavanje, priklicanje) spodbujata učence, da naučeno obdržijo v 
spominu, obstaja pa še 17 drugih (interpretiranje, navajanje primerov, razvrščanje, povzemanje, 
sklepanje, primerjanje, razlaganje; izvrševanje, implementiranje; ločevanje ali diferenciranje, 
organiziranje, pripisovanje; preverjanje, kritično presojanje; generiranje, načrtovanje, 
produciranje), ki omogočajo prenos naučenega (Anderson idr., 2016).  

Pomemben vidik ciljev je njihova procesnost. To pomeni, da so »dinamična sestavina pouka, 
ki je opredeljena in konkretizirana z načrtom in s pripravo pouka, uresničuje pa se z izvajanjem 
pouka« (Kramar, 2009, str. 40). Izhodiščna stanja usmerjajo delovanje k uresničevanju ciljev in 
jih kasneje poglabljajo, stopnjujejo, širijo in preoblikujejo njihovo vsebino. Procesnost je 
pomembna tudi s časovnega vidika, kjer gre za povezovanje trenutnih, prihajajočih in končnih 
perspektivnih ciljev oziroma razdelitev ciljev na manjše zaključene enote glede na časovno 
zaporednost (Kramar, 2009). V našem primeru učenje s fotografiranjem zahteva tako vsebinske 
kot funkcionalne cilje. Med funkcionalne cilje prištevamo ravnanje s fotoaparatom, ki zahteva 
čas. Ti cilji so vezani na vse tri akcijske korake in so se s časom poglabljali. Za njihovo 
doseganje je bilo potrebno izvajanje pouka − proces.  

Taksonomske stopnje so koristen okvir za analizo učne enote. V fazi izvedbe omogoča lažji 
poudarek določenih ciljev. Analiza služi temu, da se učitelj odloči, kaj spremeniti oz. kaj je bilo 
dobro pri poteku poučevanja. Tudi v našem primeru smo morali načrtovati različne vsebinske 
sklope in ugotavljati, kaj smo izvedli dobro, kaj ni bilo ustrezno, kaj še lahko spremenimo … 

Povezavo med cilji in poučevanjem je treba še proučevati. Obstajajo primeri, ko lahko na 
podlagi izobraževalnih ciljev sklepamo o didaktičnih dejavnostih, vendar ni nujno, da z 
opredelitvijo ciljev učenja avtomatično pridemo do ustreznega prijema poučevanja (Anderson 
idr., 2016). Okvir lahko le pomaga pri prehodu od ciljev k splošnim strategijam poučevanja in 
h konkretnim didaktičnim dejavnostim, ki omogočajo usvajanje ciljev pri večini učencev. 
Nekateri učitelji imajo težavo, da ne ločijo med sredstvom in končnim rezultatom. Cilji 
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opisujejo tisto, kar želimo doseči, torej nameravane spremembe. Dejavnosti, ki jih uporabljamo 
v procesu poučevanja, pod pogojem, da so ustrezno izbrane in uporabljene, pripeljejo k 
doseganju zastavljenih ciljev. Učitelji kot cilj velikokrat navedejo didaktično dejavnost, npr. 
učenci preberejo delo. Do cilja pridemo, če se vprašamo, kaj želimo, da se učenci naučijo z 
branjem nekega dela. Poleg didaktičnih dejavnosti tudi preizkusi znanja in druge oblike 
vrednotenja niso cilji. Didaktične dejavnosti in načini vrednotenja znanja so velikokrat 
pomembni pri razjasnjevanju rezultatov učenja (Anderson idr., 2016). Razlikovanje med cilji 
in dejavnostmi igra pomembno vlogo tudi v naši raziskavi, saj smo morali razjasniti rezultate 
učenja. 

Če povzamemo, je taksonomski okvir pomemben za načrtovanje pouka in preverjanje 
doseganja znanja učencev. S tem preverimo znanje učencev in učiteljevo ustreznost izbire 
didaktičnih prijemov za doseganje ciljev. Pomaga nam pri spremembi načrtovanja pouka, če 
ugotovimo, da je to potrebno. Poznati moramo kategorije znanja in spoznavne procese, da bi 
dosegali čim bolj kompleksno in trajnostno znanje učencev. Na koncu je treba učence vprašati, 
kaj so se naučili. Vsi ti vidiki so pomembni tudi za potrebe našega magistrskega dela. S pomočjo 
taksonomije smo si pomagali pri načrtovanju posameznih akcijskih korakov in prišli do 
ugotovitev, ki so opisane v empiričnem delu. 
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3. AKTIVNI POUK  

V raziskavi magistrskega dela se predpostavlja samostojna aktivnost učencev zaradi narave 
predstavljenega načina učenja. Učenje s fotografiranjem samo po sebi spodbuja učenčevo 
dejavnost v procesu izobraževanja. 

»Pouk je namerna, načrtna, sistematična, organizirana dejavnost učiteljev in učencev, 
usmerjena k doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev. To je večdimenzionalni proces, ki ga 
učitelji in učenci ustvarjajo z medsebojnimi odnosi, s komunikacijo, z interakcijo in 
individualno aktivnostjo« (Kramar, 2009). Slednja je v sodobnem pristopu k poučevanju in 
učenju bistvenega pomena. Učenci pod vodstvom učitelja samostojno gradijo znanje. 

Pri pouku je pomemben izbor ustreznih učnih metod. Ivanuš Grmek in drugi (2009) pravijo, 
naj učitelj izbira tiste učne metode, ki spodbujajo miselno aktivnost učencev in so hkrati aktivno 
udeleženi v procesu pridobivanja znanja. 

Aktivni pouk je samostojno in aktivno učenje učencev, pri čemer je pomemben princip dialoga. 
Učenci in učitelji medsebojno sodelujejo, izmenjujejo svoje zamisli in dobijo povratno 
informacijo. Če učenec samostojno išče rešitve, razmišlja, izraža svoje ideje, je celostno vpet v 
izkušnje, ni pasiven, ampak na ta način aktivno sprejema informacije ter tako pridobiva 
trajnejše znanje. Aktivni pouk stremi k motiviranosti učencev za učenje, zato je dobro, da je 
vpet v resnične življenjske izkušnje, kar zahteva ustvarjalnost in inovativnost učitelja in 
učencev (Ivanuš Grmek idr., 2009). 

Značilnosti aktivnega pouka po Jank in Meyer (2006, v Ivanuš Grmek, 2009) so naslednje: 

1. USMERJENOST V INTERESE: pri aktivnem pouku je pomembno, da upoštevamo interese 
učencev, tako da se jih sami zavedajo in jih razvijajo. 

2. SAMOSTOJNOST IN VODENJE: učitelj spodbuja učence k samostojnemu raziskovanju, 
preizkušanju, razglabljanju itn. 

3. POVEZANOST MED UMSKIM IN FIZIČNIM DELOM: poskušati je treba uravnovesiti 
oboje. Fizično (dejavnosti, ki jih učenci delajo s telesom) in miselno delo je treba povezovati 
in ne ločevati, obravnavati celostno. 

4. UVAJANJE V SOLIDARNO RAVNANJE: jezikovno ciljno usmerjeno sporazumevanje 
med učenci in učitelji, na primer analiza, presojanje, kritika, priprave in drugo, vodi do 
solidarnega ravnanja, usmerjenosti k skupnim prednostim. Vključuje sodelovanje, skupinsko 
delo in prav tako samostojno delo. 

5. USMERJENOST K REZULTATOM: učenci in učitelji se dogovorijo o rezultatih, tako 
učenci lahko ovrednotijo svoje znanje. 

Pri organiziranju izobraževalnega procesa nam pomagajo različna didaktična načela in eno od 
teh je načelo aktivnosti. Kramar (2009) pove, da je aktivnost senzorna, praktična, fizična, 
gibalna, kognitivna in izrazna. Bistveno je, v kolikšni meri je aktivnost učinkovita. 
Konstruktivisti poudarjajo, da znanja ni mogoče dati, ampak ga učenci sami izgrajujejo z lastno 
miselno aktivnostjo.  

Kramar (2009, str. 135, 136) razdeli aktivnost glede na učenčevo samostojnost in prispevanje k 
aktivnosti na: 
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1. REPRODUKTIVNO: učenec neko vsebino, znanje usvoji takšno, kot je. Ničesar ne dodaja 
in spreminja sam. Take aktivnosti je v šoli veliko in je pomembna, vendar je pomembno, da 
znanje usvoji z lastnim razmišljanjem in razumevanjem. 

2. PRODUKTIVNO: poteka v smislu analize, primerjanja, oblikovanja ugotovitev, razširjanja 
znanja. Učenci s temi spoznavnimi procesi usvajajo sistematično znanje, ki spodbuja njegovo 
nadaljnjo napredovanje v vzgoji in izobraževanju. 

3. USTVARJALNO: učenec aktivno vključujejo svoje lastne zamisli, načine dela, po svoje 
oblikuje pričakovane rezultate. Učiteljeva vloga je pomembna, saj avtonomno izbira vsebinska 
predmetna področja, pri katerih uporabi problemsko zasnovano aktivnost in učencem dopušča 
svobodno razmišljanje ter jih spodbuja k razvoju. 

Kramar (2009) prav tako izpostavi pomembnost zunanje in notranje aktivnosti, ki sta pogojeni 
z notranjo in zunanjo motivacijo. Pomembni sta obe. Med seboj se prepletata, saj se morajo 
učenci velikokrat učiti vsebin, ki jih ne zanimajo, vendar jih z zunanjimi dejavniki spodbudimo 
k aktivnosti. Samo z notranjo aktivnostjo pa obstaja nevarnost, da učenec ne doseže zastavljenih 
ciljev.  

Čeprav je učenec že aktiven s samim sprejemanjem učiteljevega predavanja, to ni dovolj za 
doseganje trajnega znanja. Učenci lažje usvojijo znanje z lastnim razmišljanjem, s primerjanjem 
in z vključevanjem svojih idej, kar spodbuja njihov celosten razvoj. Vse te vidike smo poskušali 
upoštevati pri učenju s fotografiranjem.   
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4. VIDNO ZAZNAVANJE KOT OSNOVA OPAZOVANJA 

Fotografiranje, glavna dejavnost učencev v naši raziskavi, je pogojeno z vidnim zaznavanjem. 
Učenci pridobivajo znanje z opazovanjem in zaznavanjem okolja, pri katerem je pomemba 
uporaba različnih čutil. S čutili pridobivamo dražljaje, ki jih Kompare (2001) razdeli na: 
svetlobne, mehanske, toplotne in kemične. Največkrat poudarjamo vidno zaznavanje oz. 
dražljaje, ki jih zaznamo z očesom. Bačnik (2005) pravi, da se je gledanja treba naučiti, saj 
moramo glede na število dražljajev, ki jih sprejemamo, izluščiti le tiste, ki nam v določenem 
trenutku koristijo. Kako nekaj zaznavamo, pa je vedno odvisno od našega razpoloženja. 
Približno 60 % vseh informacij iz okolja pridobimo prek vida. Pri sluhu ravno tako izluščimo 
samo za nas pomembne zvočne informacije. Voh in okus sta prvotna med vsemi čutili. Veliko 
večji vpliv na naše zaznavanje, kot se zavedamo, ima tip. Največkrat stvari in dogodke 
doživljamo z več čutili hkrati. Butina (v Prevodnik, 2005) pravi, da je vid tisti, ki največ pove 
o zunanjem svetu. Prav tako zaznavanje opredeli kot psihični proces, pri katerem zaznano 
povežemo s predhodnim znanjem o nekem pojavu, stvari. »Pojave ali stvari otroci in učenci 
zaznavajo glede na svoje potrebe, predhodna spoznanja, kulturni prostor, kateremu pripadajo; 
včasih zaznavajo ali vidijo tisto, kar pričakujejo ali si želijo. Seveda na to vplivata njihova moč 
in volja« (Prevodnik, 2005, str. 89).  

Kompare (2001) zaznavanje opredeli kot proces sprejemanja, dojemanja dražljajev iz okolja, 
ki vplivajo na posameznika. Glavna naloga je omogočanje posamezniku, da ustrezno razume 
svojo okolico in se smiselno udejstvuje v njej. Katere dražljaje bomo zaznali, si jih razložili, 
povezali v neko celoto, je odvisno od predhodnih izkušenj in čustvenega stanja, v katerem 
sprejemamo dražljaje.  

Zimbardo in Gerig (v Kompare, 2001) razdelita zaznavanje na tri stopnje: občutenje dražljajev, 
zaznavna organizacija in identifikacija oz. prepoznavanje dražljajev. Občutenje dražljajev se 
navezuje na fiziološko vzburjenje, ko dražljaj deluje na ustrezni senzorni organ. Nato pretvori 
dražljaj v fiziološko kodo, ki se dekodira v možganskih središčih. Zaznavna organizacija je 
proces združevanja posameznih občutenj. Posameznik iz manjših elementov, npr. barv, linij, 
robov itn., sestavi celostne zaznave posameznih objektov in dogodkov, te zaznave pa so 
pripravljene na kasnejše prepoznanje. Drugi stopnji sledi identifikacija oz. prepoznavanje 
dražljajev. Na tej stopnji posameznik osmišlja zaznave, pripisuje jim pomen, ugotavlja funkcije 
s pomočjo višjih kognitivnih procesov, npr. mišljenja, spomina, prepričanj itn. 

Pri procesu zaznavanja Kompare (2001, str. 6) zapiše, da »dražljaj zadene ob čutni organ in 
vzburi njegove receptorje«. Dražljaje oz. energije (svetlobne, mehanske, toplotne, kemične) 
pretvori v živčno vzburjenje, ki ga možgani prepoznajo. To je proces transdukcije. Vzburjenje 
se iz receptorjev pretvori po senzornih živčnih vlaknih do živčnih središč v možganski skorji. 
Do tega mesta je informacija že obdelana in interpretirana na več ravneh.  

Prevodnik (2005) pravi, da ljudje brez vida in dotika ne bi mogli spoznati okolja, različnih 
predmetov, ki jih je ustvaril človek. Vidna zaznava je tista, s katero najprej zaznamo okolico, 
predmete, pojave, če ni poškodovan naš čutni organ – oko. Oko se odziva na svetlobne dražljaje. 
Kompare (2001) opiše proces nastanka vida in pove, da se začetek nastanka vidne zaznave 
začne na mrežnici. Odbiti svetlobni valovi iz objektov v okolici padejo v naše oko in na 
mrežnici ustvarijo sliko. Mrežnica ima dve vrsti receptorjev: paličice in čepke. Paličice so bolj 
občutljive in se hitreje odzovejo na svetlobo (omogočajo nočni vid), čepki se v največji meri 
nahajajo na rumeni pegi in skrbijo za ostrino vida. Številčno je manj čepkov in tudi manj 
občutljivi so. Pri vidnem zaznavanju so pomembni tudi drugi dela očesa – pomožni organi, tj. 
leča, zenica … Čutnice na mrežnici svetlobne dražljaje torej pretvorijo v živčno vzburjenje. 
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Informacije iz obeh mrežnic (leve in desne) sprejemata obe polovici možganov. Vidni živec se 
konča v talamusu, od koder potuje živčno vzburjenje po različnih nevronih v primarna vidna 
središča (prav tam). 

Tudi pri ostalih čutnih organih živčno vzburjenje potuje po senzornih živčnih vlaknih v 
možgansko skorjo. Pri nastanku vseh občutkov, razen pri vonju, sodeluje talamus, ki 
informacije organizira in izbira. Informacije najprej prispejo v primarna središča, nato pa v 
asociacijska središča, kjer se povežejo s predhodnimi informacijami v spominu, kar nam 
omogoča prepoznavanje informacij. Prav tako se med seboj povezujejo informacije, prispele iz 
različnih čutil, in nazadnje jih še interpretirajo glede na trenutne okoliščine. Če so asociacijska 
središča poškodovana, posameznik vidi, vendar ne prepoznava videnega. To pomeni, da ni 
poškodovano primarno središče. Pri poškodbi asociacijskega središča za otip je posameznik 
nesposoben z dotikom prepoznati predmete. Če bi bilo poškodovano primarno središče za dotik, 
posameznik ne bi čutil dotika. Poleg primarnih in sekundarnih središč je pomembna tudi 
somatosenzorna skorja, kamor pridejo informacije o dotiku, pritisku, bolečini hladnem, toplem 
(Kompare, 2001). Človek celostno zaznava okolje, z vsemi čutili in si tako ustvarja predstavo 
o svetu, ki ga obkroža. 

Vsi predhodno omenjeni avtorji pravijo, da je zaznavanje sestavljen in kompleksen proces. 
Pomembno je, da zunanje dražljaje povežemo v miselnih procesih in izoblikujemo nova 
spoznanja. Prav tako vsi izpostavijo pomembnost čustvovanja, motiviranosti, prepričanj oz. 
volje posameznikov, ki vpliva na naše zaznavanje, v trenutku dražljajev.  

Vizualna percepcija torej ni samo pasivno sprejemanje dražljajev, ampak je aktivnost misli. 
Arnheim (1969) pravi, da je vizualna percepcija vizualno mišljenje. Poleg zmožnosti 
zaznavanja vzorcev, odnosov, oblik, barv, njihove interpretacije ter konteksta, v katerem se 
nahaja opazovani predmet, je pomembno tudi naše mišljenje v trenutku opazovanja, ki vpliva 
na to, kako dojemamo svet okoli sebe.  

Možgani so ves čas aktivni, tako zaradi zunanjih dražljajev kot zaradi lastnih spodbud ali 
signalov, npr. hormonalnih. Sposobni so hkrati obdelati številne programe, posedujejo veliko 
zmogljivost zapomnitve in medsebojnega usklajevanja različnih delov (Marentič Požarnik, 
2000).  

Učitelji se v šoli zanašajo na dobro vidno zaznavanje učencev. Z različnimi sredstvi poskušajo 
ponazoriti proučevane pojave in postopke, kar prištevamo med eno od načel poučevanja, tj. 
načelo nazornosti. Če prihaja do okvar čutil pri učencih, se od učitelja pričakuje, da pouk 
prilagodi. 

4.1 Načelo nazornosti 

Učenje s fotografiranjem zajema delo v konkretnih situacijah in delo s fotografijo, enim izmed 
najpogostejših sredstev prikazovanja. Učencem z različnimi dražljaji omogočamo sprejemanje 
raznolikih informacij in jim tako približujemo resničnost, prek katere kreirajo znanje. Kramar 
(2009) pove, da načelo nazornosti temelji na spoznavnih teorijah, ki poudarjajo pomen čutnega 
zaznavanja. Izpostavi pomembnost prehajanja od doživljajskega do konkretnega in na koncu 
abstraktnega ter razmerja med njimi, da miselna aktivnost ni ovirana. 

Kramar (2009) izpostavi funkcije nazornosti. Učence s pomočjo nazornosti informiramo o 
nekem predmetu in s tem omogočamo celostno doživljanje, kar posledično privede do boljšega 
razumevanja in dojemanja. Pouk je zanimivejši, pestrejši in tako povečamo motiviranost otrok 
in posledično z dobro didaktično nazornostjo pouk racionaliziramo. Učenci si snov zapomnijo 
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hitreje in kakovostnejše. 

Kramar (2009) poleg funkcij nazornosti izpostavi didaktična priporočila oziroma vodila, ki 
omogočajo njihovo udejanjenje. Pomembno je, da so izbrana sredstva ustrezna glede na namen, 
da je nazornost učinkovita. Nazornost mora biti kompleksna, da učenci zaznavajo s čim več 
različnimi čutili. Čutne zaznave se ne smejo zgolj kopičiti, vendar so sredstva oziroma podpora 
pri lastni miselni aktivnosti učencev. Pomembno je, da nazornosti ni preveč in niti premalo ter 
je prilagojena razvojni stopnji učencev. V okolju, v katerem zaznavajo, ne sme biti motečih 
dejavnikov. Nazornost se uporablja v vseh fazah pouka. Najboljša nazornost so resnična 
sredstva, procesi in dogajanja zaradi svoje pristnosti. Velikokrat to ni mogoče, zato se uporablja 
različna sredstva za ponazoritev resničnosti. Z razvojem multimedije se širi vizualna resničnost. 
Pomembna pa je tudi izrazna nazornost govora, gibanja in izrazne govorice obraza učitelja. 

Z učenjem s pomočjo fotografiranja v različnih situacijah, tako v razredu kot na terenu, in s 
posnetimi fotografijami smo poskušali upoštevati načelo nazornosti. Učenci so prek različnih 
čutnih poti, predvsem pa z vidnim zaznavanjem imeli podporo pri lastnem razmišljanju in 
konstruiranju znanja.  
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5. OPAZOVANJE 

Najpomembnejša splošna cilja predmeta spoznavanje okolja sta razumevanje sveta, ki nas 
obkroža, in razvijanje spoznavnega področja. Z opazovanjem, ki je za učence, udeležene v 
raziskavi magistrskega dela, glavni postopek zbiranja informacij, lahko učenci lažje dosežejo 
te cilje. Krnel (2004) in Učni načrt za spoznavanje okolja (2011) navajata opazovanje kot enega 
od temeljnih postopkov naravoslovja oziroma pouka pri spoznavanju okolja. Smiselno ga je 
vključevati v vse tematske sklope. Učni načrt (2011) navaja, da morajo učenci usmerjeno 
opazovati, uporabljati več čutil hkrati, opazovane stvari, pojave narisati ali napisati, pri 
opazovanju primerjati, uporabljati štetje in meriti z nestandardnimi in s standardnimi enotami. 

Krnel (2004) pove, da opazovanje ni le uporaba vida, vendar je treba uporabljati več čutil, da 
dobimo čim več podatkov, saj je cilj opazovanja zbiranje informacij. Natančnost in 
sistematičnost opazovanja pa se večata z leti in z več znanja. Krnel se navezuje predvsem na 
naravoslovje, vendar lahko razvijanje zmožnosti opazovanja prenesemo tudi v družboslovje. 
Mlajši otroci nek objekt zaznajo kot celoto, zato moramo opazovanje usmeriti, npr. celoto 
razčlenimo na posamezne dele ali obratno, posamezno lastnost povežemo v celoto ali v širše 
okolje. V 1. razredu je opazovanje v večini povezano z opisovanjem, ki se kasneje razvije v 
primerjanje in razlikovanje, kar vodi k postopkom razvrščanja in urejanja. Iz opazovanja teles 
preidemo na opazovanje pojavov. Otroke postopno učimo sistematičnega opazovanja. Prav tako 
Rutar Ilc (2003) opazovanje opredeli kot spretnost pridobivanja informacij. Spretnost pa je 
organiziran in utrjen vzorec vedenja, katerega glavni namen je doseganje nekega cilja. Torej se 
je treba opazovanja učiti in ga utrjevati. 

V vsakdanjem življenju opazujemo nesistematično in naključno. To opazovanje ni načrtno v 
primerjavi z raziskovalnim opazovanjem, s katerim zbiramo podatke, iščemo dejstva za 
potrditev ali ovržbo predhodno postavljenih hipotez. Pri vsakodnevnem, slučajnostnem 
opazovanju našo pozornost vzbudijo stvari, ki so drugačne od tistih, ki jih srečujemo večkrat 
(Markun Puhan, 2005). Prav tako Kogoj (2005) za opazovanje pravi, da je pogosto nenamerno, 
vendar je v izobraževalnem procesu pomembno, da učence vodimo pri učenju sistematičnega 
opazovanja. Bačnik (2005) meni, da je opazovanje v najbolj osnovnem pomenu preoperativna 
dejavnost, pri kateri ni treba razmišljati, vendar velikokrat ne ustreza našemu zaznavanju, kar 
pripelje do novo ustvarjenega znanja. Poudari pomembnost vseh čutil pri zaznavanju in 
opazovanju. 

Ne glede na to, da je opazovanje v osnovi nenamerno fizično zaznavanje sveta okoli nas, je 
učence treba postopoma navajati na sistematično in namerno opazovanje. Učenci morajo 
uporabljati več čutil, da so izkušnje avtentične in lahko informacije povežejo z lastnimi 
izkušnjami in nadgrajujejo svoje znanje ter kognitivne sposobnosti. Razvijati je treba spretnost 
sistematičnega opazovanja do te mere, da postane avtomatizirano, saj se v višjih razredih 
pričakuje, da je pri različnih učnih predmetih to sredstvo za samostojno pridobivanje znanja 
brez vodstva učitelja. 

Opazovanje v izobraževanju torej ni samo po sebi umevno. Učenec mora biti tudi ustrezno 
motiviran in usmerjen v bistveno. Motivacija lahko prihaja iz različnih virov oziroma zaradi 
različnih motivov. Učenec je lahko motiviran enkratno, z nenavadnostjo, nečim drugačnim, 
zanimivostjo nekega pojava ali dogodka. Prav tako je lahko motiviran zaradi konteksta, v 
katerem uporabljamo opazovanje. Učenca lahko predhodno seznanimo z opazovanjem in s 
potjo do rezultata, lahko pa ga samo motiviramo za opazovanje in mu damo prosto pot, kjer je 
ustvarjalnost učencev večja, vendar je večja verjetnost odklonilnosti od zastavljenih ciljev 
(Lipovšek, Ferjan, 2005). 
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6. VIZUALNA GRADIVA 

V magistrskem delu smo se veliko ukvarjali z vizualnim gradivom – s fotografijami, ki so jih 
učenci samostojno ustvarili v različnih okoljih in situacijah. Najbolj učinkovito učenje je v 
realnih okoliščinah, opazovanju resničnih stvari, pojavov, vendar velikokrat niso dosegljivi. 
Učitelji se zato poslužujejo sredstev, ki jih prilagodijo in jih didaktično ustrezno uporabijo 
(Blažič idr., 2003). 

Blažič in sodelavci (2003, str. 371) sredstva glede na učenčevo čutno zaznavanje delijo na: 

- govorna in besedilna, 

- vizualna, 

- avditivna in 

- avdiovizualna. 

Med vizualna sredstva štejejo resnične predmete, slike, skice, sheme, modele, fotografije, filme, 
preglednice in zemljevide. Med avdiovizualna prištevajo zvočne filme, videoposnetke in 
televizijske oddaje. 

Blažič in drugi (2003) opišejo pet različnih funkcij avdiovizualnih sredstev oziroma medijev, 
kot jih poimenujejo. Med avdiovizualne medije v širšem pomenu lahko štejemo tudi fotografije, 
saj posredujejo informacije prek vizualnega zaznavnega kanala. Med pomembnejše funkcije 
štejejo ponazarjanje, saj ponazarjamo lahko časovno ali krajevno nedosegljivo stvarnost, 
prevelike ali premajhne predmete, redke dogodke, poteke ne prosto vidnega gibanja, neopaznih 
povezav v realnosti. Prav tako lahko z avdiovizualnimi mediji spodbudimo motivacijo učencev, 
ki je druga funkcija, vendar ne smemo pričakovati, da bo motivacija s tem zagotovljena. Še 
vedno je boljša motivacija, ki sledi iz določene vsebine. Tretja funkcija je informativna, pri 
kateri avdiovizualni mediji omogočajo informiranje o določenem pojavu, stvari, dogodku. 
Četrta je funkcija individualizacije, saj s slikovnim gradivom individualiziramo pouk glede na 
posameznikove sposobnosti, razvitost in razumevanje. Kot zadnjo opišejo reprodukcijsko 
funkcijo. Učencem lahko večkrat ponovimo, posredujemo snov.  

Eilam (2012) vizualna gradiva v osnovi razdeli na dva tipa: statična in dinamična. Med statično 
gradivo vključuje: 

a. tiskana besedila, 

b. fotografije in slike, 

c. diagrame in sheme, 

d. zemljevide, 

e. grafe in tabele. 

Med dinamična gradiva šteje filme, videoposnetke in animacije. 

6.1 Besedilo 

Besedilo se nanaša na tiskano besedilo, ki ga vizualno zaznamo. Eilam (2012) pove, da so 
besede abstrakcija, uradno dogovorjeni simboli, ki nimajo neposredne povezave z objekti okoli 
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nas. Razvoj pisave v zgodovini kaže na preoblikovanje ikon v hieroglife in na koncu v besede, 
ki so najmanjše smiselne enote jezika in se delijo še v simbole abecede.  

Moore in Dwyne (1994) zapišeta, da se besedilo kot slika nanaša predvsem na besedila v 
knjigah, revijah, časopisih, pismih, letakih itn. Vsa besedila imajo posebne značilnosti in jih 
posameznik zazna kot sliko. Te značilnosti Moore (1994) poveže z dizajnom in videzom, ki se 
navezujeta na obliko, velikost, postavitev črk, presledke na strani. Močan vizualni učinek na 
bralca imajo linije, pušice, pike, podčrtane besede, besede z velikimi tiskanimi črkami in tudi 
prazen prostor na strani. Pomembna sta tudi format in postavitev strani. 

6.2 Slika − fotografija, ilustracija 

Če pojava, bitja oziroma proučevanega ne moremo pokazati v realnosti, je najboljši približek 
temu slika − fotografija ali ilustracija. To spada k nazornim sredstvom, ki jih želimo v šoli 
uporabljati, da učencem čim bolj približamo realnost za boljše razumevanje. Največkrat se 
učenci srečujejo s slikovnim gradivom v učbenikih, ki je po navadi povezano tudi z besedilom.  

Slike v učbenikih pa imajo različne vloge, ki jih Eilam (2012, str. 143) razdeli na: 

- dekorativne, ki nimajo povezave z besedilom; 

- reprezentativne slike, ki zrcalijo dele ali celotno vsebino besedila in se pojavljajo največkrat 
v izobraževalnih materialih in imajo po ugotovitvah nekaterih raziskav pomembno vlogo pri 
konstrukciji znanja, saj ob slikah povzemajo besedilo; 

- organizacijske slike zagotavljajo uporaben strukturni okvir besedila, npr. zaporedje slik 
nekega pojava, postopka; 

- interpretativne slike pomagajo pri razlagi zahtevnejših besedil; 

- transformacijske slike so okrajšani deli besedila, ki pomagajo pri priklicu celote.                    

6.2.1 Fotografija 

V magistrskem delu se osredotočamo predvsem na fotografije. Beseda fotografija je grškega 
izvora in pomeni pisanje s svetlobo oz. pridobivanje trajne slike nekega predmeta na podlagi, 
ki je premazana z emulzijo in občutljiva na svetlobo (Papotnik, 2004). Danes je slika lahko 
shranjena kot digitalna datoteka, ki si jo nato ogledamo oziroma jo obdelamo na računalniku. 
Za ustvarjanje, razumevanje in obdelavo fotografije se moramo opismeniti. SSKJ (1994) 
opredeli fotografijo kot nekaj, kar nastane na osnovi delovanja svetlobnih žarkov na snov, ki je 
občutljiva na svetlobo, ter kot sliko. Fotografije se razlikujejo od stvarnega sveta po tem, da so 
omejene na vse strani, ne širijo se v globino in na njih je pomanjkanje gibanja (Koshofer. 1990). 
Koshofer (prav tam) je ugotovil, da najprej zaznamo živa bitja, oblike, barve in preproste, jasne 
oblike. 

6.3 Diagrami in sheme 

Eilam (2012) diagrame in sheme opredeli kot grafične prikaze dogodkov, pojavov, ki so 
predstavljeni s pomočjo simbolov, na primer s puščicami ali krogi. V izobraževalnih materialih 
so največkrat uporabljeni puščični, drevesni diagrami in diagrami poteka. Vsebujejo slike in 
preproste besede. 
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6.4 Grafi in preglednice 

Grafi ilustrirajo kvantitativne informacije in pokažejo povezave med danimi podatki. 
Pomembne so tri komponente: okvir, s katerim predstavimo, kaj bomo merili, vsebina, ki z 
linijami, s stolpci, točkami ali z drugimi simboli prikazuje povezave med primeri, ki so v okviru, 
ter oznake oziroma imena komponent grafa. Najpogostejši tipi grafov so stolpični, linijski in 
tortni diagram (Eilam, 2012). 

6.7 Zemljevidi  

Pri družboslovju imajo velik pomen zemljevidi kot slikovno gradivo. Umek (2001) zemljevid 
opiše kot sredstvo komunikacije in kot zelo kompleksno risbo, ki se je moramo naučiti brati in 
risati. To pa zahteva veliko znanja. Navaja več definicij, ki izpostavijo, da je zemljevid 
pomanjšana predstavitev realnosti, zemeljskega površja oziroma okolja z dogovorjenimi znaki.  

Broad (2001) opredeli zemljevid kot kartografsko predstavitev prostorskih informacij in kot 
obliko komunikacije, pod pogojem, da je predstavljen z dogovorjenimi simboli, ki omogočajo 
lažje in hitrejše branje in razumevanje. So mešanica priročnika in slike.  

Zemljevidi omogočajo otrokom zapis in prenos informacij o prostorskih območjih, ki so jim 
poznana, in branje okolja, ki ga ne morejo obiskati (Catling, Willy, 2009). 

6.8 Dinamična gradiva 

Dinamična gradiva, filmi, videoposnetki ter animacije omogočajo učencem dinamično 
informacijo, ki je s statičnim grafičnim prikazom ne dobi. Na splošno ima interakcija z 
dinamičnim gradivom pozitiven učinek na učenje (Eilam, 2012).  

6.8.1 Filmi, videoposnetki 

Eilam (2012) pove, da filme in videoposnetke zaznavamo kot resničnost, ker so videti skoraj 
enako kot tisto, kar prikazujejo. Spodbujajo učenčevo zmožnost povezovanja resničnih 
dogodkov, pojavov, stvari predstavljenih na videoposnetkih, in zmanjšujejo nepravilnost 
dojemanja, ki se velikokrat pojavi pri razbiranju iz grafov, tabel, diagramov. Filmi in 
videoposnetki so polni raznolikih podrobnosti, npr. barv, gibanja, spreminjanja, kar lahko 
preobremeni spoznavne sposobnost učenca. Obstaja nevarnost, da se pomotoma osredotočajo 
na stranske vidike in ne na osrednji predstavljeni pojav ter tako oblikujejo popolnoma drugačno 
predstavo od predvidene. V nekaterih primerih je torej uporaba videoposnetkov in filmov 
spodbudna, v nekaterih pa ne. 

6.8.2 Animacije 

Z uporabo animacij se lahko izognemo prevelikemu številu vizualnih učinkov. Prav tako kot 
filmi predstavljajo imitacijo nekega pojava, vendar na enostavnejši način in niso povezane z 
resničnim svetom. Animacije morajo biti kakovostne, da bi bila njihova uporabnost čim boljša 
(Eilam, 2012). 
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7. DELO Z VIZUALNIM GRADIVOM 

7.1 Od jezikovnega do digitalno vizualnega opismenjevanja 

Pismenost je vrednota, ki jo učitelj v šoli mora predajati učencem, ki posledično vsakemu 
posamezniku omogoči nadaljnje razvijanje na različnih področjih. V Nacionalni strategiji za 
razvoj pismenosti (2006, str. 6) je pismenost opredeljena kot »trajno razvijajoča se zmožnost 
posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, 
razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v 
družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo 
uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem 
življenju«. Poleg temeljnih zmožnosti branja, pisanja in računanja v istem dokumentu (2006) 
izpostavijo pomembnost tudi drugih zmožnosti in pismenosti. Med te štejejo zmožnost 
poslušanja in informacijsko, medijsko ter digitalno pismenost. Ne poimenujejo, vendar 
dopuščajo možnost tudi tistim, ki omogočajo čim lažje in uspešnejše delovanje v družbi. 

V Beli knjigi (2011) je izpostavljeno načelo zagotavljanja splošne izobrazbe, kakovostnega in 
trajnega znanja, pri katerem avtorji izpostavijo pomembnost razvoja različnih pismenosti 
(jezikovne, matematične, naravoslovne, družboslovne, umetniške, tehniške, gibalne in 
informacijske).  

V obeh prej omenjenih dokumentih ne izpostavijo vizualne pismenosti, vendar potrebe sodobne 
družbe spodbujajo razvoj kombinacije digitalne in vizualne pismenosti. Učenci morajo biti 
zmožni interpretirati in ustvarjati različna besedila, kot so pisana in govorjena besedila, vizualne 
podobe, elektronske in interaktivne medije (Callow, 2008).  

Pojavlja se veliko različnih definicij vizualne pismenosti. Stokes (2001, str. 12) v eni od podanih 
definicij pove, da je vizualna pismenost »zmožnost branja, interpretiranja in razumevanja 
informacij, prikazanih v slikovnih gradivih«. Z dodatnimi definicijami različnih avtorjev v 
istem članku z vizualno pismenostjo povezujejo vizualno mišljenje, pri katerem smo 
pridobljene informacije sposobni interpretirati in razumeti sporočilo ali preoblikovati 
predhodno znanje. Avgerinou (2009) poda več definicij različnih avtorjev, ki izpostavijo, da je 
vizualna pismenost skupek spretnosti, veščin, ki posamezniku omogočajo razumevanje in 
uporabo slikovnega gradiva v namerni komunikaciji z drugimi, in omogoča učenje, razmišljanje, 
lastno izražanje v odnosu do slikovnih prikazov. Vizualna pismenost torej zajema tako 
sporazumevanje, mišljenje kot tudi učenje. 

V današnjem času smo vsakodnevno soočeni s fotografijami, z vizualnimi podobami, katerih 
pomen naj bi znali razbrati. M. D. Avgerinou (2009) meni, da se v današnjem času »kopamo v 
poplavi« slik, podob, zato je vse pomembnejša kompetenca digitalna vizualna pismenost. 
Vizualna pismenost je bila primarno vezana na likovne predmete, kjer se ob opazovanju slike 
določa barve, svetlost, kompozicijo in drugo. Danes se je razširila tudi na druge discipline, saj 
je veliko informacij podanih vizualno (Baker, 2012). Vizualna pismenost se pričakuje že od 
učencev v 1. razredu. Učbeniki za spoznavanje okolja vsebujejo slikovno gradivo, ker učenci 
še ne berejo, brati pa naj bi znali slikovno gradivo, fotografije. Obstajajo tudi številne slikanice, 
ki so namenjene začetnemu opismenjevanju.  

Pri pouku se uporablja raznolike metode poučevanja. Metode, ki temeljijo na čutnem 
zaznavanju in aktivnosti učencev, so metode prikazovanja in temeljijo na načelu nazornosti. 
Kramar (2009) pove, da so te metode pri pouku zelo razširjene zaradi povezovanja učiteljevega 
prikazovanja in učenčevega opazovanja, zaznavanja in prehajanja v druge miselne aktivnosti. 
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Slika 1: Shema procesa pridobivanj znanja po metodi prikazovanja (Kramar, 2009, str. 191) 

Uporabo slik, skic, fotografij, shem, zemljevidov in drugih podobnih pripomočkov imenujemo 
grafično (slikovno) prikazovanje, ki je del najpogostejšega vidnega (vizualnega) prikazovanja 
(Kramar, 2009). Ta gradiva so statična. Kramar (2009) predstavi nekatere prednosti statičnih 
sredstev v primerjavi z dinamičnim: 

- je lažje izvedljivo, na voljo je več pripomočkov in zato je najpogostejše pri pouku; 

- prikazovani objekt miruje in ga lahko posameznik opazuje toliko časa, kolikor je 
potrebno, čas opazovanja je prilagodljiv; 

- opazovalci imajo možnost temeljitega opazovanja, saj niso pod pritiskom izteka časa 
in je primerno za analitično opazovanje in zaznavanje raznolikih podrobnosti; 

- učenci si lažje zapisujejo oziroma na drugačen način shranijo opažanja; 

- prikazovanje lahko ponavljamo, kolikokrat je potrebno. 

Kramar opozarja tudi na slabosti. Izvajalci lahko takšno prikazovanje podcenjujejo in ga 
površno pripravijo, ni dovolj zanimivo ali premalo napeto in zaradi tega neprivlačno. 
Prikazovanje je lahko tudi slabo izvedeno, npr. posamezni prikazi lahko trajajo predolgo ali 
učitelj lahko »pozabi« na prikazano. Večkratno prikazovanje gradiva ni dovolj didaktično 
oblikovano.  

Catling in Willy (2009) prav tako omenita omejitve, ki jih prinašajo vizualna gradiva. 
Osredotočita se na vsebinske omejitve. Obstaja nevarnost, da vizualne podobe postanejo močni 
ustvarjalci negativnih stereotipov, npr. na podlagi fotografije revnega otroka iz Afrike učenci 
mislijo, da je tako po vsej Afriki. Pomembno je, da jim pokažemo pomembne in raznolike 
podobe življenja. 

7.2 Uporaba fotografij pri pouku 

Brinovec (2004) se ukvarja predvsem s tem, kako poučevati geografijo, katere vsebine so del 
spoznavanja okolja v 1. razredu. Pove, da ima fotografija posebno mesto pri poučevanju, ker z 
njo podkrepimo besedilo, ilustriramo ali podkrepimo razlago. Uporabo avdiovizualnih sredstev 
poimenuje metoda projekcije in je ena od temeljnih in najpomembnejših metod dela pri pouku 
geografije. Učitelj s pomočjo avdiovizualnih sredstev predstavi pojme, pojave, pokrajine, ki jih 
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drugače ne moremo videti. 

Catling in Willy (2009) prav tako izpostavita pomembnost ključne sposobnosti vizualizacije za 
razumevanje prostora, okolja, dogodkov, ki jih niso videli z lastnimi očmi. Fotografije 
spodbujajo razumevanje sveta in ponujajo priložnost za opazovanje, interpretacijo in 
osmišljanje stvarnega sveta. Mlajši otroci fotografij ne zaznavajo celostno, ampak kot 
nepovezane ločene dele. Ko učenci gledajo fotografije, postavljajo vprašanja − kaj se dogaja, 
zakaj je tako, kot je. Želijo zapolniti vrzel, kaj se je zgodilo prej ali kaj sledi temu, kar je 
prikazano. Učinkovito začetno spodbudo jim lahko podamo z vprašanji, napisanimi v oblačkih 
okoli fotografije.  

Catling in Willy (2009) predstavita nekaj pristopov za uporabo fotografij, posnetih v okolici 
šole, bližnji okolici ali kjerkoli drugje pri prvem učenju geografije: 

- razvrščanje fotografij − uporabimo enostaven kriterij in spodbudimo učence, da 
razložijo svojo odločitev;  

- oblikovanje naslova fotografij − učenci naj povezujejo podane naslove s 
fotografijami, jih sami oblikujejo in s tem zajamejo bistvo ter pokažejo svoje znanje; 

- spodbujanje zgodbe − učenci glede na podano sceno napišejo, kaj se je zgodilo prej, 
kaj lahko sledi, s prepletanjem geografskih pojmov in z razumevanjem, zgodba naj 
ostane čim bolj realna; 

- Kje se nahaja? Pokažite različne fotografije določene pokrajine in učence vprašajte, 
kje mislijo, da se nahaja. Na koncu jim razložite, da je vse isti prostor, čeprav je morda 
videti kot drug. 

Pristope lahko uporabimo na različnih področjih, ne samo pri geografiji. 

Byrnes in Wasik (2009) predstavita dejavnosti s fotografijami za razvoj besedišča in drugih 
vidikov opismenjevanja. Opisujeta delo s fotografijami, ki so jih učenci posneli samostojno. 
Učenci na sprehodu po šolski okolici fotografirajo motive, ki jih zanimajo, in jih hkrati 
opisujejo. Učitelj jim pomaga pri izbiri ustreznejših izrazov, npr. učenec opisuje zeleno grmovje, 
učitelj pa mu pove, da se imenuje azaleja. Fotografirajo lahko predmete v razredu in nato s 
pomočjo fotografij poiščejo, kje se nahajajo. Učenci lahko fotografirajo doma, prikažejo 
vsakdanje izkušnje ob večerji, igri in drugo. V razredu lahko ustvarijo razredne novice. Vsak 
učenec izbere eno od svojih fotografij in jo predstavi pred celotnim razredom. Prek fotografij 
lahko ustvarjajo zgodbe, jih pripovedujejo ali zapišejo. 

Poleg razumevanja slik, fotografij je v sodobnem času pomembna tudi digitalna pismenost. Vse 
večja je potreba po IKT-znanju. Spalter in vam Dam (2008) skupek digitalne vizualne 
pismenosti opredelita kot sposobnost kritične evalvacije digitalnega vizualnega gradiva (dve- 
in tridimenzionalnega, statičnega in gibljivega), odločati se na osnovi digitalnih vizualnih 
predstavitev podatkov in idej ter uporabe računalnika za ustvarjanje učinkovite vizualne 
komunikacije. Digitalna vizualna pismenost ni enaka kot multimedijska pismenost zaradi svoje 
osredotočenosti na vizualnost, čeprav se pismenosti medsebojno prekrivata. Čeprav računalnik 
vpliva na različne vrste komuniciranja, je najpomembnejša sprememba v računalniški 
tehnologiji ustvarjanja in izmenjevanja slik, ki je predmet vizualnega področja oziroma 
komunikacije (prav tam).   

Avgerinou (2009) pove, da so za digitalno vizualno pismenost potrebne razširjene vizualne 
spretnosti. Učenci znajo interpretirati, uporabljati, ustvarjati slike in videoposnetke, tako da 
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izboljšujejo mišljenje, odločanje, komunikacijo in učenje. Tako Avgerinou (2009, str. 31) 
našteje vrsto spretnosti: 

- pridobivanje znanja iz vizualnih podob, ustvarjenih ali prikazanih prek elektronskih 
medijev; 

- zavedanje o čustvenem, psihološkem, fiziološkem in spoznavnem vplivu na dojemanje 
vizualnega gradiva; 

- razumevanje osnovnih elementov vizualnega oblikovanja, tehnik in medijev; 

- razumevanje reprezentativnih, razlagalnih, abstraktnih in simbolnih slik; 

- uporabljanje vizualnega znanja in znanja elektronskih medijev; 

- informiranje opazovalcev, kritikov in uporabnikov vizualnih informacij; 

- razgledanost oblikovalcev, ustvarjalcev in proizvajalcev vizualnih informacij; 

- učinkovitost vizualnega komunikatorja; 

- izraznost, inovativnost vizualnega mišljenja in uspešnost v reševanju problemov. 

Avgerinou (2009, str. 32) pove, da uporaba teh spretnosti privede do naslednjih učnih rezultatov: 

 - identificiranja svojega učnega stila; 

 - razumevanja pomena vizualne pismenosti v kontekstu informacijske pismenosti; 

 - uporabe digitalne kamere, iMovie ali enakovrednih in drugih predstavitev in 
 multimedijskih programov za ustvarjanje kratkih videoposnetkov; 

 - zagotavljanja neposredne ali spletne konstruktivne povratne informacije med sošolci. 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Doris Vidic; magistrsko delo 

23 
 

8. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA PRI POUKU 

V sodobnem šolstvu učenje in izobraževanje ne potekata več tako tradicionalno oziroma 
predavateljsko kot nekdaj. Potekata po različnih medijih, zahteva pestre načine poučevanja in 
večjo aktivnost učencev. Poskrbeti moramo za to, da so učitelji ustrezno usposobljeni, da IKT 
uporabljajo vsi učitelji in da vsak učenec ob koncu šolanja zna uporabljati osnovna orodja. Zelo 
pomembno je, da učitelji tega ne občutijo kot obremenitev, ampak kot orodje za pomoč pri delu 
(Gerlič, 2002). Učenje s fotografiranjem zahteva tudi shranjevanje in obdelovanje fotografij s 
pomočjo računalnika. Tako fotoaparat kot računalnik prištevamo med IKT, ki jo v šoli 
uporabljamo kot orodje za pridobivanje informacij. 
 

8.1 Definicija IKT 

 
Pri pregledu člankov na temo IKT naletimo na različne odgovore o tem, kaj je IKT, in sklepamo, 
da univerzalna obrazložitev ne obstaja. 
 
Bratina (2008, str. 5) meni, »da je informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) programska 
in strojna oprema za upravljanje z informacijami in podatki. Natančneje so v okviru 
izobraževanja pod pojmom zajeti računalniki, računalniška omrežja in namenski programi v 
klasični ali multimedijski izvedbi«.  
 
Po Blurtonu (1999) je IKT skupek tehnoloških orodij in virov, ki jih uporabljamo za 
komunikacijo, ustvarjanje, razširjanje, shranjevanje in upravljanje z informacijami. 
Komunikacija in informacija sta bistvo izobraževalnega procesa. Izpostavi pomembnost 
»novih« hitro razvijajočih se digitalnih IKT, ki se razlikujejo od starejših tehnologij. Danes 
izobraževanje o IKT zajema vse od stacionarnih, prenosnih, tabličnih računalnikov, digitalnih 
kamer, interneta in drugih naprav do raznolikih aplikacij, ki jih omogočajo te tehnologije.  
 

8.2 O vključevanju IKT v izobraževanje 

Živimo v informacijski družbi, v kateri so uporaba, ustvarjanje in obdelava digitaliziranih 
informacij pomembne dejavnosti v različnih vejah družbe, tako na ekonomskem in političnem 
področju kot tudi na kulturnem (Krek, Metljak, 2011). Učinkovito operiranje s tako vrsto 
informacij je odvisno od primerne tehnološke opremljenosti tega okolja in od učinkovite 
uporabe med tistimi, ki uporabljajo te tehnologije. Ker se družba spreminja in je uporaba IKT 
na vseh ravneh družbe, se pričakuje, da se postavlja nove zahteve tudi v izobraževalnem sistemu 
(prav tam). 
 
Danes enostavno dostopamo do najrazličnejših informacij. Že predšolski otroci se učijo 
začetniških veščin dela z računalnikom. »Težišče poučevanja se tako v zadnjih letih premika s 
pomnjenja informacij na poznavanje strategij za njihovo pridobivanje« (Božnar, 2004, str. 1). 
 
Krek in Metljak (2011) med strateškimi izzivi in usmeritvami vzgoje in izobraževanja 
izpostavita pomembnost zavedanja, da seznanjanje in uporaba IKT ne nastopata zgolj kot cilja 
izobraževanja, ampak vse bolj kot sredstvi v procesu pridobivanja informacij. Poleg dostopnosti 
podatkov se v informacijski družbi proizvaja ogromno količino informacij, ki jih posameznik 
ne obvladuje več. Spoznavanje in usvajanje IKT v šoli manjša razlike med učenci, ki imajo 
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dostop do nje doma, in med tistimi, ki te možnosti nimajo. IKT s svojo vsenavzočnostjo zahteva 
učenje za vse življenje v smeri trajnostnega razvoja (prav tam).  
 
Gerlič (2002) splošne cilje za uvajanje IKT v izobraževanje razdeli na tri vsebinske sklope: 

1. usvajanje spretnosti in znanj, ki so povezani s sodobnimi tehnološkimi 
procesi, ki se kasneje vključujejo v delo, saj družba potrebuje visoko 
kvalificirane strokovnjake, ki bodo načrtovali nadaljnji razvoj tehnologije, in 
tiste, ki morajo obvladati osnove; 

2. vsem učencem je treba zagotoviti osnovne podatke o IKT, kako deluje, 
aplikacijah in temu, kakšen vpliv ima na življenje posameznika in družbe. 
Težava je v tem, ker učitelji niso prepričani v to, katere IKT so nujno potrebne, 
na katerih stopnjah jih izvajati, v kolikšni količini itn.; 

3. izboljšanje kakovosti učnega procesa s pomočjo sodobne IKT, spodbujanje 
višjih oblik mišljenja, ki omogoča vključevanje vsakega posameznika. 

 
Gerlič (2002) se predvsem navezuje na uporabo računalnika. Vemo pa, da med hitro razvijajočo 
se tehnologijo spada širši nabor izdelkov, aplikacij, na katerih lahko shranjujemo, obdelujemo, 
prenašamo podatke. 
 
PREDNOSTI UPORABE IKT PRI POUKU 
Božnar (2004) med prednosti prišteva večjo bazo podatkov, kot jo ima učitelj, večjo natančnost 
in zanesljivost, simulacijo različnih dogodkov, uporabo slikovnega in glasbenega materiala, 
povezovanja znanja z ostalimi predmeti, boljše razumevanje pojmov v primerjavi z besednim 
opisom in drugo. 
 
Učiteljem je omogočeno posredovanje informacij na različne načine: s sliko, z animacijami, 
videom ... Tako lahko učenci zaznavajo prek različnih zaznavnih sistemov, ki jih prilagodimo 
posameznikovim potrebam, slogu spoznavanja in učenja, kar po ugotovitvah številnih raziskav 
izboljša učinkovitost poučevanja. Učence aktivira in mu omogoča interaktivnost z vsebino 
(Božnar, 2004). 
 
SLABOSTI UPORABE IKT PRI POUKU 
Božnar (2004) izpostavi računalniške nezmožnosti empatije in odzivanja na učno dogajanje. Ni 
sposoben nuditi človeške topline. Učitelj se lahko odziva na konkretne situacije, daje povratne 
informacije, česar računalnik ne more. 
 
Prevelika količina IKT pri pouku prinaša nevarnost pasivnega opazovalca. Internet in drugi 
mediji nas odvračajo od narave, drugih ljudi in nas uokvirjajo v naš lasten svet. Pri otrocih 
lahko nastane težava, saj lahko postane asocialen, ker mu navidezna internetna prijateljstva 
nadomeščajo resnične odnose. Posamezniki lahko izgubijo tudi občutek za materni jezik, ker je 
veliko internetnih strani v tujih jezikih. Prav tako je možno, da se zmanjša ustvarjalnost otrok 
in izgubi občutek za realnost (Božnar, 2004). 
 
V magistrskem delu smo se osredotočili na uporabo digitalnega fotoaparat in delo z 
računalnikom. Z digitalnim fotoaparatom zbiramo informacije iz okolja in s pomočjo nastalih 
fotografij komuniciramo z drugimi. 
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9. UČENJE S FOTOGRAFIRANJEM 

Učenje s fotografiranjem je kompleksen pristop. Najprej sta izrednega pomena spretnost 
opazovanja okolice in znanje dela s slikovnim gradivom, v tem primeru s fotografijami, 
potrebno pa je znanje osnovnega ravnanja s fotoaparatom.  

Učence želimo digitalno opismeniti, saj živimo v svetu, kjer nas fotografije obkrožajo in so 
fotoaparati dostopni že na »pametnih« telefonih. Zato je pomembno, da se naučijo ravnanja s 
fotoaparatom. Če učenci samostojno posnamejo fotografije, bolje razumejo pojave, ki jih 
prikazujejo. Tako kot pri vseh drugih vrstah pismenosti, npr. pri kartografskem opismenjevanju, 
tudi pri uporabi fotografije razvijamo oba pola pismenosti, tj. branje oz. sprejemanje in pisanje 
oz. ustvarjanje fotografij (Umek, 2010). Učenci mogoče doma nimajo možnosti uporabe 
sodobne tehnologije, kot sta fotoaparat in računalnik, vendar je naloga šole, »da mlade opremi 
z relevantnim znanjem in jim omogoči čim bolj enakopraven start v življenje« (Umek, 2010, 
str. 122).  

Uporaba fotografije in digitalnega fotoaparata pri mlajših učencih lajša učenje, ker se otroci 
naučijo drugačnih stvari, kadar samostojno delujejo na svojo okolico v primerjavi s pasivnim 
sprejemanjem sveta okrog sebe (Byrnes, Wasik, 2009, str. 243). 

Če fotografije štejemo med statična gradiva, lahko učenje s fotografiranjem prištevamo med 
demonstracije in psihomotorično učenje. Kramar (2009) pove, da je psihomotorično učenje 
povezano z demonstracijo in aktivnim sodelovanjem učencev, v katero je zajeto učenje 
zaznavno-gibalnih spretnosti in veščin, različnih procesov delovanja, delovnih in drugih vlog. 
Učenci aktivno samostojno sodelujejo s pomočjo učiteljeve demonstracije. Pri teh postopkih je 
pomembna postopnost − od preprostih sestavnih delov do celote. Kramar (2009) predstavi faze 
ustaljenega metodičnega postopka psihomotoričnega učenja, kamor sodi tudi učenje 
fotografiranja: 

1. Faza spoznavanja ali kognitivna faza: učenci pojav čutno zaznajo, spoznajo in ga 
razumsko dojamejo. Učitelj najprej izvede demonstracijo, sproti razlaga in usmerja 
pozornost učencev pri zaznavanju. V našem primeru učitelj pokaže, kako je treba 
fotografirati, in jim počasi demonstrira, kako priti do končnega rezultata − fotografije. 

2. Utrjevanje ali fiksacija. Na tej stopnji učenci sami izvajajo aktivnost, npr. 
fotografiranje, da jo utrdijo. Učitelj učence spremlja, jih spodbuja, opozarja na napake 
oziroma pomanjkljivosti in jim jih pomaga odpraviti ter jim poda povratno 
informacijo. 

3. Avtomatizacija. V tej fazi učenci usvojeno znanje utrdijo in izboljšajo, izvajajo ga v 
celoti. Če prihaja do težav v vmesnih etapah, te faze bolj utrjujejo. Ponavljajo jih 
toliko časa, dokler ni vse avtomatizirano. 

Fotografiranja se je torej treba učiti. Pečenko (2006) našteje prve fotografske korake: 

1. pogled skozi iskalo, 

2. pritisk na sprožilec, 

3. pregledovanje posnetkov in 

4. shranjevanje fotografij. 
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Učitelj lahko te korake uporabi pri pouku. Učenci po navadi niso tisti, ki fotografirajo, po drugi 
strani pa se pričakuje, da fotografije znajo brati.  

Učenec mora zato sam zgraditi svoje znanje. Kot pravijo konstruktivisti, se znanja ne da 
enostavno predati drugim, ampak si ga mora vsak ustvariti z lastno miselno aktivnostjo 
(Marentič Požarnik, 2004).   

1. POGLED SKOZI ISKALO 

Pečenko (2006) razlikuje prekaljene fotografe, ki so se učili s klasičnimi fotoaparati, in 
ljubiteljske fotografe, ki so fotografirati začeli v digitalni dobi. Prvi fotoaparat pritisnejo k 
obrazu, gledajo skozi optično iskalo fotoaparata in ga pogosto držijo z obema rokama. Drugi 
držijo z eno iztegnjeno roko in gledajo na zaslon LCD. Prednosti prvega načina (prav tam): če 
pritisnemo fotoaparat ob obraz, je stabilnejši; v optičnem iskalu vidimo samo tisto, kar želimo 
na posnetku, in nas ostala okolica ne moti; slika v optičnem iskalu je razločnejša in svetlejša 
kot na zaslonu LCD; zaslon LCD porablja veliko baterije. Slabosti optičnega iskala: velikokrat 
ni povezano z LCD-zaslonom in ne vemo, kaj bo na sliki; majhna razlika v optični osi objektiva 
in optičnega iskala, zaradi katere v iskalu ne vidimo natančno tistega, kar bo na sliki, na razdalji 
enega metra. Prednost LCD-zaslona: na njem vidimo natančno tisto, kar bo na sliki; možnost 
slikanja iz bolj nenavadnih zornih kotov, npr. v gneči lahko dvignemo fotoaparat in še vedno 
vidimo na LCD-zaslonu, kaj bo nastalo na fotografiji, ali slikanje iz žabje perspektive. Držo 
fotoaparata moramo prilagoditi razmeram. Največkrat je bolje, če ga pritisnemo k očesu. 

2. PRITISK NA SPROŽILEC 

Ko zagledamo zanimiv motiv, moramo samo še pritisniti na sprožilec, da za vedno ustvarimo 
spomin. Pečenko (2006) opozori na to, da moramo čim bolj mirno držati fotoaparat, do konca 
pritisniti sprožilec, izogibati se sunkovitim gibom, da slika ostane ostra, počakati nekaj časa po 
pritisku na sprožilec in fotoaparat držati mirno v rokah. Čas zamude lahko zmanjšamo tako, da 
pritisnemo sprožilec do polovice in ko je v iskalu vse tako, kot mora biti, pritisnemo do konca 
na sprožilcu.  

3.  PREGLEDOVANJE POSNETKOV 

Po navadi se za nekaj sekund na LCD-zaslonu pokaže posneta fotografija, lahko si tudi 
natančno pogledamo fotografijo. Lahko si pogledamo katerokoli posneto fotografijo. 
Pregledujemo jih lahko zaporedno z dvema smernima tipkama, pri novejših modelih so lahko 
posnetki prikazani s pomanjšano sličico in lahko izberemo želeni posnetek in si ga ogledamo. 
S tipko za zum v predvajalnem načinu povečujemo posnetek na LCD-zaslonu in si lahko 
natančno ogledamo posamezne dele fotografije. 

4. SHRANJEVANJE FOTOGRAFIJ 

Večino digitalnih fotoaparatov lahko priključimo na računalnik ali televizor, jih prestavimo v 
predvajalni način in na zaslonu televizorja ali računalnika zagledamo sliko. Na pomnilniški 
kartici slej kot prej zmanjka prostora, takrat fotoaparat priključimo na osebni računalnik. Na 
računalniku arhiviramo fotografije, jih urejamo, digitalno obdelamo, tiskamo ali pošiljamo po 
elektronski pošti (prav tam).  

Za potrebe raziskave smo prilagodili stopnje fotografiranja po Pečenku (2006):  

1. VKLJUČI FOTOAPARAT: dodali smo to stopnjo, ker gre za uvajanje uporabe fotoaparat pri 
učencih, starih 6−7 let. 
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2. POGLED: s tem smo želeli spodbuditi učence, da se osredotočijo na motiv v okolju, ki ga 
želijo ujeti v objektiv, in pogled na LCD-zaslon ali skozi iskalo. 

3. PRITISK NA SPROŽILEC: učenci spoznajo tipko za ustvarjanje fotografije in umirjajo roke. 

4. PREGLED POSNETKOV: se naučijo pogledati ustvarjene fotografije. 

5. UPORABA ZUMA: namesto shranjevanja fotografij na računalnik smo se odločili za 
uporabo zuma. Računalnik smo imeli na razpolago le enkrat, tako da smo več poudarka dali na 
izbiro in približanje motiva. 

Poleg uporabe digitalnega fotoaparata je pri učenju s fotografiranjem pomembno tudi delo z 
nastalimi fotografijami. Učence je treba naučiti »brati« nastale fotografije ter jim pomagati pri 
razbiranju pomembnih informacij in pridobivanju znanja.  

9.1 Pregled raziskav o učenju s fotografiranjem  

Med raziskavami o učenju s fotografiranjem smo zasledili projekt M. Umek s sodelavci z 
naslovom Učenje s fotografiranjem na razredni stopnji (2010) in avstralski projekt, 
predstavljen v članku avtorjev J. Schiller in B. Tillett z naslovom Using digital images with 
young children: challenges of integration (2004). Cilj prvega je bil izvesti različne učne teme 
pouka družbe z vključevanjem fotografiranja in dela z računalnikom. Poleg tega so raziskali 
različne dejavnike in okoliščine, ki pripomorejo k učinkovitosti učne metode, npr. kako 
opremljenost učilnic z IKT vpliva na vključevanje učenja s fotografiranjem v pouk, katero 
znanje učitelji potrebujejo, katere organizacijske postopke uporabijo učitelji, kako didaktično 
vključiti učenje s fotografiranjem v pouk, katere učne cilje so učitelji prepoznali kot primerne 
za vključevanje, kakšna so stališča učencev na koncu projekta itn. V prvi raziskavi so bili 
vključeni 3., 4. in 5. razredi, torej 8-, 9- in 10-letni učenci. V avstralskem projektu so vzorec 
predstavljali 7- in 8-letni učenci. V raziskavi slovenskih avtorjev učiteljice poročajo o boljšem 
razumevanju obravnavanih pojmov, posebej zahtevnejših. Največkrat so učenje s 
fotografiranjem povezale z geografskim in s sociološkim tematskim sklopom. Učenje uporabe 
IKT opredelijo kot novo, prenosljivo znanje. Učenci so se urili v opazovanju, se besedno in 
nebesedno izražali ob fotografijah. Več težav je bilo pri dodajanju besedila ob fotografijo kot 
pri ustnih predstavitvah. Uporabili so različne oblike dela. Največkrat je delo potekalo 
skupinsko, ustvarjali pa so tudi v dvojicah, frontalno in individualno. Večinoma so uporabljali 
en fotoaparat, kar se je izkazalo za omejujoč dejavnik. V Sloveniji smo zasledili še raziskavo 
Maruše Štepec (Fotografija skozi otroško oko 2013), kjer so bili vključeni otroci, stari 4−6 let. 
V tej raziskavi je vsak učenec dobil svoj fotoaparat za enkratno uporabo. Motivi slikanja so bili 
popolnoma samostojna izbira učencev.   
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II EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Med študijem smo opazili, da učenci skoraj nikoli niso avtorji fotografij. Večkrat so to odrasli, 
učitelji. Fotografijo pri pouku uporabljamo v različne namene, npr. ilustracija učne vsebine, 
prikaz pojavov, kot navodila itn. Malokrat smo zasledili samostojno fotografiranje učencev kot 
način učenja. Menimo, da je učenca treba digitalno vizualno opismeniti, kar pomeni, da je treba 
razvijati oba pola pismenosti: sprejemanje, dekodiranje (»branje«) in sporočanje, kodiranje 
(»pisanje«) oz. ustvarjanje fotografij (Umek, 2010). Zraven se učenec lahko uči obdelovati 
fotografije na računalniku. Tako razvija IKT-spretnosti, ki so v današnjem šolstvu še premalo 
vpeljane v vsakdanji pouk. Glavno raziskovalno vprašanje v empiričnem delu je, ali je učenje 
s fotografiranjem primerno za doseganje učnih ciljev pouka spoznavanja okolja v 1. razredu. 

2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glavni cilji raziskave so: 

• načrtovati in izvesti družboslovne teme (promet, oblikovanost površja, 
čustva) v 1. razredu z vključevanjem učenja s fotografiranjem; 

• ugotoviti vpliv učenja s fotografiranjem na znanje in spretnosti učencev; 
• raziskati odzive učencev na uporabo fotoaparata pri pouku; 
• raziskati prednosti in pomanjkljivosti uporabe fotoaparata pri pouku 

spoznavanja okolja v 1. razredu. 

Raziskovalna vprašanja: 

• Ali učenci z učenjem s fotografiranjem ustrezno dosegajo učne cilje pri 
spoznavanju okolja? 

• Katere spretnosti in IKT-znanja učenec še pridobi ob uporabi fotoaparata in 
računalnika? 

• Katere so prednosti, omejitve in slabosti učenja s fotografiranjem v  
1. razredu? 

• Kakšno mnenje, stališča imajo učenci o fotografiji in uporabi fotoaparata pri 
pouku? 

3. METODA 

Raziskavo smo zasnovali akcijsko, kot kombinacijo kvantitativnega in kvalitativnega pristopa, 
natančneje kot opazovanje z udeležbo (Vogrinc, 2008).  

3.1 Vzorec 

Akcijski projekt je potekal v 1. razredu na eni od osrednjeslovenskih osnovnih šol. Sodelovalo 
je 21 učencev, starih 6−7 let. Vzorec je bil namenski, neslučajnosten. 
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3.2 Inštrumenti 

Intervju smo izvedli z učiteljico na začetku ter z vzgojiteljico na koncu izvajanja akcijske 
raziskave. S tem smo preverili, kakšno mnenje imata o vključevanju učenja s fotografiranjem 
in IKT v proces izobraževanja. 

Uporabili smo strukturiran skupinski intervju. Izvedli smo ga, ker je primeren za zbiranje 
informacij pri prvošolcih, saj drug drugega na ta način spodbujajo pri razmišljanju in lažje 
izrazijo svoje razmišljanje kot s pisanjem. 

Sprotna kvalitativna analiza fotografij je bila temelj za nadaljnje načrtovanje dela.  

Preverjanje znanja je potekalo na dva načina – ustno in praktično. Preverjanje znanja smo 
izvedli ob vsakem zaključku akcijskega koraka. Hkrati smo znanje (vsebinsko in funkcionalno) 
opazovali med izvajanjem različnih dejavnosti in ob analizi fotografij vsakega posameznega 
učenca. 

Z lestvico stališč smo ugotavljali odnos posameznega učenca do učenja s fotografiranjem. 
Uporabili smo lestvico stališč M. Umek (2010) in jo prilagodili razvojni stopnji učencev. 
Najprej smo trditev prebrali naglas, nato so učenci barvali narisane obraze z različnimi izrazi 
(vesel, žalosten, resen obraz) za različno stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo.  

Opazovanje z udeležbo je bilo delno strukturirano. Vnaprej smo določili nekatere elemente 
opazovanja, hkrati pa še zabeležili dodatna opažanja v dnevniških zapisih.  

3.3 Kratek opis raziskave 

Posamezni akcijski koraki so bili načrtovani na podlagi tematskih sklopov. Zanimalo nas je, ali 
je za doseganje ciljev pri določenih temah (Pokrajina, Promet, Čustva) primerna uporaba učenja 
s fotografiranjem. Dejavnosti so bile načrtovane tako, da so učenci poskušali dosegati tako 
vsebinske cilje kot tudi cilje, povezane z delom s fotoaparatom, t. i. funkcionalne cilje. Pri 
vsakem akcijskem koraku smo uporabljali fotografiranje kot metodo, spreminjali pa smo 
vsebino. Izhodišče posameznega koraka je vedno predstavljalo vprašanje, kako uporabiti 
fotografiranje, da bi v čim večji meri dosegali vsebinske cilje. 

V prvem akcijskem koraku so se učenci spoznavali s fotoaparatom. V dejavnostih prevladuje 
spodbujanje opazovanja in opisovanja. Na podlagi dnevniških zapisov, lestvic stališč in 
intervjujev z učenci smo načrtovali dejavnosti v naslednjih akcijskih korakih. 

Drugi akcijski korak vsebuje nekaj več dela s fotografiranjem. 

Tretji akcijski korak vsebuje delo z drugimi IKT, tj. računalnikom in računalniškim programom 
Slikar. 

Po vsakem izvedenem koraku je sledila delna evalvacija, ki je bila osnova za nadaljnje 
načrtovanje. V tem delu smo iskali odgovore na raziskovalna vprašanja.  

3.4 Oblikovanje okvirnega časovnega načrta projekta 

Projekt smo začeli s pregledom splošnega stanja. Raziskali smo poznavanje in dosedanje 
izkušnje s fotoaparatom učencev, starih 6–7 let. To nam je bilo v pomoč pri nadaljnjem 
načrtovanju dejavnosti posameznih korakov.  
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V spodnji tabeli predstavljamo okvirni časovni načrt izvajanja posameznih akcijskih korakov.  

Tabela 1: Časovni razpored akcijskega raziskovanja v juniju 2015 

DATUM  TEMATSKI SKLOP/FAZE 
DELA 

TRAJANJE 

8. 6.  Pregled stanja: preverjanje 
poznavanja in izkušenj 
učencev s fotografiranjem, 
spoznavanje fotoaparata  

1 ura 

9. 6.  Pokrajina: terensko delo v 
Arboretumu, usmerjeno 
opazovanje, samostojno 
fotografiranje 

3 ure 

10. 6.  Pokrajina: analiza 
fotografij, glasovanje za foto 
natečaj, razstava fotografij 

2 uri 

12. 6.   Promet: opazovanje 
prometa, predstavitev 
korakov fotografiranja, 
fotografiranje, analiza 
fotografij 

3 ure 

15. 6.  Promet: fotografiranje v 
skupinah, izdelava fotoknjige 

3 ure 

17. 6.  Čustva: delo na računalniku, 
delo v skupinah – 
fotografiranje v parih, 
analiza fotografij  

3 ure 

18. 6.  Čustva: delo s fotografijami 
na računalniku, urjenje 
korakov fotografiranja 

3 ure 

19. 6. Zaključek 1 ura 
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4. NAČRTOVANJE, IZVEDBA IN ANALIZA AKCIJSKIH KORAKOV 

4.1 Pregled stanja 

Na začetku pregleda stanja smo pred učence (celoten razred) postavili fotoaparat in postavili 
vprašanje »Kaj je ta predmet?« in zatem »Na kaj vas spominja?«. Dejavnost je potekala kot 
nevihta idej. Nismo želeli postavljati dodatnih podvprašanj, ker smo želeli dobiti čim bolj 
pristne odgovore brez usmerjanja v določene odgovore. Spodbujali smo jih le z opozorili, da ni 
pravilnih in napačnih odgovorov. 

Odgovori: 

- 1. vprašanje: v vseh skupinah so takoj ugotovili, da gre za fotoaparat. 
- 2. vprašanje: na slikanje, na snemanje, slika, da koga slikamo, da gledamo slike, za 

približat kakšno sliko, da na ekranu gledaš slike, da lahko premikaš slike na eno 
tipko, lahko ga neseš v živalski vrt, na morje, snemal bi pod morjem; drug učenec: 
to so samo podvodni, slikal bi lahko živali in ribe, lahko ga neseš v Volčji Potok in 
slikaš tiste dinozavre pa kosti od dinozavra, greš v Arboretum in slikaš, kaj vse so 
naredili, greš na stolp in razgled slikaš, lahko tudi na Štajerskem školjke slikaš, da 
snemaš dinozavre, ko se premikajo; sej ne obstajajo več, ja, v Volčjem Potoku so, 
lahko slikaš, sliko pa daš na CD in potem lahko gledaš. 

Zaradi omejenega števila razpoložljivih fotoaparatov skozi celotno raziskavo, imeli smo le štiri, 
in učinkovitejšega ohranjanja pozornosti smo večino dejavnosti prilagodili tako, da so potekale 
v skupinah 4−6 učencev. Zaradi prisotnosti obeh učiteljic v  
1. razredu je bila olajšana organizacija. Tako so vsi učenci imeli enake možnosti uporabe 
fotoaparata. Ravno zaradi tega razloga so uvod v raziskavo predstavljali skupinski intervjuji po 
približno 5 učencev. S tako obliko dela smo dobili vpogled v to, v kolikšni meri in na kakšen 
način so učenci seznanjeni s fotoaparatom in fotografiranjem. Vse intervjuje smo posneli in 
odgovore delno kvalitativno analizirali. Vprašanja so bila v vseh skupinah enaka. 

Tabela 2: Poznavanje fotoaparata in fotografiranja 

VPRAŠANJA POZNAVANJE FOTOGRAFIRANJA IN 
FOTOAPARATA 

Ali si sam že kdaj uporabljali 
fotoaparat? 

12-krat da, 5-krat ne; z enim z razbitim 
steklom; za rojstni dan sem dobila svojega  

Če si ga, kaj si fotografiral? 

 

Se ne spomnim, ko sem imel rojstni dan, sem 
slikal s fotoaparatom; na planinskem sem 
slikal gore − vrhove Triglava, samo so bili 
preveč v megli, pa še nekaj pri Triglavu, ko je 
bilo nekaj modrega in belega gor; da sem 
pogledal slike; slikala sem svojega kužka; 
slikal sem od bratranca kužka; edino takega, ki 
je kot igrača, sem uporabljal pa ima še igrice 
gor; svoje pliške, ko sem bil 5 let; jaz sem tudi 
pri petih začel, ko sem bil na morju (mami, 
očija), v živalskem vrtu (papagaja); jaz pa 
barbike; jaz pa svojo sestrico, ko je nastopala, 
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VPRAŠANJA POZNAVANJE FOTOGRAFIRANJA IN 
FOTOAPARATA 

pa tut pogledamo fotografije; mojo teto, ko je 
nastopala. 

Kdo po navadi fotografira? Slikarji, ker so včasih risal slike; starši; dedi; 
moj oči, ker »ful« gleda divje živali; moja mami 
ves čas torte slika; v šoli učiteljice; starši; 
otroci bolj malokrat, tisti večji otroci; včasih 
ukradem fotoaparat, pa sama fotkam; moja 
mami zelo velik fotografira; mami pa ati, 
učiteljice, fotograf, večkrat starejši k že bolj 
znajo (do odgovora fotograf smo prišli s 
pomočjo podvprašanj). 

Ali vaša učiteljica, starši kdaj 
uporabljajo fotoaparat? 

Ja, ko se skupaj slikamo ta prvi dan, starši tudi, 
ja oni že, otroci pa nikoli ne fotografirajo.  

Zakaj fotografiramo? 

 

Ob kakšnih priložnostih? 

Da imamo slike za spomin; da ne pozabimo; če 
kej pozabimo, da se spomnimo; da si 
zapomnimo, če je zelo lepo (težave s tem 
odgovorom), nikoli ne more biti isto; da se 
spominjamo; da lahko kaj pogledamo še 
enkrat;, lahko tudi kakšen filmček naredimo; 
da slikamo, kar nam je všeč; učiteljice nas, ko 
kam gremo; za spomin, da si zapomnimo kaj 
lepega; za okras, da naredimo kakšne kartice; 
da lahko damo v kakšen okvir slike. 

Ko fotografiramo, a ujamemo 
celotno premikanje ali samo en 
trenutek? 

En trenutek, če pa snemamo, pa skoraj celo uro 
lahko. Pa še slišimo lahko. Ko fotografiramo, 
ujamemo samo sliko, na posnetku pa vse, kar 
se giblje. 

Kje vse najdete, vidite fotografije? Na fotoaparatu, na FB-ju, na televiziji si damo 
kartico, na računalniku, na telefonu, na platnu, 
v muzeju, v učbeniku (za to so potrebovali 
spodbudo) o Francetu Prešernu, na 
računalniku, na internetu, na telefonu pa na 
tablici, na fotoaparatu, različne pokrajine v 
učbeniku, na osebni izkaznici. 

Bi sami radi večkrat fotografirali? Vsi: da. 

 

Poleg skupinskih intervjujev smo pri vsakem posameznem učencu preverili tudi funkcionalne 
cilje, ki so povezani z rokovanjem s fotoaparatom.  
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Pred in po vsakem vsebinskem sklopu je potekalo preverjanje predznanja posameznih 
vsebinskih ciljev, ki smo jih razdelili na tri taksonomske stopnje. S tem načinom smo preverili, 
ali je fotografiranje pripomoglo k doseganju ciljev. 

Naslov dejavnosti: Kaj te najbolj pritegne na sošolcu? 

Učence smo razdelili v pare. Vsak je moral na svojem paru poiskati nekaj, kar mu je zanimivo, 
in to fotografirati. S to dejavnostjo smo preverjali, koliko so učenci že seznanjeni z delom s 
fotoaparatom, do kolikšne mere ga znajo uporabljati oz. kolikšne so spretnosti rokovanja s 
fotoaparatom. Učenci so bili popolnoma samostojni. Pomagali smo jim, ko sami niso znali 
naprej. 

Preverili smo naslednje korake: (1) vključi fotoaparat; (2) usmeri pogled v motiv in na zaslon 
fotoaparata, (3) ustvari fotografijo; (4) poglej posneto fotografijo; (5) uporabi zum. Vsakega 
izmed učencev smo opazovali, v kolikšni meri že zna rokovati s temi elementi. Na tej osnovi 
smo kasneje organizirali posamezne korake, da so bili čim bolj prilagojeni znanju učencev, npr. 
v kolikšni meri je potrebna učiteljeva pomoč in kakšne dejavnosti izbrati pri posamezni temi. 

Tabela 3: Doseganje funkcionalnih ciljev v številkah  

Cilj Samostojno Z učiteljevo pomočjo 

Vključi fotoaparat. 6 13 

Usmeri pogled v motiv in 
zaslon fotoaparata. 

4 15 

Ustvari fotografijo. 6 13 

Poglej posneto fotografijo. 3 16 

Uporabi zum 2 17 

 

 

Slika 2: Dejavnost: »Kaj te najbolj pritegne na sošolcu?« 
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4.1.2 Povzetek ugotovitev uvodne dejavnosti za nadaljnje načrtovanje 

V vseh skupinah so učenci prepoznali fotoaparat. To pomeni, da so se v določenih primerih že 
srečali z njim. Večina učencev je tudi že sama poskusila fotografirati. Samo 5 od 19 učencev 
(2 sta bila ta dan odsotna) še ni samostojno fotografiralo. Vsi so fotografirali ob prisotnosti 
starejših, ena od učenk pa ima svoj fotoaparat, s katerim sama občasno fotografira. Ena učenka 
je izpostavila, da si sama na skrivaj sposodi fotoaparat brez vednosti staršev. Na vprašanje, kdo 
fotografira, je bil najpogostejši odgovor starši in učiteljice. Nihče se ni sam spomnil na 
fotografa, le s pomočjo podvprašanj. Zakaj slikamo, so skoraj enotno odgovorili, da zato, da ne 
pozabimo in za spomin. Šest učencev je popolnoma samostojno vključilo fotoaparat in posnelo 
fotografijo. Ostali so pri fotografiranju sošolca potrebovali pomoč že pri vklapljanju 
fotoaparata. Večkrat so omenili, da imajo doma drugačne aparate. Vsi so vedeli, da morajo 
pritisniti na gumb, če želijo fotografijo posneti, vendar jih je le šest popolnoma samostojno 
pritisnilo na pravi gumb. Trije učenci so vedeli, kako se pogleda fotografijo. Le 2 učenca sta 
samostojno uporabila približevanje oz. zum. Nekateri so imeli težave zajeti motiv, ki so ga 
želeli fotografirati, v objektiv. Težave so bile pri usmerjanju pogleda na želeni motiv na zaslonu 
fotoaparata. Malo učencev je gledalo v ekran fotoaparata. Osredotočali so se na motiv in ne na 
to, kakšna bo končna slika. Nihče ni izpostavil, da mu posneta fotografija ni všeč. Vsi učenci 
so pokazali motivacijo za fotografiranje in bi si želeli še večkrat to početi. 

Ugotovili smo, da je potrebna pomoč učitelja pri posameznih korakih, da učenci usvojijo 
funkcionalne cilje. Predvsem je treba poudariti pomen usmerjenosti v cilj fotografiranja in 
hkrati usmerjenost v ekran fotoaparata ter kakovosti fotografije (svetloba, kader ...). Učence 
moramo navajati na usmerjeno in sistematično opazovanje. 

4.2 Prvi akcijski korak 

Naslov: Pokrajina 

4.2.1 Preverjanje vsebinskega znanja 

Na začetku prve faze smo preverili znanje o površju. S površjem se navezujemo na zunanji, 
vrhnji del Zemlje, na relief in še nekatere naravne sestavine pokrajine. Z izrazom pokrajina se 
navezujemo na vse, kar vidimo, tudi na družbene sestavine. Preverjanje je potekalo v manjših 
skupinah. Glavni cilj »Prepoznavajo osnovne pojme v zvezi s površjem (vode, ravnine, 
vzpetine, vdolbine)« smo razčlenili na različne taksonomske stopnje: 

1. POZNAVANJE: poimenuje naravne sestavine pokrajine in poljubno število ostalih 
značilnosti. 

2. RAZUMEVANJE: opiše, primerja naravne sestavine pokrajine in druge pokrajinske 
značilnosti. 

3. UPORABA: na primeru domačega kraja uporabi pojme o pokrajinskih značilnostih s 
poudarkom na naravnih sestavinah. 
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Slika 3: Preverjanje znanja: Pokrajina 

1. dejavnost: preverjanje je deloma potekalo ob narisanem plakatu, na katerem so bile narisane 
različne značilnosti pokrajine (hribi, gore, grič, reka, jezero, cesta, ravnina). Fotografije, 
izrezane iz revij, so morali postaviti na določeno mesto (vsak učenec tri), npr. čoln postavi na 
jezero, avto postavi na cesto, stolp postavi na vzpetino … Učenec si je sam izbral eno od 
značilnosti pokrajine in jo opisal. Potem je moral razložiti, po čem prepozna npr. goro, cesto, 
travnik, polje …  

2. dejavnost: odgovarjali so na vprašanje, kaj od prej naštetega se nahaja v bližini doma, kaj je 
drugače kot v okolici šole. Potem smo vsakemu učencu postavili tri trditve. Trditev je lahko 
bila pravilna ali nepravilna, npr. to je hrib (pokažem na goro na plakatu). Učenec je potrdil ali 
ovrgel trditev in razložil, zakaj je ali ni pravilna. Med seboj je primerjal dve sestavini površja, 
npr. hrib in goro, odvisno, kateri dve smo uporabili v trditvah. 

3. dejavnost: pojme o pokrajinskih značilnostih so prikazali z risbo, ki naj bi vsebovala vse, kar 
opazijo, ko gredo na sprehod po domačem kraju. 

Tabela 4: Doseganje posameznih ravni znanja na začetku tematskega sklopa Pokrajina 

RAVEN ZNANJA 

1. POZNAVANJE: 
poimenuje naravne 
sestavine pokrajine in 
poljubno število ostalih 
značilnosti. 

 

2. RAZUMEVANJE: 
opiše, primerja naravne 
sestavine pokrajine in 
druge pokrajinske 
značilnosti. 

 

3. UPORABA: na 
primeru domačega kraja 
uporabi pojme o 
pokrajinskih značilnostih 
s poudarkom na naravnih 
sestavinah. 

ŠTEVILO UČENCEV 

5 10 4 

 

Skoraj vsi učenci so priredili predmete (fotografije) na ustrezne dele pokrajine, le nekaj (5) 
učencev je postavilo ustrezno le eno ali dve fotografiji. Ti učenci kljub pomoči niso dosegali 
višje ravni znanja pri naslednjih dejavnostih. Nekaj učencev je popolnoma samostojno razložilo 
pravilnost ali nepravilnost trditev o površju, večina pa je potrebovala naša dodatna 
podvprašanja. Popolnoma samostojno, jasno, pravilno so odgovorili 4 učenci. Velika večina jih 
je npr. znala odgovoriti, ali je trditev pravilna ali napačna, vendar niso znali opisati ali primerjati 
med seboj dveh značilnosti oz. jim je to uspelo z velikim številom dodatnih vprašanj in sugestij.  
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Ker so se učenci že med šolskim letom srečevali s to temo, so že imeli nekaj predznanja. Vsi 
so pravilno postavili izrezano fotografijo na pravo mesto na plakatu. Težave so se pojavile pri 
razlikovanju med hribom, gričem in goro. Velikokrat uporabljajo enak izraz za vse tri vrste 
vzpetin. Večkrat so za opis izbrali reko. Opisali so jo kot vodo, ki teče. Pri risbah domačega 
kraja so tisti, ki živijo v blokih, največkrat povedali, česa ni v bližini (hribov, travnika, polja), 
tisti, ki živijo v hišah, so izpostavili več stvari, npr. travnik, potok, gozd, polje. Skoraj vsi učenci 
so imenovali cesto. Dva učenca sta omenila tudi železnico. Bistvena razlika v okolici šole od 
okolice doma je v tem, da doma ni igrišča, ki je del videza pokrajine. Učenci, ki dosegajo 
stopnjo razumevanja, so pravilno postavili fotografije, pri opisih so potrebovali dodatna 
vprašanja, pri risanju so uporabili nekaj pokrajinskih značilnosti, vendar manj kot tisti, ki 
dosegajo raven uporabe znanja.  

Največ znanja so pokazali 4 učenci. Izstopali so v povezovanju različnih stopenj znanja in 
izražanja. Popolnoma samostojno so opisali pokrajinske elemente, prepoznali pravilne oz. 
nepravilne trditve, razložili in primerjali značilnosti površja, prav tako so jih na risbi zajeli več, 
najmanj tri. Nekateri so potrebovali samo malo spodbude, kakšno vprašanje, da so še 
kompleksnejše opisali, kaj so narisali. 

Čeprav je pri ciljih poudarek predvsem na znanju o Zemljinem površju, opazovanje površja 
brez umestitve v pokrajino ni mogoče.  

4.2.2 Dejavnosti 

Dejavnosti so bile načrtovane tako, da je bilo pri učencih spodbujeno opazovanje okolice, 
pokrajine in predvsem površja s pomočjo fotoaparata. Zaradi že vnaprej načrtovane ekskurzije 
v Arboretum smo morali prilagoditi okvirni načrt. Prvotno je bil na ta datum (9. 6. 2015) 
načrtovan začetek tematskega sklopa Promet, vendar je z ekskurzijo bolj sovpadal tematski 
sklop Pokrajina. 

EKSKURZIJA V ARBORETUM 

Pozornost smo usmerjali na raznolike vode: potok, ribnik, reko, mlako, lužo in tudi na tiste, ki 
jih ne najdemo v Arboretumu (morje, slap, izvir). Opazovali smo lastnosti voda, npr. globino 
vode, hitrost toka, bistrost oz. kalnost. Predvsem pa smo jih opozarjali na oblike površja 
(položno, strmo) in rabo površja, npr. travnato, poraslo z drevjem, raznolikost rastlinja ...  

Ves dan so potekale tri glavne dejavnosti: 

1. OKVIR IZ STIROPORA 

Na začetku terenskega dela je vsak učenec dobil narejen okvir iz stiropora (splošni izraz za 
spenjeni polistiren), približno A4-formata. Navodilo je bilo, da si z njim pomagajo pri iskanju 
motivov v okolici, ki bodo prikazovali površje (voda, hrib, gore, cesta ...) in vse ostale dele 
pokrajine, ki se jim bodo zdeli zanimivi. Opazovali so tako naravne kot družbene sestavine 
pokrajine. Medtem ko smo se sprehajali, smo učence vodili pri opazovanju ter hkrati opazovali, 
na katere motive se sami najpogosteje osredotočajo. 

Poleg samostojnega je potekalo tudi vodeno opazovanje: 

• Večkrat med terenskim delom smo opozorili na različne posamezne naravne značilnosti 
površja, npr.: »V okvir zajemite potok, hrib, grič, reko ...« Okvir so postavili tako, kot 
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da bi fotografirali. Morali so zajeti več primerov skupaj, npr. gore in ravnino, potok in 
grič, mlako in lužo. 

• Opazovati so morali tudi družbene sestavine pokrajine, npr. različne objekte: cesto, 
most, igrala, dinozavre v naravnih velikostih, rastlinjak, kozolec, stare hiše, vrtove, 
ograje, ute, klopce ... Zapomniti so si morali čim več različnih stvari, ki smo jih v tem 
dnevu videli. Tako so bili še bolj pozorni na okolico. 

• Osredinili so se tudi na en sam motiv iz različnih zornih kotov in z različnih razdalj. Z 
vprašanjem »Kaj se je spremenilo?« smo usmerili njihovo razmišljanje. Ugotavljali so, 
v čem se razlikuje fotografija, slika (postavitev okvirja) glede na to, če stojiš najprej na 
enem mestu, nato na drugem, ves čas pa opazuješ isti motiv. Položaje so med seboj 
menjali, tako da so lažje odgovorili na vprašanje.  

• Učenci so doživljali tek po bregu navzgor, tek navzdol. S tem so primerjali strmost in 
položnost. »Navidezno so fotografirali« z okvirjem od spodaj navzgor in od zgoraj 
navzdol. 

• Opazovali smo potok: ali se premika, v katero smer, ali je voda čista, bistra, katere 
rastline rastejo v bližini. Premikajoč potok so »fotografirali« z okvirjem in se 
pogovorili, kaj je drugače, kot če bi dejansko fotografirali s fotoaparatom. 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Osredotočanje na motive v okolju s pomočjo okvirja 

2. FOTO NATEČAJ − ARBORETUM 2016 

Organizirali smo razredni foto natečaj Arboretum 2016. Vsak učenec si je lahko dvakrat v 
dnevu sposodil fotoaparat in ustvaril fotografijo. Na razpolago smo imeli 4 fotoaparate. Ko so 
učenci prihajali ponj, smo pri vsakem učencu sprotno preverili spretnosti dela s fotografskim 
aparatom (glej pregled stanja) in glede na znanje tudi pomagali. V ugotovitvah so opisani 
doseženo znanje po ciljih in spremembe v spretnosti rokovanja s fotoaparatom. Pri izbiri 
motivov jim nismo nudili pomoči, saj je bil to praktičen preizkus znanja. Ustvariti so morali 
njim čim bolj zanimive motive Zemljinega površja, vendar na njih ni smelo biti ljudi. 
Fotografije smo pregledali v šoli, jih analizirali in učenci so sami izglasovali zmagovalca.  
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Slika 5: Zmagovalna fotografija foto natečaja 

3. FOTOGRAF IN SCENSKI MOJSTER 

V paru so se morali dogovoriti, kdo bo scenski mojster in kdo fotograf. Dogovoriti sta se 
morala, kaj bosta fotografirala, tako da bosta na fotografiji zajela čim več raznovrstnih delov 
pokrajine, npr. gore, travnik in cesto na eni fotografiji. Delo je potekalo v skupini po 8 učencev 
zaradi le 4 fotoaparatov, ki so bili na voljo. Medtem so ostali učenci izvajali druge aktivnosti z 
učiteljicama. Fotografije smo analizirali v manjših skupinah. To je bil tudi del preverjanja 
uporabnega znanja oz. tretjega učnega cilja. 

4. ANALIZA FOTOGRAFIJ 

Naslednji dan smo skupaj analizirali fotografije, ki smo jih projicirali na platno v razredu. 
Učenci so morali prepoznati svoji dve fotografiji, si izbrati eno in jo nato čim bolj natančno 
opisati. Ovrednotili smo posameznikovo upoštevanje navodil, tj. fotografiranje izključno 
motivov površja. Učenci so vsako fotografijo ovrednotili tudi z vidika barv, ostrosti, svetlobe, 
oddaljenosti. Na koncu analize so učenci glasovali za najboljšo fotografijo foto natečaja 
Arboretum − Volčji Potok 2016. Vse fotografije smo dali razviti, zmagovalno povečati in iz nje 
narediti sestavljanko (angl. puzzle). Čez dva dni so jo sestavili in ustvarili razstavo vseh 
fotografij. 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Sestavljanje zmagovalne fotografije   Slika 7: Pripravljanje razstave 
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Slika 8: Razstava (1)       Slika 9: Razstava (2) 

4.2.3 Ugotovitve po 1. akcijskem koraku 

4.2.3.1 Dnevniški zapisi  
OPAŽANJA OB DEJAVNOSTIH 

Ves čas je bilo opaziti veliko motiviranost vseh otrok za vse dejavnosti pri terenskem delu. 
Predvsem je bilo spodbujeno fokusirano opazovanje skozi okvir. Samostojno so se osredotočali 
na raznolike motive v okolici in različne pokrajinske elemente. Arboretum ponuja raznolikost 
površja (travnik, grič, gozd, cesta, potok, mlaka, raznolikost rastlinja …) in raznolike objekte, 
npr. rastlinjak, mostove, kozolec, vrtove, paviljon, dinozavre, zgodovinske objekte – stare hiše 
… Učenci so največ zanimanja pokazali za dinozavre v naravni velikosti. Deklice so se bolj 
osredotočale na rože in metulje, ki so v rastlinjaku in v vrtovih, kot dečki. Večina je upoštevala 
navodilo, da mora biti na fotografiji motiv Zemljinega naravnega površja in ne sme biti ljudi. 
Opažamo pa, da pod Zemljino površje štejejo tudi vse, kar se nahaja v okolici, npr. mostove, 
hiše, dinozavre, rože … To predstavlja videz pokrajine, katerega del so tako naravne kot 
družbene sestavine. Ker so učenci lahko naredili le dve fotografiji, se nam zdi, da so se še bolj 
zavedali svoje okolice, da so razmislili, kaj si najbolj želijo ujeti v objektiv. Eden od učencev 
je pokazal izredno senzibilnost, saj je brez spodbud izpostavil težavnost fotografiranja 
premikajočega se potoka, še preden smo to izpostavili. Ugotovil je, da je težko držati roke pri 
miru, da je tako hitro meglena slika in če je proti soncu obrnjen, ni tako lepa fotografija. 
Pogovarjali smo se o tem, kako se razlikujejo fotografije istega motiva iz različnih položajev. 
Opazovali smo hotel za žuželke in rastlinje okoli njega. Učenci so izpostavili razlike v 
oddaljenosti, zajetju v objektiv, svetlobi, vidnosti celote: če bližje stojiš, je večji; tukaj je bolj 
svetel, tam pa bolj temen; tukaj vidim vse luknjice, če stojim dlje stran, pa ne; če stojim bližje, 
lahko dam v okvir samo žužkohotel, če grem pa stran, pa še rožice zraven; če sem preblizu, ne 
gre cel v okvir … Pri dejavnosti Fotograf in scenski mojster so imeli največ težav dogovoriti se, 
kdo v paru bo fotograf in kaj si želita zajeti na fotografijo. Deljenje fotoaparata spodbuja 
sodelovanje med učenci. Povedali so, da je težko več želenih motivov zajeti na eno samo 
fotografijo. 

V razredu smo analizirali fotografije. Vsak učenec je moral svojo fotografijo natančno opisati, 
kaj je na njej, zakaj si je izbral ta motiv, kakšna je kakovost svetlobe, videza … Opazen je bil 
povečan besedni zaklad. Uporabljali so raznolike izraze pri opisu in zavedanju o tem, kaj vse 
vpliva na videz fotografije. Fotografij še ne zaznavajo kot celote. Večinoma pravilno 
poimenujejo posamezne dele fotografij, ki pa niso povezani z obravnavano vsebino. Učenci so 
izglasovali zmagovalca. Izglasovali so fotografijo, na kateri ni bilo motiva pokrajine. Na 
fotografiji je bil dinozaver. V naslednjih korakih bo treba dati večji poudarek opazovanju 
fotografij z vidika ciljev. Sestavljanko iz zmagovalne fotografije je bilo težje sestaviti, saj je 
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veliko črne barve. Razstavo ostalih fotografij smo pokazali drugim učencem 1. razreda in 
staršem. 

FUNKCIONALNI CILJI 

V dnevnik smo si med dejavnostmi sproti zapisovali opažanja in doseganje funkcionalnih 
ciljev. Medtem ko je učenec fotografiral, smo opazovali, v kolikšni meri že zna rokovati s 
fotoaparatom. Pomagali smo z vprašanji: kaj narediš najprej, kaj točno želiš fotografirati, kje 
moraš pritisniti, če bi želel približati, kaj moraš pritisniti, da si fotografijo ogledaš … V Tabeli 
5 so predstavljene ugotovitve opazovanja zadnjega rokovanja s fotoaparatom v tem sklopu. 

Tabela 5: Doseganje funkcionalnih ciljev v 1. akcijskem koraku 

Cilj  Samostojno Z učiteljevo pomočjo 

Vključi fotoaparat. 8 11 

Usmerjen pogled. 11 7 

Ustvari fotografijo. 12 6 

Poglej posneto fotografijo. 4 15 

Uporabi zum. 5 14 

 

V primerjavi s preverjanjem obvladovanja posameznih korakov fotografiranja pred začetkom 
raziskave in po 1. akcijskem koraku je opazen napredek pri vseh učencih. Osem učencev zna 
vključiti fotoaparat, vendar še vedno več kot polovica potrebuje pomoč. Težavo vidimo v tem, 
da tega nismo v zadostni meri poudarjali. Največkrat so učenci fotografirali, ko je fotoaparat že 
bil vključen. Temu smo morali v naslednjih korakih nameniti več pozornosti. Vsi učenci 
ustvarijo fotografijo, nekateri samo potrebujejo pomoč pri izbiri tipke. Sami še ne znajo 
pogledati fotografije, približati motiv so znali 3 učenci več kot na začetku. Opažamo, da 
učencem ni pomembna kakovost fotografije, razen nekaterim. Pomembno jim je, da je na 
fotografiji zajeto tisto, kar si želijo. Veliko bolj opazna sta bila usmerjenost v motiv in pogled 
na zaslon fotoaparata. To pripisujemo uporabi okvirja iz stiropora, ki smo ga uporabljali za 
usmerjeno opazovanje okolice. 

Kaj so učenci pridobili v tem sklopu? V tem sklopu bi izpostavili izredno motiviranost za delo, 
osredotočenost na opazovanje okolice, povečan besedni zaklad in osnovno znanje o 
fotografiranju. 

4.2.3.2 Stališča učencev do učenja s fotografiranjem ob zaključku 1. akcijskega koraka 
Lestvico stališč je rešilo 19 učencev 1. razreda. Dečkov je bilo 11, deklic pa 8. Prilagodili smo 
jo starosti in sposobnostim učencev. Pri vsakem stališču so pobarvali vesel obraz, če so se z 
njim strinjali, žalostnega, če se niso strinjali, in resnega, če je bil odgovor »ne vem«. Vsako 
stališče smo prebrali naglas in jim večkrat ponovili, kaj pomeni posamezen obraz. 

Tabela 6: Stališča učencev 1. razreda do učenja s fotografiranjem 

Stališče DA NE BREZ 
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Všeč mi je, kadar pri pouku fotografiramo. 16 0 3 

Vse, kar znam delati s fotoaparatom, sem se naučil/-a v šoli. 7 6 6 

Govorne predstavitve sošolcev ob fotografijah so bolj zanimive. 10 7 2 

Rad/-a bi delal/-a s fotografijami na računalniku. 9 4 6 

Fotografije, ki so jih naredili sošolci, so bolj zanimive kot fotografije v 
učbeniku. 

14 2 3 

Raje gledam fotografije kot fotografiram. 8 10 1 

Fotografije, ki jih posnamejo sošolci, so slabe. 3 16 0 

Raje rišem kot fotografiram. 16 2 1 

Fotografiranja se je treba učiti. 17 1 1 

Rad/-a bi se naučil/-a narediti računalniške predstavitve s fotografijami. 13 2 4 

Raje vidim, da mi stvari na fotoaparatu pokažejo sošolci kot učiteljica. 8 6 5 

Pri pouku večkrat opazujemo fotografije. 15 1 3 

Raje bi snemal/-a kratke filme kot fotografiral/-a. 12 3 4 

Raje gledam fotografije, ki jih posname učiteljica, kot fotografije, ki jih 
posnamejo sošolci. 

12 5 2 

Več se naučim pri pouku, če fotografiram sam/-a. 14 2 3 

 

Učencem je fotografiranje pri pouku všeč. To lahko sklepamo po prvem stališču, s katerim se 
strinja 16 učencev od 19. Hkrati skoraj polovica razreda raje gleda fotografije kot fotografira 
sama. Večina (17) meni, da se je fotografiranja treba učiti. Fotografije, ki jih naredijo učenci, 
se jim po večini zdijo zanimivejše kot fotografije v učbeniku. Samo 3 učenci menijo, da so 
fotografije sošolcev slabe, ostalim se zdijo zanimive. Še vedno raje gledajo fotografije učiteljice 
kot fotografije sošolcev. Pri pouku večkrat opazujejo fotografije. Približno polovica razreda bi 
delala s fotografijami na računalniku, večina pa bi si želela s kamero snemati krajše filme. 
Skoraj celoten razred raje riše kot fotografira. Večina se strinja, da se pri pouku naučijo več, če 
sami fotografirajo. 

Kar nekaj učencev se je odločilo za odgovor »ne vem«. Največ jih ne ve, ali so se več naučili 
delati s fotoaparatom v šoli ali doma, nekaj jih ne ve (4) ali bi delali s fotografijami na 
računalniku. Pri vsakem vprašanju se pojavijo nekateri, ki se ne znajo odločiti. Ker učenci še 
ne znajo brati in pisati, vsaj večina ne, smo morali trditve prebrati naglas in jim razložiti, kaj 
pomeni posamezen obraz. Obstaja verjetnost, da kakšen učenec ni razumel. 

4.2.3.3 Mnenja učencev 1. razreda o učenju s fotografiranjem po končanem  
1. akcijskem koraku (skupinski intervjuji, glej Prilogo 1) 
Po končanem 1. akcijskem koraku z glavno temo Pokrajina smo učence intervjuvali v manjših 
skupinah (4, 5 učencev). Dva učenca sta bila odsotna, zato jih je bilo intervjuvanih 19. Postavili 
smo 5 odprtih vprašanj in 1 zaprto. Odgovore smo razčlenili po posameznih skupinah. Učenci 
se med seboj niso poslušali, razen tistih znotraj posamezne skupine. 
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1. VPRAŠANJE: KAKO VAM JE BILO VŠEČ FOTOGRAFIRANJE? 

V vseh skupinah (1., 2., 3. in 4.) so vsi učenci (19) odgovorili z »v redu«. Nihče ni rekel, da mu 
ni bilo všeč. S podvprašanjem so nato trije še odgovorili z »zelo v redu« in eden je rekel, da je 
bilo »ful zabavno«. Nihče ni izkazal nezadovoljstva nad dejavnostjo, kar nakazuje, da je 
učencem všeč delo s fotoaparatom. 

2. VPRAŠANJE: KAJ VAM JE BILO NAJLAŽJE? 

V 1. skupini smo najprej postavili 2. in 3. vprašanje skupaj, vendar smo ugotovili, da se težko 
osredotočajo na dve stvari hkrati. Zato smo vprašanje razčlenili na dva dela in tako nadaljevali 
tudi v naslednjih skupinah. Najlažje jim je bilo »pritisniti na tipko oz. gumb«, to pomeni 
sprožilec, »držati fotoaparat« in »slikati mojo fotografijo«, to pomeni, da je učencu najlažje 
fotografirati svoj motiv in ne določenega. V 2. skupini je eden od učencev izpostavil, da mu ni 
bilo nič enostavno, dvema je bilo najlažje »pritisniti na gumb«, eden ni odgovoril, enemu pa je 
bilo najlažje »poiskati sliko« oz. motiv fotografiranja. V 3. skupini jim je bilo najlažje 
naslednje: »z unim kvadratkom«, tj. okvirjem is stiropora; ujet sliko; da se mi ni roka tresla; 
pritisnit gumb, prižgati fotoaparat in pritisnit gumb. V 4. skupini je eden od učencev izpostavil, 
da mu je bilo najlažje fotografirati navzdol, ker mu ni svetilo sonce.  

3. VPRAŠANJE: KAJ VAM JE BILO NAJTEŽJE? 

V 1. skupini dvema učencema ni nič težko pri fotografiranju. Dva sta izpostavila, da je težko 
slikati predmete, ki se premikajo (v tem primeru premikajoče dinozavre v Arboretumu), ena 
učenka pa je izpostavila, da je meglena slika, če premika roke. V  
2. skupini je učenec ravno tako izpostavil meglenost fotografije, vendar zaradi tega, ker je 
»mogel vse skupaj ujet« in »na gor fotografirat«. Nato sta še 2 učenca izpostavila težavo, kako 
več stvari hkrati ujeti na fotografijo. Dva sta izpostavila, da jima je bilo težko najti motiv 
fotografiranja, ker so v dnevu lahko fotografirali le dva motiva, bilo pa je več zanimivih. V 3. 
skupini sta ravno tako 2 učenca rekla, da je težko ujeti vse na fotografijo, eden od teh težko drži 
roko pri miru, enemu je težko fotografirati sebe in enemu ni nič težko. Tudi v 4. skupini so 
imeli največ težav z zajetjem več oz. samo enega motiva na fotografijo. Dvema učencema ni 
bilo nič težko oz. jima je bilo vse enostavno. 

4. VPRAŠANJE: ALI BI SI ŽELELI VEČKRAT FOTOGRAFIRAT V ŠOLI? 

V 1., 2., 3. in 4. skupini so vsi učenci odgovorili, da bi večkrat fotografirali. 

5. VPRAŠANJE: ČE BI IMEL SVOJ FOTOAPARAT, KAJ BI NAJRAJE FOTOGRAFIRAL? 

V 1. skupini je eden od učencev rekel, da bi fotografiral vse, drugi pa so izpostavili naslednje: 
rožice pa metuljčke, očija pa mamico pa sestrico, pošasti, za spomin. Eden od zanimivih 
odgovorov je »za spomin«, saj učenec ni izpostavil motivov, ampak namen fotografiranja. V 2. 
skupini so trije odgovorili »vse«, 2 bi fotografirala morje. 

6. VPRAŠANJE: KAJ BI V ŠOLI ŠE FOTOGRAFIRALI? 

V 1. skupini so skoraj vsi izpostavili dejavnosti, ki niso vezane na pouk (igrišče, ko se igram; 
ko je odmor, ko sem smešen; ko se igramo človek ne jezi se). Ena od učenk bi fotografirala 
zastave, ker sama pravi, da ve vse o državah. V 2. skupini so bili odgovori: drevo na igrišču za 
spomin, šolo bi fotografiral za spomin, puščico, da bom vedel, kakšno sem imel v 1. razredu, 
prometne znake, pri angleščini, ko se zabavamo. V 3. skupini: pri matematiki kakšne naloge, 
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nogomet v šoli, igrišče, med odmorom, ko se igramo. V 4. skupini so odgovorili tako: vse 
prijatelje, živalce iz plastelina pri likovni, smreko, vse, kar bi si želel. 

SKLEP 

Glede na to, da se učenci niso poslušali med seboj (razen tistih znotraj skupin), so si nekateri 
odgovori zelo podobni. Če sklepamo po odgovorih učencev, je vsem učencem všeč delo s 
fotoaparatom pri pouku. Nihče ni izpostavil, da mu ne bi bilo všeč oz. da mu je odveč. Najlažje 
jim je pritisniti na sprožilec fotoaparata. Nekaterim je enostavno poiskati motiv fotografiranja, 
nekaterim pa ravno to predstavlja težavo, saj je veliko zanimivosti v okolju. Največkrat 
izpostavljene težave so zajetje več elementov na fotografijo, fotografiranje premikajočih se 
predmetov in držanje rok pri miru. Kar nekaj učencev je mnenja, da pri fotografiranju ni nič 
težkega. Vsi učenci bi še uporabljali fotoaparat pri pouku, vsi so imeli tudi ideje, kje bi ga lahko 
uporabili. Največkrat izpostavljene dejavnosti so dejavnosti, ki niso vezane na pouk. Zato je 
bilo treba v nadaljevanju akcijske raziskave učencem predstaviti možnosti uporabe fotoaparata 
pri dejavnostih znotraj pouka. 

4.2.3.4 Preizkus znanja 
V Tabeli 7 je predstavljeno število učencev, ki dosegajo posamezno raven znanja po končanem 
sklopu Pokrajina Odločili smo se za tri ravni znanja, tudi po posvetu z učiteljico in vzgojiteljico 
v 1. razredu, saj sami uporabljata tri ravni pri vseh predmetih in na koncu ocenjevalnih obdobij. 
Pri preverjanju je sodelovalo 19 učencev. 

Naloge za preverjanje znanja: 

1. dejavnost: preverjanje je potekalo v paru. Prvi v paru si je moral zamisliti in opisati eno od 
značilnosti površja, npr. goro, grič, hrib ... Drugi je moral ugotoviti, kaj opisuje. Potem je vsak 
izžrebal fotografijo in opisal izbrano.  

2. dejavnost: učenec je primerjal dve fotografiji, v čem sta si podobni oz. se razlikujeta.  

3. dejavnost: v parih ustvarita fotografijo v domačem kraju (Arboretum), na kateri morajo biti 
zajete vsaj tri naravne sestavine pokrajine in poljubno število ostalih značilnosti. 

Tabela 7: Realizacija ciljev po 1. akcijskem koraku Pokrajina 

NIVO ZNANJA 

1. POZNAVANJE:  
poimenuje naravne 
sestavine pokrajine in 
poljubno število ostalih 
značilnosti. 

2. RAZUMEVANJE: opiše, 
primerja naravne sestavine 
pokrajine in druge 
pokrajinske značilnosti. 

3. UPORABA: na 
primeru domačega kraja 
uporabi pojme o 
pokrajinskih značilnostih 
s poudarkom na naravnih 
sestavinah. 

ŠTEVILO UČENCEV 

3 10 6 

 

Vsi učenci so pokazali oz. poimenovali pokrajinske značilnosti. Trije učenci so pokazali le 
nekatere od teh. Trije učenci niso samostojno niti s pomočjo znali opisati značilnosti površja 
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niti drugih pokrajinskih sestavin. Učenec je ob vprašanjih pokazal primere oblikovanosti 
površja (pokaži mi goro, kje je dolina, kje stoji cerkev …). Prav tako niso razumeli, o čem 
govori sošolčev opis pokrajine. Tisti, ki dosegajo drugo stopnjo, so s pomočjo podvprašanj in 
z dodatnimi pojasnili prišli do odgovora oz. želenega opisa. Nekaj jih je s pomočjo podvprašanj 
našlo nekaj razlik, vendar to ni bilo dovolj za doseganje 3. ravni. Nekateri so skoraj samostojno 
prepoznali razlike in podobnosti, vendar so bile opazne vrzeli v znanju v prejšnji stopnji, npr. 
ni znal ugotoviti iz opisa, za katero pokrajinsko značilnost gre, ali pa je potreboval več 
podvprašanj oz. dodatnih pojasnil. Šest učencev je popolnoma samostojno opisalo in 
razlikovalo pokrajine in fotografije. Veliko učencev je pri zadnji nalogi imelo težavo, saj je s 
fotoaparatom težko ujeti več pokrajinskih enot skupaj. Skupaj sta se morala dogovoriti, katere 
sestavine površja vidita in kako se bosta postavila, da bosta to ujela v objektiv. Veliko jih je v 
objektiv ujelo več različnih družbenih pokrajinskih značilnosti kot naravnih. Bistveno je, da so 
se osredotočali na okolico in usmerjeno opazovali.  

Učenci so napredovali v znanju, če ga primerjamo znanjem na začetku sklopa. Manj učencev 
je ostalo na 1. stopnji znanja. Na začetku je bilo 5, sedaj 3 učenci. Učenci bolj povezano in 
jasno opisujejo pokrajinske značilnosti. Šest učencev dosega vse 3 cilje v celoti. 

4.3 Drugi akcijski korak 

Naslov: Promet 

4.3.1 Preverjanje vsebinskega znanja 

Na začetku 2. akcijskega koraka smo preverili znanje o prometu. To je potekalo v manjših 
skupinah (4, 5 učencev). Promet je zelo širok pojem in zajema velik spekter ciljev.  

Izbrali smo naslednje: 

Cilji na različnih taksonomskih stopnjah 

1. POZNAVANJE: našteje pravila, ki veljajo za pešce v prometu. 

2. RAZUMEVANJE: predvidi in presodi posledice ob neupoštevanju pravil v prometu. 

3. UPORABA: uporabi pravila, ki veljajo za pešce v prometu, v konkretni situaciji. 

Izvedli smo tri dejavnosti, vezane na stopnje ciljev: 

1. dejavnost: prebrali smo trditve v povezavi s pravili v prometu, ki veljajo za pešce. Če so se 
učenci s posamezno trditvijo strinjali, so dvignili zelen list, če se niso, so dvignili rdeč list. 
Sedeli so v vrsti, tako da med seboj niso gledali odgovorov. Vsak od učencev je naštel vsa 
pravila za pešce, ki jih pozna. 

2. dejavnost: vsak od učencev je dobil sliko prometne situacije. Nekatere prikazujejo pravilno 
udeležbo v prometu, nekatere ne. Opisati so morali pravilnost ravnanja udeležencev. Če je bilo 
ravnanje napačno, so opisali, kaj bi morali udeleženci narediti drugače.  

3. dejavnost: učenec je prečkal cesto v območju umirjenega prometa v okolici šole in uporabil 
pravilen postopek ravnanja ob prečkanju ceste. Pri tem smo za varnost skrbele 3 učiteljice. 
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Tabela 8: Doseganje posameznih ravni znanja na začetku tematskega sklopa Promet 

NIVO ZNANJA 

1. POZNAVANJE: našteje 
pravila, ki veljajo za pešce 
v prometu. 

2. RAZUMEVANJE: 
predvidi in presodi 
posledice ob neupoštevanju 
pravil v prometu. 

3. UPORABA: uporabi 
pravila, ki veljajo za 
pešce v prometu, v 
konkretni situaciji. 

ŠTEVILO UČENCEV 

6 11 2 

 

Večina učencev se je do trditev pravilno opredelila. Učenci, ki dosegajo prvo raven (6), niso 
našteli pravil oz. le nekaj od pravil, ki veljajo za pešce, kljub temu da smo jih predhodno 
ponovili. Pri predvidevanju in presojanju samostojno niso povedali ničesar oz. le nekaj dejstev 
ob pomoči. Prometno situacijo na sliki so opisali, niso pa presodili oz. predvideli, kaj bi se 
lahko zgodilo. Kljub vprašanjem, podvprašanjem in spodbudam so povedali zelo malo, le npr. 
moramo gledati, ko gremo čez cesto. Pri prečkanju ceste niso bili samostojni, potrebovali so 
popoln nadzor starejših, ne upoštevajo pravil za prečkanje ceste. Učenci, ki dosegajo drugo 
raven (11), so našteli nekaj pravil ali vsa. S pomočjo podvprašanj predvidijo, kaj se bo zgodilo 
v določeni prometni situaciji. Lahko, da so našteli vsa pravila in pravilno predvideli posledice, 
vendar pri uporabi niso uporabili vseh pravil, npr. so stekli čez cesto, niso pogledali levo in 
desno … Učenci, ki dosegajo tretjo raven (2), so našteli vsa pravila, samostojno opisali 
fotografije in predvideli posledice pri neupoštevanju pravil. Prav tako so popolnoma 
samostojno prečkali prehod za pešce, morda samo niso dvignili roke pri vstopu na prehod za 
pešce. 

4.3.2. Dejavnosti 

1. PROMETNE SITUACIJE 

Učenci so bili razdeljeni v tri skupine. Ker smo bile v razredu 3 učiteljice, je vsaka svojo 
skupino odpeljala na točko v bližnji okolici šole. Točke opazovanja prometa so bile tri: 

- ob železniški progi, 

 

Slika 10: Fotografiranje ob železniški progi 
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- ob prehodu za pešce,  

 

Slika 11: Fotografiranje ob prehodu za pešce 

- pri prometnem znaku stop. 

 

Slika 12: Fotografiranje ob stop znaku 

Znotraj skupin so učenci fotografirali vedno isto točko. S tem smo spodbujali opazovanje, kako 
se situacija v prometu spreminja. Poleg tega smo se pogovarjali o tem, kako pomembna je 
previdnost, pozornost in kaj sami naredijo za to, da so bolj opazni v prometu. Hkrati so usvajali 
tudi funkcionalne cilje (vključi fotoaparat, usmeri pogled in posname fotografijo, pogleda 
fotografijo, uporabi zum). 

Analiza fotografij 

Skupna analiza fotografij je potekala v razredu. Fotografije smo projicirali prek računalnika in 
projektorja na platno. Skupaj smo opisovali fotografije, presojali in predvidevali vedenje 
udeležencev v prometu v različnih situacijah, v različnih prevoznih sredstvih. Ključni vprašanji 
sta bili: kako se promet spreminja, kako ravnaš v spremenjenih okoliščinah. Učenci so vseskozi 
ocenjevali varnost oz. nevarnost na isti točki. Opisali in razložili so pravila za prečkanje prehoda 
za pešce, predvidevali so posledice pri neupoštevanju pravil v prometu. 

2. STOP, NE TAKO! 

Naslednji dan smo se pogovarjali o tem, česa se v prometu ne sme početi. V skupinah 3 ali 4 
učencev so dobili na razpolago različne pripomočke (lego kocke, tulce, podolgovate velike bele 
liste, barvice, žogo, flomastre, lutke, prometne znake ...). Z lastnim izborom pripomočkov so 
morali ustvariti nevarne prometne situacije s pomočjo naših predhodnih opisov, ki so jih nato 
fotografirali. Na koncu so izbrali fotografijo, s katero so bili najbolj zadovoljni kot skupina.  
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Slika 13: Različni pripomočki za fotografiranje − "Stop, tako se ne sme!" 

ANALIZA FOTOGRAFIJ 

Posamezne skupine so izbrane fotografije opisale in predstavile. Za bolj zanimivo opisovanje 
smo jih motivirali tako, da so se morali igrati vlogo učitelja. Morali so opisati in razložiti 
situacijo, za katere pripomočke so se odločili in zakaj ter zakaj je situacija nevarna. Ostali so 
morali prepoznati nepravilnosti in presoditi ravnanje posameznikov v prometnih situacijah. 

 

Slika 14: Ena od skupin učencev pri analizi fotografij 

Nevarne situacije: 

I. nepravilno prečkanje prehoda za pešce (gledanje v tla); 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Primer nepravilnega prečkanja ceste 
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Slika 16: Primer nepravilnega prečkanja ceste 

II. ovira na cesti;  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Ovira na cesti 

III. nepravilno pobiranje žoge s ceste; 

 

Slika 18: Nepravilno pobiranje žoge s ceste 

IV. hoja po kolesarski stezi; 
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Slika 19: Hoja po kolesarski stezi 

V. prerivanje na pločniku; 

 

Slika 20: Prerivanje na pločniku 

VI. neprimerno vedenje v avtu (biti ne pripet). 

 

Slika 21: Neprimerno vedenje v avtu 

 3. FOTOKNJIGA 

Vsaka skupina je na koncu izdelala fotoknjigo »Stop, ne tako!«. Natisnili smo fotografije za 
vsako skupino, nato so jih sami speli skupaj, opremili naslovnico in ob vsako fotografijo 
zapisali besede ali povedi (kdor je znal) v povezavi s posamezno prometno situacijo. Na koncu 
je vsaka skupina tudi predstavila svojo fotoknjigo. 
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Slika 22: Izdelovanje fotoknjige   Slika 23: Predstavitev fotoknjige 

4.3.3 Ugotovitve po 2. akcijskem koraku 

4.3.3.1 Dnevniški zapisi  
OPAZOVANJE OB DEJAVNOSTIH 

Pri dejavnosti fotografiranja ene točke (stop znak, prehod za pešce, železniška proga) je bila 
velika prednost, da so bili učenci razdeljeni v manjše skupine. Tako so učenci lahko v večji 
meri rokovali s fotoaparatom, glede na to, da je bilo pomanjkanje fotoaparatov. Ob stop znaku 
so učenci izpostavili naslednje: stop znak se ne premika in ga je lahko fotografirati, ob stop 
znaku se morajo avti ustaviti, zato ga lahko fotografiraš, če se ne bi ustavil, bi se zaletel v avto, 
ki gre na ravnost … Spoznali so, da je nepremične stvari lažje fotografirati. Opazovali so promet 
ob stop znaku in predvidevali, kaj bi se lahko zgodilo, če se ne bi ustavljali ob njem. Ob prehodu 
za pešce so izpostavili naslednje: nisem mogel slikati avta, ker je šel prehitro mimo mene, gospa 
ni dobro pogledala, prehitro je šel čez cesto, če se ne postaviš dovolj blizu, ti nihče ne bo ustavil 
… Ravno tako kot v prvi skupini so tudi tu izpostavili, da je težko fotografirati premikajoče se 
predmete (avto, motorista). Predvidevali so, kaj bi se lahko zgodilo, če ne bi upoštevali pravil, 
ki veljajo v prometu, predvsem za pešce, npr. če ne pogledaš levo in desno, lahko ne vidiš avta 
in te zbije, če bi šel motorist prehitro, ga gospa ne bi videla in bi bila nesreča … Skupina ob 
železniški progi ni dočakala vlaka in spusta zapornic, so pa vseeno lahko predvidevali, kaj bi 
se lahko zgodilo.  

Pri analizi fotografij so s pomočjo opazovanja prometa na fotografijah spoznali, kako se promet 
neprestano spreminja, zato je treba predvidevati. Samostojno so sklepali o možnih scenarijih in 
predvsem odgovarjali na vprašanje »Kaj bi se zgodilo, če ...?«. 

Ustvarjanje nevarnih situacij – fotoknjiga – je učence zelo motivirala. Vsi so z zagnanostjo 
sodelovali pri ustvarjanju, tako pri fotografiranju kot pri izdelavi fotoknjige. V situacijah so 
morali uporabiti svoje znanje. Po našem mnenju imajo učenci kar nekaj uporabnega znanja. 
Nekatere skupine so se popolnoma samostojno dogovorile o pripomočkih in o tem, kako bi 
ustvarili situacijo, da se bo prepoznal namen na fotografiji. Nekaj skupin je potrebovalo 
spodbudo z vprašanji ali s konkretnim primerom. Poudarjamo, da so bile samo spodbude, saj 
so vse skupine samostojno nadaljevale z delom. Ustvarili so zanimive situacije in fotografije. 
Uporabili so različne pripomočke in izbor utemeljili. Tri skupine so uporabile samo predmete, 
4 pa ljudi oz. ljudi in predmete. Skupine s predmeti so enostavno postavile situacijo in ustvarile 
fotografijo. V skupinah, kjer so nastopali učenci, so imeli več težav s fotografiranjem. Učencem 
se je zdelo, da je težje zajeti situacijo na fotografijo. Akterji na fotografiji lahko vedno pokažejo 
drugačno mimiko obraza, uporabijo drugačne kretnje, zato so nekateri »fotografi« večkrat 
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ponovili fotografiranje, spreminjali sceno itn. Razvijali so sposobnost opazovanja in dela v 
skupinah.  

Najbolj optimalno bi bilo, če bi vsak učenec imel svoj fotoaparat, vendar smo želeli ustvariti 
čim bolj realne pogoje, kar se tiče dostopnosti fotoaparatov. Že tako na šoli ni bilo dostopnega 
fotoaparata. Uporabljali smo 2 učiteljičina fotoaparata, še 2 pa smo si sposodili. Pred 
dejavnostmi smo morali vedno preveriti, ali so baterije napolnjene, saj nismo smeli tvegati, da 
bi ostali brez.  

Ko smo analizirali fotografije, tako fotografije, ki so jih ustvarjali ob različnih točkah, kot tiste 
v skupinah, so učenci poleg branja fotografij tudi interpretirali fotografije bolj kompleksno, z 
več idejami. Podajali so svoja mnenja, stališča, predvidevali posledice in samostojno zamišljali 
možne poteke dogodkov, prikazanih na fotografijah, v tem primeru v povezavi s prometom. To 
nakazuje na uporabnost znanja, ki so ga pridobili z lastno aktivnostjo in »branjem« ustvarjenih 
fotografij. 

FUNKCIONALNI CILJI 

Znanje o uporabi fotoaparata smo opazovali med poukom. Na koncu sklopa je preverjanje 
znanja potekalo kar na hodniku šole. Vsak učenec je fotografiral tisto, kar v tem prostoru sam 
želi ujeti v objektiv. Naša sugestija je bila naslednja: »Sámo fotografijo lahko približaš, 
fotografiraš z razdalje, se obrneš proti svetlobi, stran od svetlobe, popolnoma po svojih željah.«  

Tabela 9: Doseganje funkcionalnih ciljev v 2. akcijskem koraku Promet 

Cilj  Samostojno Z učiteljevo pomočjo 

Vključi fotoaparat. 9 10 

Usmeri pogled. 13 6 

Ustvari fotografijo. 12 6 

Poglej posneto fotografijo. 4 15 

Uporabi zum. 5 14 

 

Skoraj polovica (9) učencev že samostojno vključi fotoaparat. Več kot polovica učencev (12) 
ustvari fotografijo brez pomoči. S preverjanjem tega, kar so fotografirali, je kar nekaj težav. 
Fotoaparati se med seboj razlikujejo, imajo tipke na različnih mestih. Pri tem smo morali večini 
učencev pomagati. Vse učence smo predhodno opozorili, da lahko približajo motiv, če želijo. 
Tudi če tega niso želeli, so morali pokazati, kako se to naredi. To je naredilo 5 učencev. Učenci 
so ubesedili, na kaj so bili pozorni pri ustvarjanju fotografije, npr. želel sem, da se vidi tobogan 
z igrišča, fotografirala sem stopnice, nisem želel, da bi bilo preveč temno … Učenci se bolj 
osredotočajo na motiv (13) in opazujejo, kakšna bo končna fotografija, kot v prejšnjem 
akcijskem koraku.  

Kaj so učenci pridobili? Poleg vsebinskega znanja, besednega zaklada, sposobnosti 
usmerjenega opazovanja glavni napredek vidimo v razvoju vizualne pismenosti, ki se kaže v 
povezovanju dogodkov na fotografijah z lastnimi in s predhodnimi izkušnjami. Fotografije so 
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v tem sklopu gledali veliko bolj celostno kot v prvem. Spodbujeno je bilo sodelovanje med 
učenci. 

4.3.3.2 Stališča učencev do učenja s fotografiranjem ob zaključku 2. akcijskega koraka 
 

Tabela 10: Stališča učencev do fotografiranja ob zaključku 2. akcijskega koraka Promet 

Stališče DA NE BRE
Z 

Všeč mi je, kadar pri pouku fotografiramo. 19 0 0 

Vse, kar znam delati s fotoaparatom, sem se naučil/-a v šoli. 11 6 2 

Govorne predstavitve sošolcev ob fotografijah so bolj zanimive. 12 7 0 

Rad/-a bi delal/-a s fotografijami na računalniku. 9 4 6 

Fotografije, ki so jih naredili sošolci, so bolj zanimive kot fotografije v 
učbeniku. 

15 3 1 

Raje gledam fotografije kot fotografiram. 6 12 1 

Fotografije, ki jih posnamejo sošolci, so slabe. 2 17 0 

Raje rišem kot fotografiram. 10 6 3 

Fotografiranja se je treba učiti. 18 1 0 

Rad/-a bi se naučil/-a narediti računalniške predstavitve s fotografijami. 12 2 5 

Raje vidim, da mi stvari na fotoaparatu pokažejo sošolci kot učiteljica. 9 7 3 

Pri pouku večkrat opazujemo fotografije. 17 1 1 

Raje bi snemal/-a kratke filme kot fotografiral. 14 3 2 

Raje gledam fotografije, ki jih posname učiteljica, kot fotografije, ki jih 
posnamejo sošolci. 

12 5 2 

Več se naučim pri pouku, če fotografiram sam/-a. 15 2 2 

 

Vsem učencem je všeč, kadar pri pouku fotografirajo. To so trije učenci več v primerjavi z 
rezultati po 1. akcijskem koraku. Večina učencev (11) meni, da so se dela s fotoaparatom v 
največji meri naučili v šoli. Učencem (12) so bolj zanimive predstavitve sošolcev, kadar 
uporabljajo zraven fotografije. Približno polovica učencev bi rada delala s fotografijami na 
računalniku. Veliki večini so fotografije sošolcev bolj zanimive kot fotografije v učbeniku. 
Dvema učencema se zdijo fotografije, ki jih posnamejo sošolci, slabe. Še vedno skoraj vsi (16) 
raje rišejo kot fotografirajo. Mnenja so, da se je fotografiranja treba učiti. Radi bi se učili delati 
računalniške predstavitve, nekaj jih ne ve, če si to želijo. Pri pouku velikokrat gledajo 
fotografije. Raje bi snemali filme (14) kot fotografirali. Raje tudi gledajo fotografije, ki jih 
posname učiteljica, kot fotografije sošolcev. Menijo, da se več naučijo pri pouku, če sami 
fotografirajo. 
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Če primerjamo z rezultati po 1- akcijskem koraku, se pojavlja manj odgovorov »ne vem«. Enako 
število učencev kot v prejšnji etapi bi delalo s fotografijami na računalniku. V celoti ni velikih 
odstopanj v odgovorih. Pojavljajo se razlike pri 2, 3 učencih. Največja razlika je v odgovoru 
»raje rišem kot fotografiram«, kar 6 učencev manj se je odločilo za odgovor DA, kar nakazuje, 
da se jim je fotografiranje približalo tekom dela s fotoaparatom. 

4.3.3.3 Mnenja učencev 1. razreda o učenju s fotografiranjem po končanem 2. akcijskem 
koraku – Promet  
Mnenja učencev smo zbrali s skupinskimi intervjuji v manjših skupinah. Odgovore smo zapisali 
po skupinah. 

1. Česa se najprej spomniš od včerajšnjega dne pri SPO? Kaj smo delali pri SPO? 

V 1. skupini so izpostavili, da smo fotografirali, šli ven, gledali promet in videli, kako je šel 
mimo motorist. V 2. skupini dva učenca ne poznata odgovora, eden pa je ravno tako izpostavil 
premikajoč se motor, tretji pravi, da smo se učili o prometu. 3. skupina pravi: gledali smo 
prehod za pešce, delal smo knjižico, pri tebi v avtu smo bili, fotkali smo, kaj se na cesti ne sme 
delat. Zadnja skupina je izpostavila fotografiranje in ponovno hitrega motorista ter 
fotografiranje tistega, česar se v prometu ne sme početi. 

2. Potrebuješ pri fotografiranji še kakšno pomoč? Ali bi že lahko čisto sam fotografiral? 

Vsi učenci v 1. skupini menijo, da pri fotografiranju ne potrebujejo pomoči. V 2. skupini je ena 
učenka rekla, da ji ni treba pomagat, ker ji že mami dovoli in ve, kako fotografirat. Ena od 
učenk bi želela imeti svoj fotoaparat, spet tretjemu ni treba nič pokazati, četrtemu je težko 
povečati sliko. Štirje učenci 3. skupine menijo, da lahko samostojno fotografirajo, eden želi, da 
se mu pokaže, kje pritisniti na sprožilec, ker je vsakič drugačen fotoaparat, in drugi, da je včasih 
težko narediti takšno fotografijo, kot bi sam želel. Zadnja skupina učencev je mnenja, da lahko 
popolnoma sami fotografirajo, samo ena od učenk pravi, da ne zna približati slike. 

3. Kaj ti je bilo najtežje fotografirati in kaj najlažje? 

V 1. skupini 2 učencema ni nič težko, dvema je najlažje fotografirati stop znak, ker pri miru 
stoji, eni učenki je bilo lažje fotografirati od blizu. Najtežje je bilo fotografirati prehiter motor, 
sošolca zajeti na fotografijo tako, da se vidi zraven še cesto, medtem ko se prerivata, in ena od 
učenk je imela težave s prikazom ovir na cesti. V 2. skupini so izpostavili, da je težko držati 
roke gor in »k morš tolk hitr, pol ne znam«, to pomeni, da je težko fotografirati nekaj 
premikajočega se, npr. avto. Tudi v 3. skupini je učenec izpostavil, kako je težko fotografirati 
avto, ko se premika, in lažje stop znak. Dva nista izpostavila ničesar, eden pa je izpostavil še 
ekran, ki ga do sedaj ni še nihče: na ekran gledaš, pa vidiš, kakšna bo slika. Po mnenju zadnje 
skupine je težko fotografirati avto, ko se premika, in ustvariti fotografijo tako, da ni meglena. 
Gledano v celoti, se jim ne zdi nič težko. 

4. Kaj smo se naučili, ko smo fotografirali? 

V 1. skupini so izpostavili naslednje: znake, kaj se ne sme početi na cesti, da morajo počakati, 
če jim pade žoga na cesto, ker je lahko nesreča in lahko umreš, ter da ne smeš teč čez cesto in 
moraš pogledati. V 2. skupini so se naučili: fotografirati, da morajo otroci zadaj sedeti in imeti 
jahača, se ne smemo hecati pa smejati v avtu. Predzadnja skupina je izpostavila fotografiranje, 
da moramo dobro pogledati, ko gremo čez cesto, česa ne smemo delati v prometu, da lahko 
pride do nesreče. Ravno tako kot 3. je tudi 4. izpostavil, kako moramo iti čez prehod za pešce, 
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česa ne smemo početi v avtu med vožnjo, da moramo opazovati in dvigniti roko, da bi bili bolj 
vidni. 

Sklep 

Učenci so pokazali veliko znanja in senzibilnosti. Veliko jih je izpostavilo, česa se v prometu 
ne sme, s čimer smo se v tem sklopu veliko ukvarjali. Fotografiranje so povezali z vsebinskim 
znanjem. Učenci so zelo prepričani v svoje znanje fotografiranja. Zelo malo učencev izpostavlja 
težave. Največkrat izpostavijo težave pri fotografiranju premikajočih se predmetov. Največ 
znanja so pokazali pri tem vsebinskem sklopu. Spoznali so, da so se učili tako fotografirati kot 
tudi pridobivali znanje s pomočjo fotografiranja. 

4.3.3.4 Preizkus znanja 
1. dejavnost: ob prometnih znakih so našteli pravila za pešce, ki veljajo za pešce. 

2. dejavnost: preverjanje je potekalo ob prehodu za pešce v coni umirjenega prometa pri šoli. 
Vsak učenec je moral prečkati prehod za pešce in upoštevati vse postopke, ki veljajo za pešce. 

3. dejavnost: učenec opazuje drugega učenca pri prečkanju ceste in opiše, katere postopke je 
uporabil in katerih ne.  

Tabela 11: Realizacija ciljev v tematskem sklopu Promet 

NIVO ZNANJA 

1. POZNAVANJE: 
našteje pravila, ki 
veljajo za pešce v 
prometu. 

2. RAZUMEVANJE: 
predvidi in presodi 
posledice ob neupoštevanju 
pravil v prometu. 

3. UPORABA: uporabi 
pravila, ki veljajo za 
pešce v prometu, v 
konkretni situaciji. 

ŠTEVILO UČENCEV 

2 11 7 

 

Učenci so najprej poimenovali prometne znake, npr. otroci na cesti, prehod za pešce, steza za 
pešce, območje za pešce, steza za pešce in kolesarje, prepovedan promet za pešce, stop znak. 
Ob prometnih znakih smo preverili, v kolikšni meri poznajo pravila, ki veljajo za pešce, ali 
pravilno predvidevajo, kaj se lahko zgodi ob različnih ravnanjih v prometu. S preverjanjem 
prečkanja ceste smo praktično preverili poznavanje postopkov ob tem ter v kolikšni meri jih že 
lahko samostojno uporabijo. 

Učencema, ki sta dosegla 1. raven znanja, je bilo treba postavljati veliko podvprašanj, spodbud, 
opisov prometnih situacij. Posebej ju je bilo treba usmeriti na pešce in katero pravilo je 
pomembno zanje. Učenca ne poznata postopka prečkanja ceste. Nista pogledala levo in desno 
ter stekla čez. Ne znata našteti pravil, ki veljajo za pešce, oziroma sta jih naštejeta le nekaj. 
Učenci bi morali vedeti, da prečkamo cesto samo na prehodu za pešce oziroma na 
semaforiziranih križiščih in kakšen je postopek prečkanja, da je čim bolj varen, da hodimo po 
desnem pločniku ali na levi strani ceste, če ni pločnika, kakšen je postopek prečkanja ceste, kjer 
so parkirana vozila. Prepoznati bi morali prometne znake, na katerih so pešci, oz. vsaj nekatere 
od njih.  
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V pogovoru so učenci, ki dosegajo 2. cilj (11), našteli skoraj vsa pravila, opisali, predvideli 
posledice situacij, jih ubesedili, tudi natančno razložili s pomočjo podvprašanj in sugestij. 
Prepoznali so nekaj prometnih znakov, povezanih s pešci. Pravila skoraj v popolnosti poznajo, 
vendar teh v konkretni situaciji še niso upoštevali povsem, npr. niso dvignili roke pred vstopom 
na prehod ali niso pogledali na obe strani, so tekli čez prehod ali šli prepočasi, gledali v tla. 
Kljub temu da besedno oz. teoretično poznajo posledice neupoštevanja pravil, še potrebujejo 
kontrolo, popravke učitelja oz. odrasle osebe, kar je razumljivo za to starostno skupino. 

Učenci, ki dosegajo najvišjo raven znanja (7), so pri prikazu prečkanja ceste pravilno uporabili 
vse postopke o varnem prečkanju ceste in popolnoma samostojno varno prečkali cesto. Morda 
je kdo pozabil dvigniti roko ali je stal predaleč oz. preblizu roba pločnika, vendar je bilo njegovo 
vidno polje še vedno varno za prečkanje. Počakali so na morebitne ovire (avto, kolesar), gledali 
na cesto, pogledovali levo in desno, hitrost prečkanja ceste je bila primerna. To pomeni, da se 
ne zaustavljajo ali hitijo.  

Otroci do 7. leta ne smejo nikoli sami na cesto, na znano ali neznano, saj prostor pogosto ocenijo 
glede na svoje želje, potrebe in interese (Glogovec, 1996). Glede na to predpostavko so rezultati 
realni. Veliki večini učencev (11) so v znanju manjkale malenkosti. Teoretično skoraj vsi 
poznajo vsa pravila, vendar jih v praksi ne znajo uporabiti v popolnosti. Če zdajšnje znanje 
primerjamo z znanjem na začetku tematskega sklopa, je znanje boljše, vendar ga je treba večkrat 
praktično uporabiti in pravilno vedenje v prometu utrjevati.  

4.4 Tretji akcijski korak 

Naslov: Čustva 

Cilji na različnih taksonomskih stopnjah: 

1. POZNAVANJE: prepozna različne čustvene izraze pri sebi in drugih (veselje, navdušenje, 
strah, jeza, žalost). 

2. RAZUMEVANJE: predvidi in primerja čustvene izraze pri sebi in drugih. 

3. UPORABA: ustvari situacije z različnimi čustvenimi izrazi. 

4.4.1 Preverjanje vsebinskega znanja 

Preverjanje je potekalo tako, da so dvojice učencev ob računalniku reševale naloge. Posameznik 
je moral prepoznavati čustva. Naloge so reševali s pomočjo spletne strani 
http://vedez.dzs.si/datoteke/so123/SPO1/scenarij7/26/index.html. 
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Slika 24: Naloga 1 v povezavi s čustvi 
(http://vedez.dzs.si/datoteke/so123/SPO1/scenarij7/26/index.html, pridobljeno, 18. 6. 2015) 

1. dejavnost: na fotografijah so bila prikazana različna čustva. Učenec je moral poimenovati 
vsako čustvo. Učenec je preveril tako, da je kliknil na fotografijo in se mu je razkril pravilni 
odgovor. Najprej je bilo prikazanih 5 čustev (žalost, jeza, veselje, strah, navdušenost) in nato 
lahko sam dodaš še 3 (užaljenost, razočaranost, zdolgočasenost). Drugi del so izbrali po želji. 

2. dejavnost: pri drugi nalogi so predvidevali, kaj se je zgodilo z dečkom na fotografijah. Na 
eni fotografiji je vesel, na drugi žalosten. Svoje predvidevanje je preveril tako, da si je pod 
fotografijami lahko zavrtel videoposnetek, ki razkriva zgodbo dečka.  

3. dejavnost: učenci so si morali zamisliti, povedati ali zaigrati zgodbo, ki je vključevala  
določeno čustvo po lastni izbiri. 

 

Slika 25: Naloga 2 v povezavi s čustvi 
(http://vedez.dzs.si/datoteke/so123/SPO1/scenarij7/26/index.html, pridobljeno, 18. 6. 2015) 

Tabela 12: Doseganje posameznih ravni znanja na začetku tematskega sklopa Čustva 

RAVEN ZNANJA 

1. POZNAVANJE: 
prepozna različne čustvene 
izraze pri sebi in drugih 
(veselje, navdušenje, strah, 
jeza, žalost). 

2. RAZUMEVANJE:  
predvidi in primerja 
čustvene izraze pri sebi in 
drugih. 

3. UPORABA: ustvari 
situacije z različnimi 
čustvenimi izrazi. 
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ŠTEVILO UČENCEV 

5 11 4 

 

Vsi učenci so prepoznali različne čustvene izraze na fotografijah. Učenci, ki čustva le poznajo 
(5), so prepoznali nekaj čustev, npr. veselje, žalost, jezo. Vseh 20 učencev je prepoznalo čustva 
fantka na videoposnetku, vendar 5 učencev ni znalo predvideti, zakaj se tako počuti. Nekateri 
so čustva ubesedili, nekateri so jih pokazali z mimiko, a niso znali opisati, kdaj pride do situacij 
s takimi čustvi. Težko so se postavili v vlogo druge osebe na fotografiji. S pomočjo podvprašanj 
in sugestij so opisali, kako se počuti sam, ko je žalosten, vesel. Kljub določitvi čustva, o katerem 
je bilo treba zaigrati igro oz. povedati zgodbo, učenci, čeprav poznajo čustva, tega ne znajo tega 
narediti. 

Učenci, ki razumejo čustva (11), so prepoznali čustva na fotografijah, razen dodatnih 
(užaljenost, razočaranje, zdolgočasenost). Prepoznali in predvideli so situacije dečka na 
fotografijah. Niso bili samostojni pri izbiri situacije zgodbe. Določili smo, katero čustvo naj 
uporabi, oz. mu pomagali pri zgodbi. Niso bili izraziti pri pripovedi oz. pri izbiri mimike in 
kretenj. 

Učenci na stopnji uporabnega znanja (4) so prepoznali vsa čustva, tudi dodatna. Prepoznali so 
čustva in predvideli več možnih situacij, zakaj se deček tako počuti. Primerjali so čustva z 
lastnimi izkušnjami. Samostojno so izbrali čustvo, zaigrali situacijo ali povedali zgodbo oz. so 
nekateri (2) uporabili oboje.   

4.4.2 Dejavnosti 

1. DELO PO SKUPINAH 

Na začetku smo se posedli v krog. Na tla na sredino smo postavili plastificirane fotografije, ki 
so jih učenci sami posneli na začetku akcijskega raziskovanja pri pregledu stanja.  

Poimensko smo poklicali učenca, ta pa je moral na fotografijah prepoznati učenca, ki smo mu 
ga določili. Na fotografijah so bili različni deli učencev, npr. obraz, majica, copati ... Nato sta 
tvorila par. Pari so se nato razdelili v tri skupine. Skupine so krožile, tako, da so vsi delali vse: 

• 1. skupina: igrali so se spomin s prej omenjenimi plastificiranimi fotografijami, 
natisnjenimi v dveh izvodih. Pari znotraj skupine so tekmovali med sabo. 

 
Slika 26: Igra spomin 
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• 2. skupina: delo je potekalo v paru, en v paru si je izbral čustvo in ga prikazal s telesom 
in z mimiko, drugi v paru je prizor fotografiral in poskušal ugotoviti prikazano čustvo. 
Nato sta se vlogi zamenjali. 
 

 
Slika 27: Fotografiranje čustev 

 
• 3. skupina: ob narisanih situacijah, ki so opisane v nadaljevanju, so učenci v parih 

ustvarili nove risbe in poskušali ponazoriti čustva, ki se porajajo na sličicah. Situacije 
na risbah so: 
- Deklica hodi po štorih in lovi ravnotežje. Deček ji reče: »Bravo! Dobro ti gre.« 

Druga deklica pa reče: »Pohiti! Tako počasna si.« 
- Skupina otrok se žoga. Ena deklica jih opazuje. Deček iz skupine ji reče: »Pridi še 

ti! Skupaj se bomo igrali.« 
- Deklica poda jabolko dečku in reče: »Izvoli. Prinesla sem eno tudi zate.« 
- Deklica dečku podre peščeni grad. 
- Deček polije pijačo. Mama reče: »Pomagala ti bom. Skupaj pobrišiva.« Oče reče: 

»Kakšna neroda si!« 
- Deček riše s kredami. Drugi mu reče: »Pojdi stran! Ti ne znaš risati.« 

 

 
Slika 28: Risanje čustev 

ANALIZA FOTOGRAFIJ 

Vsak od učencev je moral prepoznati čustvo na eni od fotografij. Tisti, ki je na fotografiji, je to 
potrdil ali ovrgel. Večina je čustva prepoznala. Nato so opisovali obrazno mimiko in govorico 
telesa. Najprej so fotografiji določili naslov in poimenovali elemente na njej. Na fotografiji so 
izpostavljali samo podrobnosti, pomembne za razumevanje čustev. Učenci so velikokrat 
povezovali čustva na fotografijah z doživljanjem lastnih čustev. Pripovedovali so, kdaj sami 
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doživljajo taka čustva. S svojim doživljanjem povežejo samo naslednja čustva: srečo, veselje, 
žalost, strah in jezo. Nekateri so si izmislili zgodbo na podlagi fotografije. Spodbujeni so bili z 
vprašanji »Kdaj se ti tako počutiš? Zakaj se tako počuti sošolec na fotografiji? Kaj se mu je 
zgodilo?«. Primerjali smo fotografijo in risbo. Učenci so v primerjavi z risbo izpostavili lepoto 
fotografije, jasnost čustev in močnejše barve. 

 

Slika 29, Slika 30: Primer fotografij čustev 

 

Slika 31: Primer fotografij čustev 

2. RAČUNALNICA 

Na računalniku smo urejali fotografije v programu Slikar. Želeli smo uporabiti fotografije 
čustev, ki so jih učenci posneli predhodno, vendar je prišlo do tehnične težave. Računalnik ni 
prepoznal USB-ključa. Uporabili smo fotografije, ki so že bile naložene na računalniku, saj smo 
morali izkoristiti rezervirano učilnico. Delo s fotografijami v Slikarju je potekalo vodeno. 

Navodila: 

- naloži fotografijo v program Slikar, 

- uporabi eno od oblik zgoraj (krog, pušica, elipsa, pravokotnik, črta ...) in označi, kar ti je 
najbolj zanimivo na tej fotografiji. Oblike lahko večaš, manjšaš, jim spremeniš barvo. 
Prvotno bi morali na fotografiji označiti tisto, po čemer prepoznavajo čustvo; 

- klikni na črko A in na svojo fotografijo v pravokotnik zapiši svoje ime. Prvotno bi morali 
zapisati čustvo, ki je prikazano na fotografiji; 

- ob fotografiji ustno ubesedi svoja čustva. 

Nato so samostojno raziskovali in ustvarjali v programu Slikar. 
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Slika 32: Delo v računalniški učilnici 

 

Slika 33: Delo v računalniški učilnici 

Ko so končali, so reševali naloge, povezane s čustvi na spletni strani 
http://vedez.dzs.si/datoteke/so123/SPO1/scenarij7/26/index.html: 

- raziskali so čustva učencev na risbi s postavitvijo miške na obraze; 

 

Slika 34: Naloga o čustvih (http://vedez.dzs.si/datoteke/so123/SPO1/scenarij7/26/index.html, 
pridobljeno, 18. 6. 2015) 

- razvrstiti so morali obraze sošolcev k ustreznim čustvom (veselje, žalost, jeza, strah, 
navdušenje). 
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Slika 35: Naloga o čustvih http://vedez.dzs.si/datoteke/so123/SPO1/scenarij7/26/index.html 
(pridobljeno 18. 6 2015) 

 

3. UČIM SE FOTOGRAFIRATI 

Učenci so bili razdeljeni v 4 skupine. Vsaka skupina je dobila svoj fotoaparat. Pripravljenih je 
bilo 5 plakatov. Na njih je pisalo: VKLJUČI, POGLEJ, PRITISNI, PREVERI, PRIBLIŽAJ. 
Gesla pomenijo: vključi fotoaparat; poglej, kaj želiš zajeti na fotografijo; približaj, če želiš; 
pritisni tipko, da ustvariš fotografijo; preveri, kako je videti fotografija. Vsako geslo je imelo 
tudi svojo sliko, s katero so lažje vizualizirali postopek fotografiranja. Vse postopke oziroma 
korake smo demonstrirali. Učenci so v skupinah ponovili vseh 5 korakov. Vsak v skupini je 
ponovil korake dvakrat, trikrat. Fotografirali so ostale učence v skupini, ki so poskušali 
predstaviti eno čustvo. Na koncu smo izbrali 3 fotografije, ki smo jih analizirali.  

4.4.3 Ugotovitve po 3. akcijskem koraku 

4.4.3.1 Dnevniški zapisi 
Pri prepoznavanju sošolcev na podlagi fotografij, ki so jih ustvarili na začetku akcijske 
raziskave, niso imeli težav. To pomeni, da dobro opazujejo svoje sošolce. Poznali so majice, 
copate, dele telesa, slušni aparat in dele obraza svojih sošolcev.  

Čustva so neoprijemljiva in za razvojno stopnjo učencev zelo abstraktna. S fotografij 
prepoznavajo čustva, vendar imajo več težav pri njihovem interpretiranju. Potrebujejo veliko 
sugestij in še več primerov, ki se nanašajo na njihove konkretne izkušnje, kot pri drugih 
vsebinah. Nekaj učencev ni vedelo, kako naj prikažejo določeno čustvo, da se bo to odražalo 
na fotografiji. Spodbujali smo jih z vprašanji »Kako se počutiš, kadar si v šoli ali če te kdo 
ošteje, kdaj si vesel ...«. Učenci težje razumejo, zakaj je nekdo v določenem čustvenem stanju. 
V primerjavi s prometno vsebino imajo veliko manj idej, mnenj, vendar jih je fotografiranje 
čustev, risanje situacij na podlagi podanih risb spodbudilo pri spoznavanju čustev in razlogov 
zanje. Večji napredek pa je opazen pri razumevanju čustev kot pri drugih vsebinah, saj so se s 
to temo načrtno srečevali manj kot s površjem in prometom. 

Učenci pa so se veliko bolj osredotočali na elemente, ki so pomembni za proučevano vsebinsko 
področje, kot na primer pri površju. Opazovali in opisovali so obrazno mimiko, držo telesa 
sošolcev na fotografijah in sklepali, katero čustvo želijo prikazati. Niso jih pritegnile barve in 
druge oblike na fotografijah. Pri pogovoru ob nastalih fotografijah so spoznavali, da čustva 
doživljamo različno in jih tudi različno izražamo, na primer učenka je izpostavila, da je 
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žalostna, kadar sestrica ne spi zraven nje, drugi učenec pa je v takem primeru vesel, ker lahko 
v tem primeru spi z bratovo igračo. S pogovorom ob fotografijah so učenci razvijali empatijo. 

S fotografiranjem smo spodbudili razmišljanje o tem, kako se sami počutijo, kadar doživljajo 
določeno čustvo, in kako to izražajo, ter prepoznavanje čustvenih stanj pri drugih, sklepanje o 
tem, zakaj se nekdo tako počuti. Učencem je bilo fotografiranje hkrati tudi zabavno, saj so se 
lahko po njihovih besedah »pačili« in res posneli fotografije, ki so jim blizu.  

Risanje v parih je spodbudilo razmišljanja o čustvih. V paru sta se pogovorila, kako se počuti 
otrok na risbi. Če je bilo možnih več čustev, sta izbrala eno in ustvarila skupno risbo. Na prvi 
risbi so izpostavljali veselje in žalost, odvisno od komentarja. Pri drugi in tretji so vsi izpostavili 
veselje, pri četrti nekateri žalost in nekateri jezo, pri peti so izpostavili veselje, žalost in jezo, 
ponovno odvisno, na kateri komentar se nanaša. Pri zadnji so poimenovali čustvo žalosti. 

Pri dejavnosti Učim se fotografirati, ki smo jo izvedli na koncu akcijskega raziskovanja, so 
učenci potrebovali manj spodbud in vprašanj za ponazoritev in razlago čustev, ki so jih 
prikazovali. S to dejavnostjo so urili postopek fotografiranja, saj smo v prejšnjih 2 korakih 
postopek premalo strukturirali. V eni od skupin so si zamislili zgodbo, na podlagi katere so 
ustvarili fotografijo, kar kaže na najvišjo raven znanja − uporabo. Opazili smo medsebojno 
pomoč med učenci. Če se je učencu kje zataknilo, so mu drugi pomagali. 

Učenci so veliko motiviranost pokazali pri delu z računalnikom. Prvič so obiskali računalniško 
učilnico. Zaradi tehničnih težav niso uspeli oblikovati in delati s svojimi fotografijam. V tej 
situaciji smo se znašli tako, da so učenci sami izbrali ponujene fotografije na računalniku in jih 
naložili v program Slikar. Glede na to, da si je vsak sam izbral fotografijo, smo jih vprašali, 
kako se ob tem počutijo. Vsi so izpostavili, da so veseli. Medtem ko so jih oblikovali, smo 
vsakemu postavili vprašanje tipa, kako bi se počutil, če ti bi izbrisala, kar si do sedaj naredil; 
če bi lahko imel ta avto, mačko na fotografiji; če ti pomagam pri oblikovanju ... Vprašali smo 
jih še, kdaj se še tako počutijo. Tako so ob fotografijah razmišljali o svojih čustvih in jih ustno 
ubesedili. Večina jih je povezala z lastnimi izkušnjami, 2 učenca jih nista znala povezati z 
doživljanjem lastnih čustev. Pri delu z IKT učenci še niso samostojni. To je procesno učenje, 
ki bi mu morali posvečati več pozornosti v času izobraževanja. V naši raziskavi pa za to ni bilo 
dovolj časa. Ni dovolj enkraten obisk računalniške učilnice, znanje je namreč treba graditi, 
poglabljati. Obisk računalniške učilnice lahko štejemo kot pomemben korak k boljši digitalni 
in vizualni pismenosti. Vsi učenci so kljub naši demonstraciji potrebovali pomoč pri nalaganju 
fotografije. Pojavljale so se razlike v izbiri fotografij med deklicami in dečki. Deklice so izbirale 
fotografije mačkov, kužkov, rož, dečki pa avtomobile, motorje, abstraktne motive. Težave jim 
povzroča umirjanje računalniške miške. Na fotografije so dodajali razne oblike: srčke, elipse, 
kroge in druge ter jih barvali, vanje risali in tisti, ki že znajo, tudi zapisali. Nekateri so 
potrebovali pomoč pri zapisu svojega imena, nekateri so dodajali svoje besedilo. Kar 7 učencev 
je zapisalo nekaj o čustvih oziroma so nas prosili za pomoč pri zapisu. Ti zapisi so: mucka je 
vesela, ker me ima; srečen bom, ko bom imel tako hiter avto; policist je jezen; sreča (2-krat); 
veselje; strah me je teme.  

Pri tem sklopu smo najbolj občutili omejitev zaradi števila fotoaparatov. Veliko več časa bi 
lahko posvetili fotografiranju čustev v parih, za kar so učenci pokazali zanimanje. Ker so učenci 
bili razdeljeni v 3 skupine, smo bili časovno omejeni z delom drugih skupin. Čas, ko so igrali 
spomin, bi lahko uporabili za fotografiranje.  

FUNKCIONALNI CILJI 

Tabela 13: Doseganje funkcionalnih ciljev v 3. akcijskem koraku Čustva 
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Cilj  Samostojno Z učiteljevo pomočjo 

Vključi fotoaparat. 18 3 

Usmeri pogled. 19 2 

Ustvari fotografijo. 21 0 

Poglej posneto fotografijo. 17 4  

Uporabi zum. 14 7 

 

Popolnoma vsi učenci naredijo vse, če so deležni pomoči. Veliko bolj samostojni so pri vseh 
korakih učenja s fotografiranjem. Skoraj vsi (18) samostojno vključijo fotoaparat. Usmerjanje 
v motiv in v zaslon fotoaparata ter povezovanje obeh sta v veliki večini samostojna. Vsi učenci 
so samostojno ustvarili fotografijo, pritisnili na sprožilec. Večina zna pogledati fotografijo (17). 
Največ težav se kaže pri približevanju. Celoten postopek še vedno ni popolnoma avtomatiziran, 
za kar bi morali izvajati akcijsko raziskavo dlje časa in izvesti še več aktivnosti.  

Kaj so učenci pridobili? Večje zavedanje o lastnih čustvih in čustvih drugih ter osnove digitalno 
vizualnega opismenjevanja. S prvim obiskom računalniške učilnice, z delom s fotografijami 
smo učence seznanili z orodji, s katerimi pridobivamo, shranjujemo in obdelujemo fotografije 
oziroma vizualne informacije.  

4.4.3.2 Stališča učencev do učenja s fotografiranjem ob zaključku 3. akcijskega koraka 
Na koncu je odgovarjalo 20 učencev. Sodelovalo je 12 dečkov in 8 deklic.  

Tabela 14: Stališča učencev do fotografiranja ob koncu 3. akcijskega koraka (Čustva) 

Stališče DA NE BREZ 

Všeč mi je, kadar pri pouku fotografiramo. 20 0 0 

Vse kar znam delati s fotoaparatom, sem se naučil/-a v šoli. 14 5 1 

Govorne predstavitve sošolcev ob fotografijah so bolj zanimive. 14 6 0 

Rad/-a bi delal/-a s fotografijami na računalniku. 15 4 1 

Fotografije, ki so jih naredili sošolci, so bolj zanimive kot fotografije v 
učbeniku. 

16 3 1 

Raje gledam fotografije kot fotografiram. 8 11 1 

Fotografije, ki jih posnamejo sošolci, so slabe. 0 20 0 

Raje rišem kot fotografiram. 17 2 1 

Fotografiranja se je treba učiti. 17 2 1 

Rad/-a bi se naučil/-a narediti računalniške predstavitve s fotografijami. 18 1 1 

Raje vidim, da mi stvari na fotoaparatu pokažejo sošolci kot učiteljica. 10 7 3 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Doris Vidic; magistrsko delo 

64 
 

Pri pouku večkrat opazujemo fotografije. 18 1 1 

Raje bi snemal/-a kratke filme kot fotografiral/-a. 14 3 3 

Raje gledam fotografije, ki jih posname učiteljica, kot fotografije, ki jih 
posnamejo sošolci. 

10 9 1 

Več se naučim pri pouku, če fotografiram sam/-a. 16 2 2 

 

Enako kot po 2. akcijskem koraku je tudi po tem koraku vsem učencem všeč, kadar fotografirajo 
pri pouku. Vedno več učencev (14) je mnenja, da so se v šoli naučili vse, kar znajo delati s 
fotoaparatom. Govorne predstavitve sošolcev s fotografijami se jim zdijo približno enako 
zanimive ves čas. Več učencev se je opredelilo glede dela s fotografijami na računalniku (niso 
odgovorili z »ne vem«). Kar 6 učencev več bi delalo s fotografijami kot predhodno. To lahko 
pripišemo obisku računalniške učilnice. Predvidevamo, da so bolj motivirani za tak način dela. 
Fotografije učencev v primerjavi s fotografijami v učbeniku se jim zdijo skoraj enake kot prej, 
torej so jim bolj všeč. Malo manj kot polovica učencev (8) raje gleda fotografije kot fotografira. 
Nobenemu od učencev se fotografije sošolcev ne zdijo slabe. Predhodno je vedno kdo 
odgovoril, da so slabe. Skoraj vsi učenci (17) raje rišejo kot fotografirajo. Večina učencev (17) 
meni, da se je fotografiranja treba učiti. Kar 18 učencev bi se želelo naučiti delati predstavitve 
s fotografijami, tj. 6 učencev več kot po 2. akcijskem koraku. Polovici razreda je bolje, če jim 
stvari na fotoaparatu pokažejo sošolci. Vsi učenci razen 2 pravijo, da pri pouku večkrat 
opazujejo fotografije. Enako število učencev (14) kot prejšnjikrat bi raje snemalo kratke filme 
kot fotografiralo. Polovica učencev še vedno raje gleda fotografije, ki jih posname učiteljica. 
Večina (16) učencev meni, da se več naučijo pri pouku, če sami fotografirajo. 

4.4.3.3 Mnenja učencev 
1. Česa se najprej spomniš od včerajšnjega dne pri SPO? 

Vse 4 skupine so izpostavile fotografiranje in delo na računalniku. Dva učenca različnih skupin 
sta izpostavila čustva. 

2. Potrebuješ pri fotografiranji še kakšno pomoč? Ali bi že lahko čisto sam fotografiral? 

V večini menijo, da ne potrebujejo pomoči. Tisti, ki prepoznajo težave, so izpostavili težave: 
zaradi različnosti fotoaparata, fotografiranje premikajočih predmetov, prižiganje fotoaparata, 
približevanje, da jim je lažje, če imajo pomoč. Učenci, ki so mnenja, da znajo, so izpostavili, 
da že znajo prižgati fotoaparat in samostojno posneti fotografijo, približati želeni motiv, 
pogledati fotografijo. 

3. Kaj ti je bilo najtežje fotografirati in kaj najlažje? 

Iz odgovorov je vidno, da večina učencev meni, da fotografiranje ni težko. Učencem je lahko 
držati fotoaparat, pritisniti na gumb za fotografiranje, nekaterim pa tudi vključiti fotoaparat. 
Težave vidijo v premikanju in megleni sliki, v vključevanju fotoaparata in približevanju ter v 
tem, kje pogledati ustvarjeno fotografijo. 

4. Kaj smo se naučili, ko smo fotografirali? 

Največ učencev je izpostavilo delo s fotoaparatom in z računalnikom. Dva učenca sta omenila 
čustva.  
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4.4.3.4 Preizkusi znanja 
Natisnili smo fotografije čustev, ki so jih učenci ustvarili v parih. Vsak učenec je dobil 
naključno fotografijo, na kateri je moral prepoznati čustvo ter opisati, kdaj in zakaj se tako 
počutimo. Nato je tisti, ki je na fotografiji, potrdil ali zavrnil prepoznano čustvo. 

Učenci so v skupinah odigrali igro vlog. Vsaka skupina je dobila sličico z različnimi situacijami. 
Na podlagi teh sličic so morali prikazati različna čustva. Na koncu je vsak poimenoval, katero 
čustvo je odigral. 

Tabela 15: Realizacija ciljev po koncu 3. akcijskega koraka 

RAVEN ZNANJA 

1. POZNAVANJE: 
prepozna različne čustvene 
izraze pri sebi in drugih 
(veselje, navdušenje, strah, 
jeza, žalost). 

2. RAZUMEVANJE:  
predvidi in primerja 
čustvene izraze pri sebi in 
drugih. 

3. UPORABA: ustvari 
situacije z različnimi 
čustvenimi izrazi. 

ŠTEVILO UČENCEV 

3 10 7 

 

Učenci, ki poznavajo čustva (3), jih znajo našteti oz. vsaj nekaj od njih, s fotografij s težavo 
prepoznavajo čustva. Najlažje prepoznajo žalost in veselje. Težje prepoznavajo strah, 
navdušenje in jezo. Ne znajo oz. s težavo ubesedijo čustvene izraze ob določenih situacijah. Z 
mimiko, ob natančnih pojasnilih učitelja, se vključijo v igro vlog, igra se ustavlja, ni spontanosti 
in tekoče igre. 

Učenci na stopnji razumevanja (10) prepoznajo čustva in ubesedijo čustvene situacije, včasih 
popolnoma samostojno in kdaj s pomočjo podvprašanj. Pri igri vlog jim vlogo določi učitelj. 
Učitelj upošteva dosedanje izkušnje in sposobnosti učencev. Učenci prevzamejo vloge, kažejo 
poglavitne čustvene izraze, podkrepljene s primerno mimiko in z ubesedovanjem. 

Uporabo znanja je pokazalo 7 učencev. So samostojni in kreativni v igri vlog. Sami si izberejo 
vsebine in vloge posameznika v njej. Izrazito vlogo predstavijo z gibanjem, s kretnjami, z 
dialogi, hitro prepoznajo čustvene izraze drugih in se nanje v kontekstu odzivajo. So domiselni 
in sproščeni v igri. 
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5. INTERVJU UČITELJICE PRED IN PO AKCIJSKIH KORAKIH 

PRED IZVEDBO RAZISKAVE Z UČITELJICO: 

1. Kakšen je pomen fotografije, vizualnega sporočanja v današnjem času na splošno? 

Je zelo dobro, saj morajo otroci tudi videti, ne samo slišati. Še bolje, da vidijo v naravi, ampak 
saj so fotografije res posnetek narave, bitja, tako da si učenci bolje predstavljajo, če pa gremo 
to še ven pogledat, je pa res super. 

2. Je smiselno uporabljati fotografiranje pri pouku? 

Da, seveda. 

3. Pri katerih vsebinah? 

Pri okolju, pri likovni umetnosti, pri matematiki ne ravno, pri slovenščini, razen če imamo 
kakšno besedilo in razlago besed, če česa ne razumejo, po tem ponazorimo s fotografijami. 

4. A sami kdaj uporabljate fotoaparat? Doma? 

Seveda. 

5. Kaj pa v šoli? 

Preko leta fotografiram otroke pri dejavnostih ali pa kakšen posnetek naredimo zunaj v naravi, 
da jim pokažem, kar se mi zdi zanimivo. 

6. Kaj pa učenci? So že sami kdaj uporabljali fotoaparat pri pouku? 

Pri pouku ne, ker imam svoj lastni aparat, nimamo šolskega. 

7. Kakšna je najboljša oblika pouka za uporabo fotoaparata? 

To mislite, da bi ga učenci uporabljali? 

8. Da, učenci. 

Ča bi šli ven, si kaj določenega pogledali in bi lahko otrok sam fotografiral in bi si kasneje 
fotografijo tudi v zvezek prilepil. Najbolje, da samostojno in ne v skupini, da dobi pravi 
občutek. Zna si potem izbrati motiv. 

9. Kaj so po vašem mnenju prednosti in kaj slabosti uporabe fotoaparata? 

Prednost: lahko večkrat pogleda, kar je fotografiral. Omejitve: nima vsak svojega aparata, 
razlike med fotoaparati, vsak je malo drugačen. Dobro bi bilo, če bi imel vsak svojega, tako bi 
se bolj naučili. 

10. Na šoli ni možnosti izposoje fotoaparata? 

Na šoli imamo en šolski aparat, za katerega skrbijo ena učiteljica in učenci, ki so pri foto krožku. 
Učiteljicam ga posodijo, vendar otrokom ne. 

 

11. Kakšna znanja lahko učenec pridobi s samostojno uporabo fotoaparata? 
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Prvič spozna aparat, nauči se ravnati z njim, s kakšne razdalje mora fotografirati, kaj sploh 
fotografirati, da dobi želeno sliko. 

12. Ali lahko ustrezno dosegajo cilje s samostojnim fotografiranjem pri določenih vsebinah? 

Lahko, ker si lahko vsebino na ta način bolj zapomnijo, si lažje predstavljajo. Na drugačen 
način, ampak, seveda, lahko. 

13. Koliko pa v razredu uporabljate računalnik? Pri kateri fazi pouka? 

Pri okolju, ko imamo kakšno predstavitev, na primer Power Point predstavitev naredim, Vedeža 
uporabljamo. Drugače pa bolj malo. 

14. Kaj pa druge informacijsko-komunikacijske tehnologije? 

V našem razredu iskreno bolj malo uporabljamo tehnologijo. Grafoskop ne spada zraven? 

15. Do neke mere že, vendar v mislih sem imela sodobnejše oblike. 

Največkrat računalnik za popestritev kakšnih dejavnosti na koncu, lahko tudi kot uvod, npr. 
sodelavka uporablja pri glasbi za predvajanje skladb ali kratko risanko za uvedbo kakšne 
skladbe, novo snov. 

16. Greste kdaj v računalniško učilnico? 

Naj bi šli, ampak nismo še šli. 

17. Ali zase mislite, da imate dovolj znanja o IKT? 

Jaz, ki sem že malo starejša, bi rekla, da imam premalo znanja. Osnove že obvladam, vendar 
verjetno uporabljam dolge poti in verjetno obstajajo krajše poti do cilja. Menim, da bi bilo dobro 
še kakšno izobraževanje. Sicer smo lansko leto imeli izobraževanje v povezavi z IKT, vendar 
se je ustavilo, ker je zmanjkalo financ. 

18. Za kaj pa sami uporabljate računalnik? 

Za kar nekaj stvari, saj ga moramo uporabljati. Za priprave, e-dnevnik, redovalnice, pošto, 
fotografije …  

PO IZVEDBI RAZISKAVE Z DRUGO UČITELJICO (VZGOJITELJICO): 

1. Kaj si predstavljate pod IKT? 

Jooj, prvo pomislim na računalnik in na to, da čisto premalo uporabljam oziroma menim, da ne 
znam uporabljati, čeprav bi lahko uporabljala več. V glavnem, pod tem pojmom si najprej 
predstavljam, kar se tiče računalnika. Potem pa vse, kar se tehnike tiče, npr. stari dobri 
grafoskop, radio, telefon, projektor ... 

2. Ali se sami poslužujete IKT? 

Računalnica je na šoli daleč, moraš se prej organizirati, nima vsak otrok svojega računalnika, v 
razredu pa je en sam računalnik in med samim poukom res neizvedljivo, da bi vsak delal na 
njem. Kar ga uporabljam, ga sama za kakšne prikaze. 

3. V kateri fazi pouka ga največkrat uporabljate? 
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Največkrat kot motivacijo na začetku pouka, vendar ne sme biti prepogosto. Večkrat v tednu to 
uporabiš, učencem že ni več tako zanimivo. Torej uporabim zelo redko, ko me kdo opozori na 
nekaj res zanimivega. Je pa res, čim se približaš računalniku, se otroci v trenutku umirijo. 
Avtomatsko pogledajo proti projektorju. Drugače jih lahko stokrat opozoriš, miriš, razložiš, ko 
pa se približaš računalniku, se takoj umirijo. 

4. Kakšne so prednosti uporabe IKT? 

Motivacija otrok, popestritev. Boljša organizacija bi morala biti v razredu, da bi učenci lahko 
izkoristili prednosti uporabe računalnika. 

5. Kakšne so omejitve in slabosti? 

Otroci niso samostojni. Moraš biti ves čas zraven, ga usmerjati, z njim individualno delati. Ni 
aktiven, samo sedi in klika. 

6. A vi kdaj uporabljate fotoaparat pri pouku? 

Da, jaz fotkam. Med letom fotografiram različne situacije, da na roditeljskem pokažemo 
staršem ali pa damo na šolsko spletno stran. Otroci pa ne fotografirajo. 

7. Potem je bilo pri tem projektu to edinkrat? 

Tako je. 

8. Kako se vam je zdelo? Kaj se vam je zdelo dobro, kaj ne? 

Ravno to, da so lahko sami uporabljali fotoaparat, sami izbirali motive, da so lahko povedali, 
kako to doma počnejo, da so sami držali fotoaparat. 

9. Kakšna znanja pridobi učenec? 

Znanje o samem orodju in znanje nekega področja lahko poglobi. Opazuje motive, ki njega 
zanimajo, zato se znanje bolj poglobi. Osmisli svoje znanje, ker razmišlja o njem, ga ubesedi, 
pripoveduje pred publiko, se izraža, tvori povedi, širi besedišče. To učenec počne v zanosu in 
je to veliko več vredno, kot če od njega zahtevaš, da o nečem govori. 

10. Ali mislite, da lahko učenci dosežejo določene cilje na različnih taksonomskih stopnjah s 
pomočjo fotografiranja? Mislite, da kaj pripomore? 

Seveda, vendar se mora učitelj najprej zelo zavzeti, organizirati, narediti dober načrt, da bo 
učenca res uspešno vodil, ker učenec v 1. razredu sam ne more. 

11. Se vam zdi smiselno pri pouku uporabljati fotoaparat? 

Nadvse smiselno. Ravno pri vaših dejavnostih sem videla dober primer. Res dobro, da si prišla 
s tem delom v naš razred. Za naše otroke je bilo to popolnoma nekaj novega in res dobro, ker 
so lahko popolnoma samostojno to počeli. To je najpomembnejše. 

12. Kaj pa so omejitve uporabe fotoaparata? 

Edina omejitev, ker ne morejo vsi naenkrat, ker morajo počakati, vendar po drugi strani pa je 
to spet prednost, saj se morajo naučiti počakati, sodelovati, ko so na primer v parih delali s 
fotoaparatom. Moje mnenje, kar je omejitev, je lahko tudi prednost. 
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13. Večina raziskav izpostavi slabost, pomanjkanje fotoaparatov. 

Idealno bi bilo, če bi imeli 20 fotoaparatov in bi ga otrok vzel, kadar bi si zaželel, videl nekaj, 
kar ga pritegne. To bi bila idealna situacija, vendar takih situacij ni.  

14. Pri katerih vsebinah pri tem projektu vam je bila najbolj smiselna uporaba fotografiranja? 
Pa kje bi ga vi še uporabili? 

Meni osebno je bilo najbolj všeč, ko smo ga uporabljali o pokrajini. Verjetno zato, ker smo tega 
najbolj vajeni, nam je zelo blizu, ko uporabimo za spomin, na en prijeten trenutek v naravi. 
Drugače pa je bilo zelo smiselno tudi pri prometu, kako se situacija spreminja. Samo še s 
kamero lahko to narediš. Učenec res vidi, kako je iz trenutka v trenutek drugače. Jaz bi ga 
uporabila čisto povsod. Prvi razred ima 6 predmetov, glasba, likovna, športna (uau), okolje, 
matematika − kakšne situacije bi lahko sestavljal in reševal, npr. izmisliš si besedilno nalogo, 
pri slovenščini, npr. opis fotografije, ki jo sam ustvari, to je čisto osnovni primer. Res povsod 
lahko uporabiš. Čisto pri vsakem predmetu vidim možnost. 

15. Kakšna se vam zdi najboljša oblika pouka? 

Idealna bi bila individualna, vendar kot sem že rekla, zakaj ne v paru, v skupinah? Praktično 
delo je to. 

16. A damo v šoli dovolj poudarka kritičnemu presojanju vizualnega gradiva? 

Ko zbiraš gradivo, vedno pogledaš, če je dovolj veliko, nazorno, ali je pohujšljivo ... 

17. Aha, mislila sem, da se učenec sam uči kritičnega presojanja, damo temu poudarek?  

Vedno bi se lahko še večji poudarek dal temu, seveda. Nekateri učenci so sami dojemljivi, 
nekateri ne. Večina to od doma prinese in so že zelo kritični. 

18. A učimo učence »brati« slike, fotografije? 

Da, kar veliko. Moja navada je, da ne razlagam preveč. Vedno jih ob slikovnem gradivu 
vprašam npr.: Sami ugotovite, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, opiši, opozarjanje na detajle 
... Nočem preveč sama razlagati, spodbujam samostojnost. Poslušamo torej drug drugega, 
napačne in pravilne odgovore, da se učimo iz napak. 

19. Za konec, kaj za vas pomeni digitalna vizualna pismenost? 

(Smeh) Ponovno pomislim na računalnik. Samo tukaj mi pride na misel še digitalni fotoaparat. 
Da znaš uporabljat orodja, da prideš do nekih vsebin. Meni je to bolj tehnično znanje. 
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6. DISKUSIJA 

V šolskem letu 2014/2015 smo na mestni šoli v osrednji Sloveniji izvedli akcijsko raziskavo, 
kjer smo ugotavljali, ali je učenje s fotografiranjem primerno za doseganje učnih ciljev pouka 
spoznavanja okolja v 1. razredu. Hkrati smo spremljali, katere spretnosti in IKT-znanja učenec 
še pridobi ob samostojni uporabi fotoaparata, kakšne so prednosti, omejitve in slabosti takšnega 
učenja ter kako učenci sami gledajo na tak način pouka.  

S taksonomijo smo si pomagali pri razbiranju smisla učnega načrta, pri načrtovanju učnega 
procesa in pri vrednotenju. Zaradi naštetih vidikov, pravijo Anderson in drugi (2016), je 
taksonomija pri izobraževalnem procesu potrebna in uporabna. Osredotočali smo se na tri 
spoznavne procese (poznavanje, razumevanje in uporaba). Zaradi razvojne stopnje in 
sposobnosti učencev nismo uporabili vseh spoznavnih procesov, ki jih Anderson in drugi (2016) 
povzamejo po Bloomu. Cilji so bili osnova preverjanja znanja, ki je pomemben del 
metodoloških postopkov za našo raziskavo.  

Z vidika metodologije bi izpostavili uporabo skupinskih intervjujev z učenci, posnetih z 
diktafonom. To nam je omogočilo ponovno poslušanje in lažje beleženje odgovorov. S tem 
načinom smo spoznali mnenja vseh učencev. Za še bolj poglobljene dnevniške zapise in analize 
bi bilo v prihodnje dobro uporabiti videoposnetke posameznih učnih ur. 

»Učenje s fotografiranjem je kompleksna učna dejavnost, na katero se lahko vežejo različne 
dejavnosti in učenci lahko razvijajo različne spretnosti« (Umek, 2010, str. 131). S tem se 
strinjamo. Na to kažejo tudi različne oblike pouka, raznolike dejavnosti, ki smo jih uporabili v 
naši raziskavi. Učenci so razvijali in pridobivali spretnosti, ki se izražajo na različnih področjih 
– vsebinskih, socialnih, spretnostih opazovanja … 

Uporabo fotoaparata vidimo kot odlično orodje za urjenje opazovanja. V vseh fazah raziskave 
je bilo delo usmerjeno v opazovanje določenih pojavov, npr. značilnosti pokrajine, prometne 
situacije in čustveni odzivi. Tudi Učni načrt za spoznavanje okolja (2011) navaja, da morajo 
učenci usmerjeno opazovati, uporabljati več čutil hkrati, opazovane stvari, pojave narisati ali 
napisati, pri opazovanju primerjati … Učencem smo v času raziskave omogočili raznolike 
situacije opazovanja. Uporabljali so več čutil hkrati, opazovane pojme fotografirali, risali, 
opisovali in primerjali. 

Tako kot v raziskavi M. Umek (2010) smo uporabo fotografiranja vnesli v geografski in 
sociološki sklop, nismo pa je vključili zgodovinske vsebine. Obe raziskavi lahko povežemo s 
tem, s čimer so se urili učenci v posameznih sklopih. Pri površju in prometu so se urili bolj v 
opazovanju, pri čustvih pa v izražanju in prepoznavanju pravega trenutka fotografiranja. 

Pri analizi fotografij je bilo pomembno, da so učenci, poleg tega, da so gledali, tudi »prebrali«, 
kaj je na fotografiji, in interpretirali ter ustvarjali nova znanja. Če primerjamo vse tri akcijske 
korake oziroma vsebine, so pri temi Pokrajina v največji meri le poimenovali sestavine, brali, 
kaj vidijo na fotografijah, pri temah Promet in Čustva pa so vsebino tudi interpretirali. Menimo, 
da je to povezano tudi z naravo teme. Površje ne zajema interpretiranja v enakem smislu kot pri 
ostalih dveh temah, ker v osnovi zahteva prepoznavanje, razumevanje sestavin in njihovo 
uporabo na novih primerih. Vendar so v tem sklopu pridobili največ na področju usmerjenega 
opazovanja. V ostalih dveh sklopih so ob analizi fotografij sklepali, kaj se je zgodilo prej in kaj 
bo sledilo trenutku, ujetem na fotografiji. Pri vseh sklopih so s fotografiranjem in z opisovanjem 
fotografij strnili svoje vsebinsko znanje. Prav tako so vsebinsko znanje pridobivali z 
načrtovanim, samostojnim opazovanjem, s samostojnim fotografiranjem in z opisovanjem 
nastalih fotografij. Prepletanje vseh treh dejavnosti je pomembno vplivalo na ustrezno 
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doseganje učnih ciljev. S fotografiranjem so razvijali sposobnost natančnega, usmerjenega 
opazovanja in obratno. Z natančnim in usmerjenim opazovanjem so izboljšali svoje 
fotografiranje. Z vsemi vsebinami so se učenci srečali že tekom šolskega leta, nobena tema ni 
bila nova. V raziskavi smo učenje s fotografiranjem uporabljali v fazi ponavljanja in utrjevanja. 
Učenci so imeli predznanje, ki so ga osvežili in nadgradili. Tudi M. Umek (2010) pove, da so 
nastale fotografije uporabne pri utrjevanju in preverjanju znanja. Menimo, da bi bilo prav tako 
smiselno tak način dela uporabiti pri uvajanju novih vsebin. Dejavnosti so učencem omogočale 
sodelovalno učenje, opisovanje lastnih fotografij in izražanje mnenja o delu s fotoaparatom. Z 
opisovanjem nastalih fotografij so širili svoje besedno izražanje, bolje so razumeli določene 
pojme, saj so jih lahko vizualizirali in umestili v svoje lastne izkušnje. Če je znanje povezano 
z učenčevimi lastnimi izkušnjami, je znanje boljše in trajnejše.  

Predvsem pri temi Čustva so učenci razvijali empatijo. Učenci so prihajali na stopnjo »prave 
empatije« (Hoffman, 2000, v Štirn, 2005). Na tej stopnji empatije je otrok po besedah P. Štirn 
(2005, str. 5) »zmožen prevzeti vlogo drugega, se potopiti v njegov položaj, prepoznati njegove 
potrebe in pričakovanja in oblikovati ustrezne oblike pomoči«. Vživljali so se v čustva drugih 
in jih primerjali z lastnimi. Pri temi o prometu je bil razvoj empatije prav tako viden. Pri 
pogovorih o nesrečah, ki se dogajajo, so učenci razmišljali o tem, kako je treba pomagati 
udeležencem prometnih nesreč in njihovim svojcem. Pri preverjanju znanja prečkanja ceste v 
coni umirjenega prometa, pri katerem smo bile prisotne 3 učiteljice, smo morali upoštevati 
učenčev motorični (gibalni) razvoj, zaznavni razvoj, zaznavanje prostora in časa, pozornost, 
spoznavni razvoj, socialni in emocionalni razvoj (Glogovec, 1996). Zaradi motoričnih 
sposobnosti so učenci ogrožene skupine v prometu. Zaradi nizke telesne višine jim je 
onemogočen pregled nad prometom in vozniki jih posledično kasneje zaznajo, prav tako pri 
hoji še niso v popolnosti spretni (prav tam). Učenci pri tej starosti še nimajo tako širokega 
vidnega polja kot odrasli, predvsem z leve ali desne smeri (prav tam).  

Ker na koncu 2. akcijskega koraka ni bilo bistvenih razlik v znanju postopka fotografiranja, 
smo pri 3. akcijskem koraku največ pozornosti namenili urjenju posameznih korakov 
fotografiranja, torej vključevanju fotoaparata, usmerjanju pogleda, ustvarjanju fotografije 
(pritisk na sprožilec), ogledu fotografije in približevanju. Pomanjkanje fotoaparatov je pri tej 
dejavnosti omejujoč dejavnik. Optimalno bi bilo, če bi vsak imel svojega in bi takoj po naši 
demonstraciji lahko ponovili za menoj. Največ težav dela približevanje, vendar se učenci raje 
fizično približajo. Na koncu je bil viden napredek v postopku fotografiranja. Ni še 
avtomatiziran pri vseh učencih, ampak v veliki večini ga učenci izvedejo samostojno. 
Pomembna prednost pomanjkanja števila fotoaparatov je v medvrstniški pomoči. Učenci si 
pomagajo med seboj in se spodbujajo. 

Akcijsko zastavljena raziskava je vsebovala različne vidike, povezane z vključevanjem IKT v 
izobraževalni proces. Glavna orodja so bila digitalni fotoaparat, računalnik in projektor. Zraven 
lahko štejemo tudi razvijanje in tiskanje fotografij. S pomočjo računalnika in projektorja smo 
si skupno ogledovali fotografije. Učenci so prvič v tem letu obiskali računalniško učilnico. Obe 
učiteljici sta izpostavili organizacijsko težavo pri obisku računalniške učilnice: je oddaljena, 
moraš jo rezervirati. Mnenji učiteljic lahko povežemo z mnenji nekaterih učiteljic v raziskavi 
M. Umek (2010), ki fotografiranja niso umestile v redni pouk z razlogi, da takšno delo zahteva 
več strnjenega časa, prilagoditev časa glede na prostost računalniške učilnice, projekt so 
obravnavale kot dodatno delo, popestritev dela, za kar naj ne bi bilo časa med rednim poukom. 
Menimo, da se kljub temu da pouk organizirati tako, da učence seznanimo z osnovno IKT-
opremo − računalnikom. Sklepamo, da učiteljice niso prepričane v svoje IKT-znanje, so 
premalo fleksibilne v organizaciji pouka in odprte do sodobnejših načinov poučevanja in 
učenja. 
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Pomembna je bila izbira aplikacije, s katero so učenci urejali fotografijo. Izbrali smo program 
Slikar. Izbrali smo ga, ker smo z njim najbolj seznanjeni, ga najbolj obvladamo. Predvidevamo, 
da bi z lastnim raziskovanjem in izobraževanjem lahko odkrili še kakšen program, ki bi bil 
ravno tako ustrezen. Menimo, da imamo dovolj znanja, da lahko pouk izvedemo, vendar 
premalo znanja, da bi odstranjevali tehnične težave. Na tem mestu bi izpostavili težavo. Ni bilo 
možno naložiti fotografij, ki so jih ustvarili učenci. Če bi imeli dovolj tehničnega znanja, bi 
verjetno lahko uporabili posnete fotografije. Tehnične težave lahko omejijo potek dela, vendar 
smo v tem primeru hitro našli primerno rešitev. Ker moraš računalniško učilnico rezervirati, bi 
morali nanjo čakati približno mesec dni, če bi želeli uporabiti želene fotografije. Zato so učenci 
v Slikarja naložili fotografije, ki so že bile shranjene na računalniku. V avstralski raziskavi 
(Schiller, J., Tillet, B., 2004) so izpostavili uporabo besedil pod sliko ali naslovov, grafičnih 
organizatorjev (oblačkov, drevesnih diagramov) kot pripomočkov za komunikacijo z drugimi. 
Tudi v našem primeru so s temi pripomočki izrazili lastna razmišljanja (konkretno v povezavi 
s čustvi) in načine, s katerimi so fotografije želeli predstaviti drugim. Seznanili so se z enim od 
mnogih programov za obdelavo fotografij (Slikar), vendar so seznanjeni z enim od orodij, ki 
jim lahko v prihodnosti omogoča lažje delovanje v družbi. V raziskavi M. Umek (2010) se je 
glede temeljnega IKT-znanja učiteljev pokazalo, da ga imajo dovolj za izvedbo, nekateri pa so 
izrazili željo po izobraževanju pri delu s programom Power Point, ki so ga uporabljali v času 
projekta. Prav tako v avstralski raziskavi (2004) izpostavijo, da se je učiteljica samostojno 
dodatno izobraževala in da je potrebovala pomoč tehnikov. V našem primeru smo presodili, da 
je Power Point na višji težavnostni stopnji kot Slikar, zato se zanj nismo odločili.  

Uporabili smo različne aktivnosti in oblike dela (individualno, v parih, skupinsko, terensko, 
projektno). Take »aktivnosti spodbujajo skupno učenje in podpirajo učence pri pripravi, razlagi 
in pisanju o vizualnih podobah …« (Schiller, Tillet, 2004, str. 413).  

Celotna raziskava je temeljila na aktivni udeležbi učencev. Učenje s fotografiranjem spodbuja 
konstruktivistično paradigmo učenja, kar izpostavijo tudi drugi avtorji, npr. Umek (2010), 
Schiller in Tillet (2004), Byrnes in Wasik (2009). Z lastno aktivnostjo so učenci gradili, 
preurejali svoje znanje. Torej tak način učenja in poučevanja lahko prištevamo med aktivni 
pouk. Aktivni pouk stremi k motiviranosti učencev do učenja, zato je dobro, da je vpet v 
resnične življenjske izkušnje, kar zahteva ustvarjalnost in inovativnost učitelja in učencev 
(Ivanuš Grmek idr., 2009). 

Učiteljeva vloga je bila v večini vodstvena in ne v prenosu znanja. Vodeni so bili pri 
opazovanju, fotografiranju, opisovanju in analiziranju fotografij. V raziskavi M. Umek (2010) 
je število fotoaparatov omenjeno kot omejujoč dejavnik. Byrnes in Wasik (2009) trdita, da mora 
vsak učenec imeti svoj digitalni fotoaparat, da samo tako lahko dobimo vpogled v učenčevo 
perspektivo. Do neke mere se strinjamo, vendar kot smo že omenili, taka opremljenost ni 
realnost slovenskih šol in manjše število fotoaparatov spodbuja druge pozitivne vidike.  

Čeprav smo v nekaterih fazah majhno število fotoaparatov prepoznali kot omejitveni dejavnik, 
v celoti gledano, lahko to štejmo med prednosti. Posledično je bilo spodbujeno sodelovanje, 
tako v skupinah kot v parih. Učili so se odgovornosti biti del skupine, deliti fotoaparat, 
prepuščati prednost drugim in drugo. Če bi učenci imeli vsak svoj fotoaparat, bi znanje verjetno 
bilo v krajšem času kakovostnejše. To pa ne bi bile realne okoliščine, saj nobena šola ni 
opremljena s takim številom razpoložljivih fotoaparatov.  

Več kot polovica učencev (14) je na koncu popolnoma samostojno izvedla vse korake  
fotografiranja, kar je razvidno iz doseganja funkcionalnih ciljev. Popolnoma vsi učenci so ob 
koncu samostojno ustvarili fotografijo. Nedoseganje funkcionalnih ciljev v celoti pri vseh 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Doris Vidic; magistrsko delo 

73 
 

učencih pripisujemo časovno prekratki akcijski raziskavi in ob začetku raziskave premalo 
strukturiranem uvajanju postopka fotografiranja.  

Učenci so imeli že na začetku željo po samostojnem fotografiranju, s čimer se je večina prvič 
srečala ravno pri tej raziskavi. Učenci so bili na začetku mnenja, da fotoaparat uporabljajo 
starejši. V avstralski raziskavi (Schiller, Tillet, 2004) so učenci prav tako izpostavili odrasle 
ljudi kot fotografe, npr. mamo, šolske fotografe. Prav tako so kot razlog uporabe fotoaparata in 
fotografij v večini opredelili obeleževanje spominov in lepih stvari. Nihče v fotografiji ni 
prepoznal sredstva za učenje novih informacij ali socialne interakcije, kar sovpada z odzivi 
učencev v prej omenjeni raziskavi. Po koncu raziskave je vsem učencem všeč, ko pri pouku 
fotografirajo. Strinjajo se, da se je fotografiranja treba učiti. Večina učencev bi si želela delati 
računalniške predstavitve na računalniku in snemati kratke filme. Še vedno pa učenci raje rišejo 
kot fotografirajo. Po mnenju učencev jim fotografiranje ne dela težav, le nekateri so izpostavili 
nastanek meglenih fotografij, težave pri vključitvi, približevanju in ogledu fotografij, ker se 
fotoaparati razlikujejo med seboj. Ne povezujejo še pridobljenega znanja s pomočjo 
fotografiranja. Ob vprašanju, kaj smo se naučili s fotografiranjem, se odgovori največkrat 
navezujejo na delo s fotoaparatom. Pri vprašanju, česa se najbolj spomnijo, kar smo delali pri 
SPO, povežejo fotografiranje z vsebinskim znanjem, npr. fotkali smo, kaj se ne sme početi v 
prometu, delal smo frise in iz fotke ugotavljali, ali smo veseli. Glede na stališča večina učencev 
(16) meni, da se več naučijo, če fotografirajo sami. V raziskavi M. Umek (2010) so bili učenci 
prav tako navdušeni nad delom s fotoaparatom. Večina učencev v naši raziskavi je odgovorila, 
da se je vsega znanja dela s fotoaparatom naučila v šoli. Te ugotovitve so ravno nasprotne kot 
v prej omenjeni raziskavi.  

Prihajamo do istih ugotovitev v povezavi s prednostmi, ki jih navajajo učiteljice v projektu M. 
Umek (2010, str. 133): 

• boljše pomnjenje učne snovi in trajnejše znanje; 
• večja nazornost pouka, učenci lažje usvojijo abstraktnejše pojme (npr. naravne 

značilnosti pokrajine); 
• učenec ponovi, prepozna obravnavane objekte, pojave, dokaže, da razume nove pojme; 
• bolj kritično opazovanje okolice in dogajanja v njej, pozornost na spremembah, 

značilnostih okolice; 
• spodbuja k razmišljanju in ne le k sprejemanju informacij; 
• spodbuja samostojnost pri učenju; 
• doživljanje uspeha ob izdelku, ker predstavitev bolj pritegne poslušalce; 
• nastale fotografije so zelo uporabne pri utrjevanju in preverjanju znanja: 
• razvijanje drugih spretnosti pri delu s posneto fotografijo: nebesedno izražanje – prikaz 

objektov, pojavov, procesov z gibi, besedno izražanje – razlaganje fotografij, pojmov, 
ključnih besed, govorna predstavitev izdelkov … 

Učiteljice v raziskavi (prav tam) so različnih mnenj glede učinkovitosti učenja s 
fotografiranjem. Štiri učiteljice so mnenja, da je fotografiranje pri pouku učinkovit način 
učenja, ena, da je to samo popestritev pouka, in ena, da ta metoda ni primerna za vse učence. 
Glede na našo raziskavo nismo opazili, da učenje s fotografiranjem kateremu od učencev ne bi 
ustrezalo. Nihče ni v nobenem trenutku omenil, da mu tak način ne ustreza. Vsem učencem je 
tak način dela všeč.  

Učenje s fotografiranjem ima posebno vlogo v izobraževanju učencev. V svetu sporočanja s 
slikami učence usposablja kot »bralce« slik in kot ustvarjalce, s čimer lahko bolje razvije 
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vizualno pismenost (Umek, 2010). Naše mnenje je, da je učenje s fotografiranjem primerno za 
doseganje ciljev v 1. razredu in da ga lahko uporabimo več kot le za popestritev pouka. 
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7. ZAKLJUČEK 

Učenci ustrezno dosegajo učne cilje. Skoraj vsi učenci so dosegli stopnjo razumevanja, razen 
učencev z učnimi težavami. Več učencev je doseglo stopnjo uporabe kot na začetku. Opazno je 
bilo boljše vsebinsko znanje na vseh vsebinskih področjih, najbolj pri vsebini o Prometu. Bolj 
kritično so opazovali okolico in dogajanje v njej.  

Najbolj opazno napredovanje je bilo v obsežnejšem besednem zakladu in boljšem izražanju, 
kar je bilo razvidno iz opisovanja in predstavitev ustvarjenih fotografij. Pri opisovanju 
fotografij niso samo naštevali elementov na sliki. Učenci so tudi predvidevali, sklepali o 
okoliščinah v času nastanka fotografije. Na ta način so konstruirali novo znanje. Učenci so se 
lažje učili abstraktnejših pojmov, v našem primeru v povezavi s čustvi. Razvijali so načrtovano 
opazovanje, ki je postajalo vedno bolj sistematično. Izboljšala se je tudi digitalna vizualna 
pismenost. S spoznavanjem orodij za prenos informacij, v našem primeru digitalnega 
fotoaparata in računalnika, so pridobivali znanja, s katerimi bodo operirali tudi kasneje v 
življenju. 

Največjo prednost vidimo v samostojni aktivnosti učencev. S fotografiranjem so pridobili 
avtentične izkušnje, zato je bila tudi motiviranost večja. Poleg prej naštetih spretnosti in znanj, 
ki so jih pridobili, je pomembna tudi odgovornost do aparatov ter dela v skupini in v paru. 
Spodbujena sta bila sodelovalno učenje in komunikacija. Omejitveni dejavnik vidimo predvsem 
v težavah, ki lahko nastopijo z nedelovanjem IKT, npr. nedelujoči bateriji pri fotoaparatu, 
težavah s shranjevanjem fotografij in drugo. Število fotoaparatov je lahko omejitev kot tudi 
prednost. Učenci se naučijo sodelovati, počakati in deliti. Z več fotoaparati bi učenje potekalo 
hitreje. Učenci bi imeli več možnosti fotografirati iz svoje perspektive in motive, ki bi jih sami 
želeli. V tej raziskavi med slabosti prištevamo pomanjkanje časa za še več fotografskih 
dejavnosti. Res, da je za tak način dela potrebna drugačna organizacija pouka, a tega ne vidimo 
kot slabost. Učitelj ima možnost razvijanja sebe, svoje fleksibilnosti, uvajanja drugačnega 
načina učenja in boljšega vpogleda v učenčevo razmišljanje. 

Učencem je delo s fotoaparatom všeč. Menijo, da se več naučijo z lastnim fotografiranjem in 
da se je fotografiranja treba učiti. Še več bi fotografirali pri pouku pri različnih učnih predmetih.  

Ugotavljamo, da je učenje s fotografiranjem več kot primerno za poučevanje v prvem razredu. 
Proučevanje družboslovnih tem, uporabe fotoaparata, fotografiranja in opazovanja fotografij 
ter njihovih medsebojnih povezav se je izkazalo za učinkovito. Učenci so napredovali na vseh 
vsebinskih in še mnogih drugih področjih. 

Naše delo bi lahko bila osnova za oblikovanje modela za uvajanje fotografiranja v 
izobraževanje. Izsledki naših raziskav sovpadajo s sodobnimi konstruktivističnimi 
predpostavkami, da učenci z lastno aktivnostjo gradijo znanje. Sklepamo, da je učenje s 
fotografiranjem možno uporabiti ne samo na družboslovnem, ampak na vseh drugih predmetnih 
področjih in pri medpredmetnem povezovanju, ki bi lahko bilo predmet proučevanja v drugih 
raziskovalnih delih. Z učenčevimi lastnimi fotografijami dobimo vpogled v njegovo znanje in 
na podlagi teh spoznanj lahko diferenciramo in individualiziramo pouk. V našem primeru smo 
imeli največkrat usmerjeno fotografiranje z že podanimi smernicami. Zanimivo bi bilo videti, 
kaj učenci fotografirajo, ko niso usmerjeni. Učenje s fotografiranjem se lahko uporabi kot 
socialno interakcijo med učenci. Možnosti uporabe so v velikih količinah. Pomembno je, da se 
učitelj ne »boji stopiti iz okvirjev« in si upa, na učenje s fotografiranjem predvsem ne sme 
gledati kot na dodatno dejavnost ali samo popestritev pouka.  

Na glavno raziskovalno vprašanje, ali je učenje s fotografiranjem primerno za doseganje učnih 
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ciljev spoznavanja okolja v 1. razredu, lahko odgovorimo pritrdilno. Delo je primerno za 
spoznavanje procesov, dogodkov in vsebin, s katerimi se srečujemo v svetu, v katerem živimo. 
Znanje učenec lahko pridobiva, ga nadaljuje, poglablja in razvija občutljivost za dogajanje okoli 
sebe.  

Način učenja s fotografiranjem priporočamo vsem učiteljem. Ni ga treba uporabljati pri veliko 
različnih področjih, ampak naj ga izberejo in preizkusijo najprej, na primer pri razredni uri ali 
pri eni uri naravoslovja, in opazujejo razigranost in zagnanost učencev. Čar vsega je, da učenec 
odkriva sebe in okolje na način, ki mu je ljub. 
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9. PRILOGE 

1. OBVESTILO ZA STARŠE O AKCIJSKI RAZISKAVI 

Spoštovani starši! 

Sem Doris Vidic, študentka magistrskega študija poučevanja na razredni stopnji. Opravljam 
raziskavo z naslovom »Učenje s fotografiranjem pri družboslovnih temah v prvem razredu«. 
Želim, da bi učenci samostojno fotografirali v različnih učnih situacijah. Fotografije bom 
uporabila izključno v študijske namene. Poleg tega jamčim za popolno anonimnost za vse dele 
pogovorov, ki jih bom navedla v magistrskem delu. Že vnaprej se Vam zahvaljujem za 
privolitev. 

 

S spoštovanjem, 

 

                Doris Vidic 

 

 

Domžale, 1. 6. 2015 

 

PRIVOLITEV ZA UPORABO FOTOGRAFIJ 

Podpisani __________________ dovoljujem, da fotografije mojega otroka 
________________, učenca/-ke 1.c razreda OŠ Domžale uporabite za namen raziskave 
»Učenje s fotografiranjem pri družboslovnih temah v prvem razredu«. 

V_______, dne _______   Podpis staršev: ______________ 
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2. SKUPINSKI INTERVJUJI 

Deli odgovorov so pobarvani – kode. Na podlagi teh delov smo oblikovali odgovore pri 
ugotovitvah posameznih akcijskih korakov.  

POKRAJINA 

1. skupina 

D: »Kako vam je bilo všeč fotografiranje včeraj?« 

(ni bilo odgovora) 

D: »Bo vsak posebej odgovoril. Ti je bilo dobro fotografirati ali te je motilo, ker si morala 
fotografirati?« 

U1: V redu. 

U2: V redu 

U3: V redu. 

U4: V redu. 

D: A lahko izvemo še kaj več kot v redu? 

U5: Pol js rečem zelo v redu. 

U3: Ker je blo ful zabavn, mi je blo ful všeč? 

U6: Zelo v redu. 

D: Kaj se vam zdi najlažje in kaj najtežje? 

U1: Najlaži mi je pritisnit na tipko, najteži mi je pa, če pr mer slikam, je dobra slika, če pa 
premikam roke, je pa meglena slika. 

D: Kaj ti je bilo lahko? 

U2: Slikat svojo sliko. 

D: Kaj ti bilo pa težko? 

U2: Nič. 

U3: Men je blo pa lahko mojo slikat, ampak men je težko slikat dinozavre, če so na elektriko, 
zarad tega sem izbrala vrtnico in vrt. 

U4: Meni je pa najlaži držat fotoaparat, pa nč najtežje. 

U5: Najlaži mi je prtisnt na tist gumb, dinozavra mi je pa težko slikat, ker se premika. 

D: Ali bi si želeli večkrat fotografirat v šoli? 

Vsi učenci: Večkrat. 

D: Če bi imel svoj fotoaparat, kaj bi najraje slikal? 
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U1: Rožice pa metuljčke. 

U2: Vse. 

U3: Js bi očija pa mamico, pa mojo sestrico. 

U4: Uh ... Js bi take pošasti slikov. 

U5: Js bi za spomin slikou. 

D: Če bi imeli možnost, kaj bi v šoli še fotografirali? 

U1: Pri dejavnostih bi fotkal, ko je odmor, al pa snemal, ker raje snemam, to k sm smešn. 

U2: Zastave, ker vse vem o državah. 

U3: V odmoru bi slikal, kako se moji sošolci igrajo. 

U4: Ko se igramo Človek ne jezi se, ker mi je najljubša igra. 

U5: Igrišče, k se igram. 

2. skupina 

Kako vam je bilo všeč? 

Spet vsi v redu. 

D: Kaj je najtežje, kaj najlažje? 

U6: Men je bilo najtežji slikat tisto, k je bila meglena slika, ker sem mogu vse skupej ujet.  

D: Kaj pa najlaži? 

U6: Tut pr ta drugi mi ni blo lahko, ker sem mogu na gor slikat, ampak je vseen lepša. 

U7: Najlaži un gumb prtisnt, najtežji pa tist, k morš več ujet na sliko. 

U8: Najlaži pr fotoaparatu, k si sam gumb prtisnu, najteži pa ujet več stvari skupej.  

U9: Men je blo pa težko najdt sliko, k bi jo slikou. 

U7: Men tut. 

D: Aha, težko ti je blo najdt motiv, k bi ga slikov. 

U9: Ja, ker jih je bilo veliko zanimivih. Pol k sm pa najdu, mi je blo pa lahko. 

U10: Ne vem. Nič mi ni bilo težko, najlaži mi je blo poiskat sliko. 

D: A bi v šoli želel večkrat fotografirati? 

U enoglasno: JAAA. 

D: Kaj bi fotografirali v šoli, če bi lahko? 

U6: Drevo na igrišču, da bi ga mel doma za spomin. 
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U7: Slikal bi šolo, ker se rad učim, za spomin. 

U8: Puščico, da bi imel za spomin, kakšno sem mel v 1. razredu. 

U9: U, js bi pa prometne znake, da se spomnim, kako se obnašat v prometu. 

U10: Pri angleščini, k se zabavamo, ko smo delal duhce, pa smo se strašil. 

3. Skupina 

D: A vam je bilo všeč včeraj? 

U: Jaa. 

D: Kaj vam je bilo najbolj zanimivo? 

U11: Ker je vse prenovljeno. 

U12: Dinozavri 

U13: Vse. 

D: Kaj vam je bilo najlažje in kaj najtežje pri fotografiranju? 

U11: Men je blo najtežje slikat moje, ker js sm hotla še gore slikat, ampak jih nisem ujela. 
Najlaži mi je blo pa z unim kvadratkom. 

D: Aha, z okvirjem iz stiroporja. 

U12: Najlaži mi je ujet sliko, pa nč mi ni težko. 

U13: Najlaži mi je blo to, da se mi ni roka tresla. 

D: To ti je bilo najlažje ali najtežje? 

U13: Najlaži. Nč najteži. 

U14: Najlaži mi je blo prtisnt gumb, najteži pa sam sebe slikat. 

U15: Najlaži mi je blo prižgat fotoaparat in pritisnit gumb, najteži mi je bilo pa izbrat, kaj bom 
slikala, držat roko čist pri miru pa tist use ujet, kar sem hotla. 

D: Kaj bi pa v šoli fotografirali? 

U11: Pri matematiki kakšne naloge. 

U12: Nogomet v šoli, ker je moj najboljši šport. 

U13: Igrišče. 

U15: Med odmorom, k se igramo. 

4. Skupina 

U16: Men je blo najteži sam dve sliki slikat pa ujet samo drevo na sliko, da ni nč drugih stvari 
še gor. Pol sploh nisem prepoznala svoje slike, zdej k smo gledal. 

U17: Ona sploh ni dreves slikala. 
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U16: Ja, sem. 

U18: Nč mi ni blo težko.  

U17: Men je blo vse tut lahko. 

U19: Men je blo pa najlaži slikat na dol, k mi ni sonce svetu. Najteži pa vse ujet na sliko. 

D: Kaj bi pa v šoli še fotografirali? 

U17: Vse prjatle. 

U16: Pr likovni, k smo delal živalce iz plastelina, bi jih slikala. 

U18: Smreko. 

U19: Živali, vse, kar bi si želel. 

 

PROMET 

1. skupina:  

D: Česa se najprej spomniš od včerajšnjega dne pri SPO? Kaj smo delali pri SPO? 

U1: Da smo fotkal. 

U1: Šli smo ven. 

U3: Šli smo ven fotkat. 

U4: Gledal smo promet. 

U5: Kako je šou mim motorist. 

D: Potrebuješ pri fotografiranju še kakšno pomoč? Ali bi že lahko čisto sam fotografiral? 

U1, 2, 3, 4, 5: Ne. 

U2: To je čist izi bizi. 

D: Kaj ti je bilo najtežje slikat in kaj najlažje? 

U1: Men ni blo nč težko.  

U2: Men tut ne. Najlaži je blo stop znak slikat. 

U3: Men tut, ker pr miru stoji. Men je blo pa težko, ker je bil prehitr motor.  

U4: Men je blo pa najteži »Ano« pa »Francija« slikat, tko da se vid še cesto zravn, k se prerivata. 

U5: Js pa nisem vedla, kako nej une ovire na cesti pokažem. Blo mi je pa laži, k je blo blizu. 

D: Kaj smo se naučili, ko smo fotografirali? 

U1: Znake. 
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U2: Kaj se ne sme na cesti delat. 

U3: Js sm enkrat na cesto po žogo skoču, zdej pa vem, da morm enga počakat, ker je lahko 
strašna nesreča. 

U2: Pa lahko umreš. 

U4: Ne smeš tečt čez cesto pa zmer morš pogledat. 

2. skupina 

D: Česa se najprej spomniš od včerajšnjega dne pri SPO? Kaj smo delali pri SPO? 

U1: Ne vem. 

U2: Enkrat je bil pri mir motor, pol se je pa naprej pelal, pa ni blo isto. 

U3: Učil smo se o prometu. 

U4: Ne vem. 

U1: Na hodniku smo se igral s kockami, pa še cesto smo nardil. 

D: Potrebuješ pri fotografiranju še kakšno pomoč? Ali bi že lahko čisto sam fotografiral? 

Men ni treba nč pomagat k mi mami že doma dovol, da slikam, pa že vem, kako. 

Jaz bi pa rada mela svoj fotoaparat, da bi vse slikala. 

Ni mi treba nč pokazat. 

Da mi ti pokažeš, a veš, kako najbolj velik slikat. 

D: Kaj ti je bilo najtežje slikat in kaj najlažje? 

Težko je skos roke gor držat, pol me pa bolijo pa ne morm skoz slikat. 

Vse mi je lahko. 

K morš tolk hitr, pol pa ne znam. 

Men je blo čist lahko un avto fotografirat, sam je pa težko, če hodš po cest pa dol gledaš pa se 
zaletiš. 

Sej ne smeš dol gledat pa tut tečt ne smeš. 

D: Kaj smo se naučili, ko smo fotografirali? 

Fotografirat zunaj. 

Da morjo otroci zadaj sedet pa jahača met. 

Jest pa včasih tud spredi lahko sedim –samo do šole. 

Ja, pa smo se hecal v avtu pa smejal.  

3. skupina 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Doris Vidic; magistrsko delo 

86 
 

D: Česa se najprej spomniš od včerajšnjega dne pri SPO? Kaj smo delali pri SPO? 

U1: Prehod za pešce smo gledal. 

U2: Delal smo knjigico, eni so narisal noter eni pa napisal k že znajo, sam jest še ne znam čist 
dobr. 

U3: Kr pr tep u autu smo bli pa smo se hecal pa »Peter« nas je slikou. 

U4: Fotkal smo, kaj se ne sme na cesti delat. 

D: Potrebuješ pri fotografiranju še kakšno pomoč? Ali bi že lahko čisto sam fotografiral? 

U1, 2, 3,4: Ne. Lahko sam. 

U5: Ja, men je dobr sam, če mi učitlca pove, kje morm prtisnt, k je bil zdej vsakič drgačen 
fotoaparat. 

U4: No, včasih je tut težko narest tko, da se na sliki vid tko, k bi rad. 

D: Kaj ti je bilo najtežje slikat in kaj najlažje? 

U: Men je blo vse lahko. 

U2: Nič mi ni blo težko. Lahko je prtisnt gumb. 

U3: Men je blo pa lahko fotografirat stop znak, še posebi, k sem ga približal. Težko pa nič. 

U4: Js sm pa hotu fotografirat avto, ampak je šel mimo, že k sm prtisnu na gumb in pol ga ni 
blo na sliki, drgač pa ni težko fotografirat. 

U5: Itak pa gledaš na ekran, pa vidš, kakšna bo slika. 

D: Kaj smo se naučili, ko smo fotografirali? 

U1: Ne vem. 

U2: Da mormo dobr pogledat, k gremo čez cesto. 

U3: Ja, fotografirat a ne. 

U4: Kaj ne smemo delat v prometu. 

U5: Lahko je strašna nesreča, če vržemo žogo na cesto. 

4. skupina 

D: Česa se najprej spomniš od včerajšnjega dne pri SPO? Kaj smo delali pri SPO? 

U1: Spet smo s fotoaparatom fotografiral. 

U2: Ne vem. 

U3: Ko je šel motorist »ful« hitro. 

U4: Fotkal smo, kaj se ne sme. 

D: Potrebuješ pri fotografiranju še kakšno pomoč? Ali bi že lahko čisto sam fotografiral? 
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U1: Js lahko sam. 

U2: Js tut. 

U3: Ja js tut lahko sam. 

U4: Edin prbližat ne znam. Drgač pa loh sama. 

D: Kaj ti je bilo najtežje slikat in kaj najlažje? 

U: Ja, najlaži je prtisnt na tipko, najteži pa nč. 

U2: Nič ni težko. 

U3: Težko je fotografirat, k se premika avto, drgač pa ni težko. 

U4: Lahko je držat fotoaparat, težko je pa tko, da ni meglen. 

D: Kaj smo se naučili, ko smo fotografirali? 

U1: Kako iti čez prehod za pešce. 

U2: Ne vem. 

U3: Kaj ne smemo delat, k smo v avtu. 

U4: O prometu smo se velik naučil. Da ne smemo tečt čez cesto, da mormo velik gledat, k smo 
mejhni, pa mormo dvignt roko. 

 

ČUSTVA 

1. skupina 

D: Česa se najprej spomniš od včerajšnjega dne pri SPO? 

U1: Bli smo na računalniku v tisti sobi gor, k so sami računalniki. 

U2: Slikal smo otroke. 

U3: Igral smo se s fotoaparatom. 

U4: Slikal smo od druzga obraz. 

U3: Pa še frise smo delal, kako si žalosten al pa vesel.  

D: Potrebuješ pri fotografiranju še kakšno pomoč? Ali bi že lahko čisto sam fotografiral? 

Vsi: Ne.  

U1: Jaz ga že znam prižgat pa vse slikat. 

U2: Lahko sam slikam, če bi mel doma aparat, bi šel kr ven pa vse slikal. 

U3: Ja zdej na tega znam, sam pol si mi dala pa druzga, pa nisem več vedu, kje morm prtisnt. 
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U4: Ja, js mam doma tut drgač. 

U5: Ja, k se hitr kej premika, mi je težko. 

D: Kaj ti je bilo najtežje slikat in kaj najlažje? 

U1: Men je vse najlaži. 

U2: Sam ne smeš se premaknit, da se pol vse ne zbriše, pol se dobr ne vid. 

U3: Ker gumb je za prižgat, pol pa ne vem, kje prtisnt, in mi je težko. 

U4: Jaz pa ne vem, kaj mi je težko. 

U5: A veš, če hočš bl bliz vidt, pa morš tko dat na en posebn gumb.  

U2: To je zum. Men pa sploh ni težko nč. 

D: Kaj smo se naučili, ko smo fotografirali? 

Naučila sem se, kako je, če si smešn pa dobre volje al pa če te je strah, pol se pa tkole držiš. 

Nauču sem se … vse. 

Tud vse. 

Na računalniku risat. To še nikol nisem delala in mi je ful dobr. 

Vse. Ja, kere gumbe prtisnš. 

2. skupina 

D: Česa se najprej spomniš od včerajšnjega dne pri SPO? 

U1: Še nikoli nismo bili v računalnici in mi je bilo zelo všeč. 

U2: Všeč mi je bilo, ker sem lahko tipkal po računalniku. 

U3: Ko smo fotografirali. 

U4: Ko sem na sliko lahko nekaj napisala, tko, k da bi delala strip, tko v oblačku. 

U5: Fotkal smo druzga. 

D: Potrebuješ pri fotografiranju še kakšno pomoč? Ali bi že lahko čisto sam fotografiral? 

U1: Js znam in mi ni treba pomagat. 

U2: Ne vem. 

U3: Js znam vse. 

U4: Fotoaparat ne znam pržgat še, pol slikat pa znam in tud tist, k je za od bliz. 

U5: Js tut znam. 

D: Kaj ti je bilo najtežje slikat in kaj najlažje? 
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U1: Najlaži mi je prtisnt na gumb, k slikaš, najteži pa slikat tko, da ni meglen. 

U2: Ne vem. 

U3: Najteži mi je pogledat, kaj sem sliku. Nikol ne najdem tapravga gumba. 

U4: Najlaži mi je držat fotoaparat, najteži pa, da se vid na sliki. 

U5: Men je vse lahko. 

D: Kaj smo se naučili, ko smo fotografirali? 

U1: Naučil smo se držat fotoaparat in slikat. 

U2: Kako držiš fotoaparat. 

U3: Kje je gumb za pržgat. 

U4: Kje pritisneš, da slikaš. 

3. skupina 

D: Česa se najprej spomniš od včerajšnjega dne pri SPO? 

U1: Učili smo se fotkat. 

U2: Drug se je delou, da je žalosten, js sm ga pa fotkou. Pol pa on mene. 

U3: Na računalniku smo bli. 

U4: Fotografiral smo, sam js itak že znam. 

U5: Fotografiral smo. 

D: Potrebuješ pri fotografiranju še kakšno pomoč? Ali bi že lahko čisto sam fotografiral? 

U1: Lahko sam že vse. 

U2: Js tut lahko sam. 

U3: Js pa ne znam še čist.  

U4: Men je pa čist lahko. 

U5: Znam sam, sam vseen je dobr, če mi ti poveš zravn. 

D: Kaj ti je bilo najtežje slikat in kaj najlažje? 

U1: Men je lahko prtisnt na gumb, pa ... nič mi ni težko. 

U2: Sam tut druge gumbe maš. 

U3: Ja vse gumbe, najlaži pa unga k prtisnš, pa se nardi slika. 

U4: Js sm pa hotu, tko da me je strah, pol pa k me je »Peter« slikou, pa se ni vidl. Ampak drgač 
mi pa ni nič težko. 

U5: Nič ni tok težko. Zdej že znam. 
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D: Kaj smo se naučili, ko smo fotografirali? 

U1: Kako fotografirat, kje je gumb, pa kako je treba pogledat, da vidš sliko. 

U2: Da smo lahko veseli, žalostni, pa tko. 

U3: Js sm bil jezn, k je »Lovro« dvakrat bil na vrsti, js pa samo enkrat. 

U4: Naučil smo se, kje so gumbi. 

U5: Da so eni veseli, eni pa žalostni. 

4. skupina 

D: Česa se najprej spomniš od včerajšnjega dne pri SPO? 

U1: Učil smo se fotkat pa za kaj je kšn gumb. 

U2: O čustvih smo se pogovarjal. 

U3: Na računalniku smo delal. 

U4: Ja na računalniku, sam js še ne znam, pa mi je blo kr težko. Sam si mi ti pomagala pol. 

U5: Fotografiral smo. 

D: Potrebuješ pri fotografiranju še kakšno pomoč? Ali bi že lahko čisto sam fotografiral? 

U1: Js znam vse, vklučš fotoaparat, pol pogledaš, kaj boš slikou, prtisnš na un gumb, pol pa še 
pogledaš, kaj si slikou. 

U2: Ne vem. 

U3: Js tut znam.  

U4: Men je sam uno od bliz mal teži, k ne rabm. 

U5: Js ne rabm, da mi kdo pomaga. 

D: Kaj ti je bilo najtežje slikat in kaj najlažje? 

U1: Lahko je prižgat fotoaparat pa prtisnt na gumb. 

U2: Ne vem. 

U3: Težko je pogledat, lahko pa pritisnit na gumb. 

U4: Teži je un gumb, k daš od blizu, lahko pa slikat druzga. 

U5: Vse je lahko. 

D: Kaj smo se naučili, ko smo fotografirali? 

U1: Kako naredimo fotko in če ti je všeč, jo lahko komu daš ali pa na računalnik pogledaš. 

U2: Kako gre po vrsti. 
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U3: Ja to, da pržgeš, pol pogledaš ..., pol je, kaj že ..., fotografiraš tist, k ti je všeč. Aja, pa še 
pogledaš pol. 

U4: Ne vem. 

U5: Na računalnik loh daš. 
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3. FOTOGRAFIJE 

Iz vsakega akcijskega koraka smo izbrali po tri fotografije. 

POKRAJINA 

 

Slika 36: Fotografija učenca (Arboretum) 

 

Slika 37: Fotografija učenke (Arboretum) 

 

Slika 38: Fotografiranje v parih (Arboretum) 
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PROMET 

 

Slika 39: Učenec med fotografiranjem za fotoknjigo 

 

Slika 40: Učenka si ogleduje posneto fotografijo 

 

Slika 41: Fotografiranje ob prehodu za pešce 
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ČUSTVA 

 

Slika 42: Fotografiranje pri dejavnosti Učim se fotografirati 

 

Slika 43: Fotografiranje čustev - žalost 

 

Slika 44: Fotografiranje čustev - strah 


