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POVZETEK 

Primerjave rezultatov dosežkov učencev na nacionalnih preverjanjih znanja med 
učenci s posebnimi potrebami in učenci brez posebnih potreb kažejo nižje rezultate 
učencev s posebnimi potrebami pri vseh predmetih, tudi pri likovni umetnosti. Vzroke za 
razkorak lahko najdemo v prostorskih, didaktično-metodičnih, kadrovskih in drugih 
dejavnikih. Podatki o dosežkih učencev na nacionalnem preverjanju znanja nas lahko 
usmerjajo tako pri evalviranju programov in učnih načrtov kot pri svetovanju in 
usmerjanju učiteljev. Učitelj kot ključna oseba v procesu poučevanja ima pomembno 
vlogo pri vključevanju učenca s s posebnimi potrebami v razredu. Je zgled učencem in 
tudi drugim učiteljem. Predmet likovna umetnost že v svojem bistvu predstavlja prostor, 
kjer učenci analizirajo, raziskujejo svet in ga poskušajo spoznati na drugačen način; 
prostor, kjer se izjemnost in drugačnost cenita, kar lahko predstavlja učencu s posebnimi 
potrebami varen prostor za vključitev v razredno skupino. To pa lahko dosežemo, če 
poznamo specifične značilnosti učenca ter njegove posebne potrebe in močna področja, 
ki jih z ustreznimi pristopi, prilagoditvami razvijamo proti najugodnejšemu izidu. Različni 
avtorji pri nas in po svetu izpostavljajo stiske, s katerimi se srečujejo učitelji ob delu z 
učenci s posebnimi potrebami, ki se najpogosteje povezujejo s slabšim občutkom 
kompetentnosti za delo s to populacijo. Prav zato smo v magistrskem delu prek študija 
literature o značilnostih in smernicah za delo z določenimi podskupinami učencev s 
posebnimi potrebami in odgovorov anketiranih učiteljev likovne umetnosti o njihovem 
delu s tovrstnimi učenci poskušali približati delo z učenci s posebnimi potrebami 
učiteljem likovne umetnosti. V raziskavo smo vključili devetinsedemdeset učiteljev 
likovne umetnosti iz različnih slovenskih regij. Vzorec zajema učitelje razrednega in 
predmetnega pouka ter srednješolske učitelje. Za statistično analizo podatkov smo 
uporabili deskriptivno statistiko, t-test in Pearsonov koeficient korelacije. Empirična 
kvantitativna raziskava omogoča boljši vpogled v delo v praksi in usmeritev na področja 
priporočil za delo, ki jih učitelji likovne umetnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami 
najbolj potrebujejo. 

KLJUČNE BESEDE: likovna umetnost, učenci s posebnimi potrebami, dobra poučevalna 
praksa, priporočila za delo. 
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Summary 

Comparisons of the results of pupil attainment in the national examination among 
students with special needs and pupils without special needs show lower results of 
pupils with special needs in all subjects, including the visual arts (Art education). The 
reasons for the discrepancy may be due to spatial, didactic and methodical, personnel, 
and other factors. Information about pupils' achievements in national exams can give 
guidance in evaluating programs and curricula and also in advising and guiding the 
teachers. The teacher as a key figure in the process of teaching, plays an important role 
in the integration of pupils with special needs in the classroom. He or she serves as an 
example for students as well as for other teachers. Art education in its essence 
represents a space where students analyse and explore the world and try to get to know 
it in a different way. For a student with special needs a place where the exceptionality 
and uniqueness are appreciated may represent a safe place to be included in the class 
group. This can be achieved if we know the specifics of the pupil's special needs, their 
shortcomings and strengths, as well as the appropriate approaches and adaptations that 
can be utilized to achieve the most favourable outcome. Various authors from Slovenia 
and from other parts of the world highlight the distress faced by the teachers when 
working with students with special needs, that is most commonly associated with a 
poorer sense of competence in working with this population. Therefore in this thesis, by 
studying literature about the characteristics and guidelines for working with certain 
subgroups of students with special needs and by analysing responses of the surveyed Art 
education teachers about their work with students with special needs, we will try to 
make Art education teachers feel more comfortable and familiar with work with pupils 
with special needs. The study includes 79 Art education teachers from different 
Slovenian regions. The sample includes both classroom teachers and subject teachers as 
well as secondary school teachers. For statistical analysis we used descriptive statistics, 
t-test and Pearson's correlation coefficient. The empirical quantitative research will 
provide a better insight into  practical work and into the most necessary policies in the 
areas recommended for the work of art teachers when dealing with students with 
special needs.  

KEYWORDS: Art education, children with special needs, good practice, work 
recommentations 
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UVOD 

Nacionalna preverjanja znanja kažejo nižje rezultate dosežkov učencev s posebnimi 
potrebami (v nadaljevanju PP) v primerjavi z učenci brez PP pri vseh predmetih, tudi pri 
likovni umetnosti (Vehovc idr., 2010; Vehovc idr., 2015). Vzroke za omenjeni razkorak 
najdemo v različnih dejavnikih, tako prostorskih, didaktično-metodičnih, kadrovskih kot 
drugih. Podatki o dosežkih učencev na nacionalnem preverjanju znanja nas lahko 
usmerjajo tudi pri svetovanju in usmerjanju učiteljev in učiteljic (v nadaljevanju 
uporabljamo moško obliko, pri čemer zajemamo oba spola). Učitelj ima pomembno 
vlogo pri vključevanju učenca s PP v razredu, pri čemer predstavljajo pomembne 
dejavnike njegova stališča o inkluziji (Čagran in Schmidt, 2011; Kavkler 2011), prepričanje 
o lastni učinkovitosti (Armor idr., 1976; Bandura, 1977; Tschannen-Moran, Woolfolk 
Hoy, 2001; Garvis, 2009, 23), sodelovanje v šolskem timu in izvajanje dobre poučevalne 
prakse (Meiler, Soriano in Watkins, 2003, v Kavker, 2011). Učitelj s svojim ravnanjem 
predstavlja zgled učencem in tudi drugim učiteljem na šoli.  

Likovna umetnost s svojo specifično naravnanostjo spodbuja vsa tri področja, ki so 
nerazdružljivo povezana (afektivno, psihomotorično in spoznavno) (Tacol, 1999, 2011, 
2012). Učitelj prek načrtovanja likovnih nalog odpira teme, ki zadevajo tolerantnost, 
enakopravnost in sprejemanje drugačnosti ter predstavljajo temelje inkluzivne kulture. 
Pri likovnovzgojnem delu so za razliko od jezikovnih, socialnih, materialnih in drugih 
različnosti pomembnejše čustvene in doživljajske sposobnosti (Duh, Zupančič Danko in 
Zupančič, 2008, str. 68). Učitelj pri načrtovanju poudarja aktivno vlogo učencev 
(samoiniciativnost in ustvarjalnost), upošteva individualne razlike med učenci v likovnem 
razvoju in osebnostnih izkušnjah ter njihove razvojne potrebe (emocionalne, socialne in 
psihološke) (Tacol, 1999, str. 81). Izvajanje individualizacije in diferenciacije znotraj 
pouka likovne umetnosti predstavlja možnost doseganja večje izvirnosti in pestrosti 
likovnih izdelkov ter vpliva tudi na višjo stopnjo ustvarjalnosti in motiviranost (Podobnik, 
2008).  

Prostor, kjer se izjemnost in drugačnost cenita, lahko predstavlja učencu s PP varen 
način za izražanje in vključitev v razredno skupino. Pri tem je pomembno poznavanje in 
razumevanje učenčevih PP (organizacijskih, motoričnih, socialnih in izobraževalnih), 
njegovih primanjkljajev in močnih področij, da bi vsakemu posamezniku omogočili 
likovno izražanje, ki je po besedah različnih avtorjev generična potreba človeka po 
raziskovanju sveta (Vrlič, 2001; Pečjak, 2006; Užmah, 2010, 15).  

V nadaljevanju magistrskega dela tako usmerjamo pozornost prek predmeta likovne 
umetnosti na usposobljenost učiteljev za poučevanje učencev s PP, kjer se bomo bolj kot 
na predstavljanje primanjkljajev (ki so v ospredju medicinskega modela) osredotočili na 
PP (ki so v ospredju socialnega modela) učencev pri pouku likovne umetnosti. Ob 
posameznih PP bomo navedli skupine učencev, katerih primanjkljaji vplivajo na to 
področje PP. Obravnava učencev s PP sledi petstopenjskemu modelu pomoči. V 
usmeritvah in priporočilih se bomo usmerili na prvo stopnjo pomoči, ki zajema delo 
učitelja v razredu z izvajanjem dobre poučevalne prakse. V okviru te stopnje lahko učitelj 
s prilagajanjem učnega okolja (fizičnega, didaktičnega, socialnega in kurikularnega) 
izboljša pogoje za aktivno vključevanje in sodelovanje učenca s PP. Usmeritve bodo 
oblikovane tako s pomočjo pregleda literature o poučevanju in strategijah dela z učenci s 
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PP (Dyson idr., 2004; Magajna idr., 2008; Fletcher idr., 2007, v Kavkler, 2010; Donnelly, 
2012) kot s pomočjo načel dobre poučevalne prakse in ciljev, ki naj bi jim sledil učitelj pri 
učinkovitem poučevanju likovne umetnosti (Tacol, 1999, 2011, 2012; UN likovna vzgoja, 
2011, str. 4; Tomšič Čerkez idr., 2011; Tomšič Čerkez, 2012; Adams, 2008; Kulturno-
umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010; Bucik, Požar Matijašič in Pirc, 2011). 

V empiričnem delu bomo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo. Izvedli 
bomo kvantitativno raziskavo, v kateri bomo z anketnim vprašalnikom med učitelji 
likovne umetnosti (učiteljem razredne stopnje, likovnim pedagogom na predmetni 
stopnji in v srednji šoli) (N = 79) iz različnih slovenskih regij preverili njihov občutek 
kompetentnosti za delo z različnimi skupinami učencev s PP, kako prepoznavajo 
morebitne težave in katere prilagoditve omogočajo učencem s PP. Pripravljen anketni 
vprašalnik vsebuje tri ocenjevalne lestvice. Za statistično analizo podatkov bomo 
uporabili deskriptivno statistiko, t-test, enosmerno analizo variance – ANOVA in 
Pearsonov koeficient korelacije.  

Empirična kvantitativna raziskava predstavlja smiselno nadgradnjo pregledane 
literature in omogoča boljši vpogled v delo v praksi. Rezultati in njihova interpretacija pa 
nas usmerjajo na področja priporočil za delo, ki jih učitelji likovne umetnosti za delo z 
učenci s PP najbolj potrebujejo. 
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TEORETIČNI DEL 

1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1.1 Učenci s posebnimi potrebami in nacionalna preverjanja znanja 

likovne umetnosti 

V letnem poročilu o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 
2015/2016 je iz analize razvidno, da je delež učencev s PP narasel, in sicer iz 2,3 % v letu 
2006 na 8,8 % v letu 2016 (Vehovc idr., 2016, str. 34). Največji delež teh učencev 
predstavljajo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU), sledijo jim 
dolgotrajno bolni (DB) in učenci z govorno-jezikovnimi motnjami (GJM). Te skupine imajo 
tudi največje število prilagoditev načina izvajanja nacionalnega preverjanja znanja pri 
obeh obveznih predmetih – matematiki in slovenščini (Vehovc idr., 2015, str. 30–31; 
Vehovc idr., 2016, str. 34). Pri tretjih predmetih poročilo za šolsko leto 2009/2010 
navaja, da je bilo največ zahtev po prilagoditvah pri likovni vzgoji (danes likovna 
umetnost). Podatek iz leta 2016 pa kaže, da je bilo prilagoditev pri likovni umetnosti 
najmanj (Vehovc idr., 2016, str. 35). Pregled vrste prilagoditev, uporabljenih pri vseh 
predmetih, kaže, da si je največ učencev želelo prilagojen način izvajanja, sledita 
uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov ter prilagojen način vrednotenja. Kljub 
omogočenim prilagoditvam primerjava povprečnih dosežkov zunanjega preverjanja 
znanja vseh učencev devetega razreda za leto 2010 kaže, da so učenci brez PP za razliko 
od učencev s PP pri vseh predmetih dosegli povprečno 10–20 odstotnih točk več (Vehovc 
idr., 2010, str. 34, 37–40). To je razvidno tudi iz letnega poročila za leto 2015 (Vehovc 
idr., 2015, str. 35–43). Iz poročila za leto 2016 izhaja, da so učenci s PP dosegli 63,5–84,7 
% povprečnih odstotnih točk svojih vrstnikov (Vehovc idr., 2016, str. 408–409). O nižjih 
rezultatih učencev s PP pri izkazovanju znanja poročajo tudi tuji avtorji (Cortiella in 
Horowitz, 2014, str. 16–21). Pri likovni vzgoji so tako leta 2010 učenci brez PP v 
povprečju dosegli 61,9 odstotne točke in učenci s PP 51,9 odstotne točke (Vehovc idr., 
2010, str. 39). Leta 2016 pa so učenci brez PP dosegli 64,2 odstotne točke in učenci s PP 
49,5 odstotne točke (Vehovc idr., 2016, str. 408). 

1.1.1 Pisni in praktični del predmeta likovna umetnost 

Nacionalno preverjanje znanja za predmet likovna umetnost vsebuje tako pisni kot 
praktični del, kar je določeno v Predmetnem katalogu za likovno umetnost. Pisni del 
zajema prepoznavanje likovnih pojmov ob slikovnem gradivu, kjer učenci izbirajo med 
več možnimi odgovori. Preverjajo se temeljni pojmi, ki so pri pouku lažje izvedljivi v 
okviru likovnih nalog, razumevanje likovnih pojmov in pojmi, ki so pri pouku likovne 
umetnosti uporabljeni redkeje. Pri nalogah, kjer je zahtevanih več pravilnih odgovorov, 
se izkazujejo tudi dobre strategije reševanja nalog. Pri praktičnem delu učenci izvedejo 
likovno nalogo, kjer se vrednotijo rešitev likovnega problema, izkoriščenost tehničnih in 
izraznih možnosti likovne tehnike ter skladnost motiva z likovnim problemom in likovno 
tehniko (Vehovc idr., 2010, str. 203–204; Vehovc idr., 2016, str. 381).  
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V letnem poročilu o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 
2009/2010 je bilo zapisano, da so za učence s PP pri likovni umetnosti bile pripravljene 
povečave preizkusov s formata A4 na A3 (4) (v šolskem letu 2015/2016 je bilo teh 
prilagoditev enajst) in povečave velikosti črk preizkusov z 11 na 18 v pisavi Arial na 
formatu A4 (56) (Vehovc idr., 2010, str. 30–31). V šolskem letu 2015/2016 je bilo teh 
prilagoditev enainšestdeset, dva učenca pa sta dobila slikovno prilogo v črno-beli tehniki 
(Vehovc idr., 2016, str. 30). 

Uravnoteženost med praktičnim in teoretičnim delom se odraža tudi v prenovljenem 
učnem načrtu za likovno umetnost (2011). Evropska politika skuša vnesti v šolske 
kurikule več umetnostnih vsebin, tako namen likovne umetnosti nista le poznavanje 
umetnostnega jezika in likovno izražanje, temveč tudi prepoznavanje vpliva kulture na 
osebne, lokalne in nacionalne identitete, spoznavanje in sprejemanje različnih kultur ter 
estetsko vrednotenje. Po navedenem sledi zadnja prenova v Sloveniji, ki je zajela Belo 
knjigo (2011) in istega leta prenovo učnih načrtov obveznih predmetov v osnovni šoli 
(Kemperl in Bračun Sova, 2012, str. 91–104). Navedeni avtorici izpostavljata pomislek o 
doslednosti izvajanja zahtev, pri čemer se sprašujeta tudi o kompetentnosti učiteljev 
likovne umetnosti. Navajata raziskavo Eurydice, ki je pokazala, da imajo v nekaterih 
evropskih državah razredni učitelji tudi študijsko področje umetnostne zgodovine, tako 
razredni kot predmetni učitelji pa si pridobijo še znanje o pedagogiki umetnosti 
(Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010, str. 68–69, v Kemperl in Bračun 
Sova, 2012, str. 105).  

1.1.2 Likovna teorija in umetnostna zgodovina na splošni maturi  

Zanimala sta nas tudi srednješolska predmeta likovna teorija in umetnostna 
zgodovina kot predmeta, ki nadgradita osnovnošolski predmet likovna umetnost. V 
letnem poročilu splošne mature za leto 2015 lahko vidimo, katere prilagoditve so izbirali 
dijaki s PP. Pri likovni teoriji je na spomladanskem izpitnem roku izbralo prilagoditev 
načina preverjanja znanja 13 kandidatov, 4 kandidati uporabo posebnih pripomočkov in 
8 kandidatov prilagojeno ocenjevanje. Pri umetnostni zgodovini pa je prilagojen način 
preverjanja znanja izbralo 13 kandidatov, 2 kandidata prilagoditev izpita, 7 kandidatov 
uporabo posebnih pripomočkov in prav tako 7 kandidatov prilagojeno ocenjevanje 
(Adamič idr., 2015, str. 81). Prilagoditev načina opravljanja izpita zajema podaljšan čas, 
prekinitev, opravljanje izpita s pomočnikom, posebni prostor in prilagoditev opreme. 
Tehnične prilagoditve omogočajo, da se izpitna pola prevede v dijaku dostopno 
komunikacijsko obliko (povečava gradiva, zapis nalog na zgoščenki, prepis v Braillovo 
pisavo). Prilagojeni so lahko naloge in navodila v izpitni poli, dodatno gradivo, 
pripomočki, naslovnice in navodila za ocenjevanje. Kandidati lahko uporabljajo različne 
pripomočke, kot so računalnik, računalnik z Braillovo vrstico in s sintetizatorjem zvoka, 
povečala, folije za pozitivno risanje, elektroakustične aparature, prilagojen pisalni pribor, 
označevalce besedila, folije in dodatne liste. Prilagojeno ocenjevanje zajema na primer 
upoštevanje skromnejšega besednega zaklada, toleranco pri ocenjevanju slogovne 
ustreznosti, izpuščanju, dodajanju in zamenjavi črk ter pri čitljivosti pisave. Slušnega dela 
preverjanja znanja, ustnega izpita in zagovora so lahko oproščeni gluhi in naglušni 
kandidati (prav tam, str. 79). 
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Iz podatkov letnega poročila splošne mature za leto 2016 izhaja, da je bilo na 
spomladanskem izpitnem roku 258 (12 % manj kot leta 2015) kandidatov s PP, na 
jesenskem izpitnem roku pa 78 kandidatov. Na spomladanskem izpitnem roku je bilo 
med kandidati s PP največ dolgotrajno bolnih (111), s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja (103) in gibalno oviranih (35). Najpogosteje omogočene so bile 
prilagoditve načina preverjanja znanja, prilagojenega ocenjevanja in uporabe posebnih 
pripomočkov (Adamič idr., 2016, str. 82). 

1.1.3 Učenci s posebnimi potrebami in šolski neuspeh 

Iz pregleda rezultatov učencev z in brez PP na nacionalnih preverjanjih znanja lahko 
opazimo odstopanja v prid učencev brez PP. »Šolski neuspeh« je širok koncept. Z 
različnimi vidiki tega pojava se ukvarjajo različne vede (pedagogika, psihologija, 
andragogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, specialne didaktike, sociologija, 
ekonomija, medicina itd.), ki uporabljajo različne kazalce šolske neuspešnosti (učna 
neuspešnost, ponavljanje, osip itd.) in jo opredeljujejo na različne načine (Magajna, 
2008a, str. 15–16). 

Skozi zgodovinski razvoj pojmovanj in pristopov k učni neuspešnosti so analize šle 
prek usmerjanja na individualne vidike in perspektive, ki so izpostavljale vlogo okolja in 
širše zastavljene intervencije. Nove perspektive pa se osredotočajo na interaktivno 
naravo procesov učenja in poučevanja. Raziskujejo neusklajenost med značilnostmi 
učenca (sposobnosti, predznanje, stil učenja, socialno-emocionalno odzivanje) in 
značilnostmi učnega okolja (metode, gradiva, klima). Tako se žarišče preusmerja na 
spoznavanje individualnih značilnosti in posebnosti ter na usklajevanje močnih in 
raznolikih učnih okolij, ki bodo optimalna za razvoj potencialov posameznega otroka 
(Magajna, 2008a, 16; Magajna idr., 2008). 

1.2 Likovna umetnost v osnovni šoli 

V nadaljevanju bodo predstavljeni predmet likovna umetnost, njegove naloge in cilji 
ter kje vse se odpira prostor številnih možnosti, sprejemanja, kreativnosti, različnosti, 
individualnosti izraza in enakih možnosti. 

1.2.1 Temeljna naloga likovne umetnosti 

Temeljna naloga likovne umetnosti je razvoj učenčeve likovne kompetence, ki temelji 
na razumevanju vizualnega prostora in preoblikovanju tega prostora v likovni prostor. 
Prek razvijanja zmožnosti vrednotenja likovne in vizualne kulture predmet spodbuja in 
odkriva učenčevo ustvarjalnost, inovativnost, likovno občutljivost, sposobnost 
opazovanja in presojanja, spontano otroško likovno raziskovanje sveta, posebnosti 
likovnega izražanja in razvijanje posluha za likovna dela umetnikov, uporabnih 
predmetov in likovne problematike v okolju (UN likovna vzgoja, 2011, str. 4; Tomšič 
Čerkez idr., 2011; Tomšič Čerkez, 2012, str. 152; Art, Craft, Design. Guidelines for 
Teachers of Students with MILD General Learning Disabilities. Post-Primary, 2007, str. 5). 
Izobraževanje skozi umetnost učencem omogoča, da svet doživijo, ga razumejo, o njem 
razmišljajo, ga občutijo in v nekih pogledih cenijo, kar ni mogoče prek drugih disciplin 
(Adams, 2008; Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010; Tomšič Čerkez idr., 
2011). Likovna izobrazba ni namenjena samo »umetnikom«, saj likovna dejavnost 
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predstavlja plod človeškega ustvarjalnega dela in pomembno družbeno vrednoto, 
namenjeno vsem. V šoli je likovna umetnost prostor, kjer se ohranjata, osvajata in 
prenašata kulturna dediščina in tradicija nekega družbenega okolja (Tomšič Čerkez, 
2006, 85). Likovna umetnost je predmet, ki ostaja odprt do sprememb in novosti 
današnjega časa. Predmet je tudi splošno koristen za vsa poklicna področja, saj razvija 
prostorske predstave in vizualizacijo. Z razvijanjem kulturne zavesti in likovnega izražanja 
pokriva tudi eno izmed ključnih evropskih kompetenc (Kulturno-umetnostna vzgoja v 
šolah po Evropi, 2010; UN likovna vzgoja, 2011; Bucik, Požar Matijašič in Pirc, 2011). Eno 
izmed pomembnejših pedagoških načel pri pouku likovne umetnosti predstavljata 
individualizacija in diferenciacija. Prav individualnost zaznavanja, razmišljanja, domišljije, 
vizualnega spomina in vgrajevanje lastnega pogleda učenca naredi izdelek osebno 
izpoveden in neponovljiv. Možnost izvajanja individualizacije za dosego večje izvirnosti in 
pestrosti likovnih izdelkov, ob upoštevanju likovnoizraznih tipov v obliki modificiranja 
likovnega motiva ali tehnike ter upoštevanju prednostnih učnih stilov učencev, vpliva 
tudi na višjo stopnjo ustvarjalnosti in motiviranost (Podobnik, 2008, str. 333; Bush, 
2007).  

1.2.2 Potreba po risanju – raziskovanje sveta 

Temeljne naloge in cilje likovne umetnosti lahko podpremo s tem, da je potreba po 
risanju pri otroku tako razvita kot potreba po igri, gibanju, govoru. Otrok raziskuje svet z 
vidom, sluhom, gibi in drugimi čutili, ob tem zelo rad riše, slika in oblikuje, brez 
pomislekov in zavor, pri čemer mu nikoli ne zmanjka idej, kaj ali kako upodobiti (Užmah, 
2010, str. 15). Večina psihologov meni, da je likovno izražanje generična potreba 
človeka, ki se kaže že v ranem otroštvu (Pečjak, 2006, str. 175). Otrok, ki nima možnosti 
konstantnega in svobodnega likovnega izražanja, se ne more popolnoma razvijati. Otrok 
ne more kot odrasli ob nečem neznanem izhajati iz svojega znanja in izkušenj ali 
pogledati v knjige. Ker teh možnosti nima, raziskuje svet z gibanjem in ostalimi čuti ter 
riše (Vrlič, 2001, str. 13). Pri procesu dojemanja bistva pojavov igra pomembno vlogo 
vizualno mišljenje. Lastnost vidno-čutnega zaznavanja se ne da izraziti z besedami, saj 
jezik zajema le otipljive, materialne dimenzije (prav tam, str. 23). Otrok z govorico risbe 
najpristneje, v zelo preprosti likovni tehniki, najhitreje izrazi tisto, česar ustno ne zna ali 
ne zmore (Pogačnik - Toličič, 1986, str. 11). Kot je zapisal Vrlič (2001, str. 23): »Vizualno 
mišljenje predstavlja tisti del mišljenja, ki se ukvarja z vidnim, z oblikami, z barvo, 
relacijami v prostoru. Je proces, ki omogoča spoznavanje vizualnega sveta in odnosov v 
njem, ter nepogrešljiv pripomoček pri prodiranju v bistvo vidnih pojavov.« Likovna oblika 
otroku odpira možnosti vpogleda v objekt, materializiranja misli in oblikovanja pojma 
(Podobnik, 2012, str. 139). To se odraža v stopnji intelektualnega realizma, ko otroci ne 
rišejo le tistega, kar vidijo, temveč tudi tisto, kar o stvari vedo, kako razumejo odnose 
med njimi in kakšen odnos imajo do njih (Marjanovič Umek, 2011, str. 132). Likovno delo 
mlajših otrok tako predstavlja pot do likovno ustvarjalnih, kritičnih in razmišljujočih 
osebnosti (Vrlič, 2001, str. 13–14). Risanje je osnovni način, kako prenesti likovne misli v 
vidno obliko. Barva kot osnovna komponenta slikanja omogoča ustvarjanje 
tridimenzionalnosti in prostorskosti na dvodimenzionalni površini. Pri grafiki izdelana 
matrica omogoča večkratno odtiskovanje. Kiparske oblike, uresničene v materialu, 
ustvarjajo igre svetlobe in senc ter omogočajo realizacije reliefne, tridimenzionalne in 
premikajoče se oblike. Združitev tehnik oblikovanja na ploskvi in v prostoru ter 
upoštevanje merila, funkcije in namena prostora prek maket in risb pa nam pomagata, 
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da si predstavljamo, kako vstopamo v arhitekturni prostor (Tomšič Čerkez in Tacar, 
2010). Pri likovnem izražanju gre za integriran učenčev razvoj, ki ni samo estetske 
narave, temveč je tudi odraz splošnega razvoja. Obstaja neposredna zveza med telesnim, 
psihomotoričnim, spoznavnim, čustvenim, socialnim in likovnoestetskim razvojem 
(Tacol, 1999, str. 17). 

1.2.3 Dejavniki likovnih zmožnosti učencev 

Predmet likovna umetnost aktivira čustva, intelekt, ideje in motoriko učenca. Ti 
kvantitativni in kvalitativni dejavniki pa razvijajo ustvarjalne zmožnosti vizualnega 
mišljenja in opazovanja, kritičnosti, vrednotenja in zmožnosti za sprejemanje novih 
načinov ustvarjalnosti. Učitelj mora pri načrtovanju likovnih nalog upoštevati učenčeve 
zmožnosti, ki so zelo različne. Učitelj spodbuja učenčevo dejavnost tako, »da postaja 
problemsko, procesno in vsebinsko celovita v skladu s psihofizičnimi značilnostmi in 
objektivnimi zmožnostmi« (Tacol, 1999, str. 17). 

T. Tacol (1999, str. 27–51) navaja naslednje dejavnike likovnih zmožnosti učencev: 

̶ natančno in občutljivo zaznavanje: zaznavanje je prva stopnja spoznavanja ter 
pomeni sprejemanje in razlaganje sporočil, sledita pa učenje, ki pomeni 
shranjevanje sporočil, in mišljenje, ki pomeni predelavo sporočil; 

̶ vizualni spomin: mnogokrat je odvisen od učinkov učenja, strnjene pozornosti, 
ki pri likovni umetnosti obsega motorično in verbalno usvajanje likovnih 
pojmov; 

̶ vizualno in likovno mišljenje: pri likovnem izražanju učenci konkretizirajo 
vizualne pojme, ki so jih pridobili z lastno izkušnjo in so nastali ob neposredni 
čutni izkušnji, in tiste, ki so jih pridobili z učenjem, kar je osnova za likovno 
mišljenje. Učitelj se mora truditi, da bodo učenci svobodno mislili, čutili. 
Spodbujati mora ustvarjalnost kot dejavnost, lastnost in način mišljenja, tako 
da učenci sami najdejo svojo najboljšo rešitev, kar vpliva tudi na motivacijo 
učencev; 

̶ domišljija (operira z mislimi, ne podobami, iz izkušenj se tvorijo nove 
kombinacije, ki še niso bile doživete ali narejene) in imaginacija (ustvarjanje 
notranjih podob v umu, vizualizacija podob, ki so nastale s pomočjo čutnih 
dražljajev); 

̶ čustva: zrcalijo se v učenčevem izdelku in so pogosto povod za likovno 
ustvarjanje; 

̶ motorična spretnost: motorični razvoj lahko pri nekaterih prehiteva, pri drugih 
zaostaja. Pri vseh pa se uravnava s skrbno načrtovanimi likovnimi nalogami, ki 
niso ne preveč in ne premalo zahtevne. 

Nobeden izmed dejavnikov ni pri posamezniku enako razvit. Vsi so odvisni od 
prevlade enega dejavnika, predvsem pa od zunanje motivacije – učitelja. V učnem 
procesu je za uspešno ustvarjalno dejavnost učencev pomembno učiteljevo spodbujanje, 
ki učence privede do učinkovitega doživljanja vsebin in ustvarjalne dejavnosti (Tacol, 
2012, str. 126). 

1.2.4 Likovna umetnost in učenci s posebnimi potrebami 
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S. M. Malley in L. B. Silverstein (2014) izpostavljata dobrobiti umetnosti za učence s 
PP, pri čemer med drugim ugotavljata, da umetniške aktivnosti s skupino, sestavljeno iz 
oseb brez in s PP, pozitivno vplivajo na razumevanje in spoštovanje oseb s PP s strani 
vrstnikov. 

Likovna umetnost s svojo specifično naravnanostjo in načini dela nudi možnosti 
vzgojnih vplivov, ki zadevajo tolerantnost, enakopravnost in sprejemanje drugačnosti, ki 
predstavljajo temelje inkluzivne kulture. Pri likovnovzgojnem delu so za razliko od 
jezikovnih, socialnih, materialnih in drugih različnosti pomembnejše čustvene in 
doživljajske sposobnosti. Socialne, materialne in kulturne razlike nastopajo pri likovni 
vzgoji kot dejavniki, ki omogočajo enakovredne rezultate (Duh, Zupančič Danko in 
Zupančič, 2008, str. 68).  

Kot nekatere prednosti in z njimi povezane možnosti, ki nudijo otroku enake »startne 
pozicije« pri pouku likovne umetnosti, avtorji Duh, Zupančič Danko in Zupančič (2008 str. 
69; Duh, Herzog in Lazar, 2014, str. 35) izpostavljajo, da: 

̶ verbalni jezik, ki je pogosto vzrok za grajenje netolerantnega odnosa, pri 
likovnem delu zamenja univerzalni likovni jezik; 

̶ likovni jezik ne glede na kulturno okolje, vsaj na predšolski in razredni stopnji 
osnovnih šol, bolj ali manj sledi enakim stopnjam razvoja likovnega izražanja; 

̶ stopnja spoznavnega razvoja vpliva na likovno izražanje le v določeni meri 
(npr. pri izbiri motivov in njihovi interpretaciji, spretnosti uporabe 
simboličnega likovnega prostora in likovne govorice); 

̶ motorične omejitve ne onemogočajo likovnega izražanja, saj so pri likovnem 
izražanju pomembne otrokove čustvene in doživljajske sposobnosti; 

̶ s premišljenim načrtovanjem in organiziranjem likovnovzgojnih dejavnosti, v 
katerih se izogibamo uniformiranosti in odpiramo prostor alternativnim 
rešitvam, zmanjšamo tudi razlike, pogojene s socialno-materialnim statusom. 

Pri delu z otroki s PP je najpomembnejši kombinirani pristop razvijanja ustvarjalnosti. 
Za simulacijo možganov, učenje s pomočjo drugih čutil in učnih stilov sta lahko 
ustvarjalno učenje in učenje za ustvarjalnost ustrezna pri vseh ciljnih publikah (Alenizi, 
2008, str. 7, v Duh, Herzog in Lazar, 2014, str. 36). 

Izpostavljena specifičnost likovnovzgojnega dela izraža kakovost, enkratnost in 
ustvarjalnost posameznika. Drugačnost obrobnih skupin postane tako manj pomembna, 
raznolikost likovnega izraza pa se kaže kot kakovost, k čemur pripomore univerzalnost 
likovnega jezika kot kakovost vsakega posameznika, in tako nakazuje temeljno enakost 
(Duh, Zupančič Danko in Zupančič, 2008, str. 73). Anderson (1994, v Reavis, 2009, str. 3) 
določa štiri področja koristi likovne umetnosti za učence s PP: umetnost kot sredstvo za 
učenje akademskih veščin, umetnost kot sredstvo za izboljšanje socialnih veščin, 
umetnost kot sredstvo za krepitev pozitivne samopodobe in umetnost kot sredstvo za 
vključevanje učencev s PP. 

Pri tem je pomembno prepričanje, da imajo vsi otroci in mladi pravico do spodbudnih 
kulturnih izkušenj, ki jih navdihujejo, spodbujajo njihovo domišljijo in prispevajo k 
njihovemu celostnemu razvoju (Bucik, Požar Matijašič in Pirc, 2011). Na ta način se lahko 
približa učenje vsem učencem, tudi učencem s PP (Duma in Silverstein, 2014). Prav zato 
je pomembno, da tudi slednjim omogočimo prostor in čas za kakovostno likovno 
izražanje, tako učencu, ki ima težave pri načrtovanju finomotoričnih gibov in bo 
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potreboval določene prilagoditve (Penketh, 2007; Košak Babuder, 2007; Loesl, 2012, v 
Coleman in Cramerc, 2015), kot učencu, ki mu predstavlja likovno izražanje močno 
področje (Duh idr., 2008; Bacona in Bennetta, 2013). Spodbujanje močnega likovnega 
področja pa je pomembno tudi za njegovo samovrednotenje in samospoštovanje ter za 
ustvarjanja načrtov za prihodnost (Podobnik, 2008; Carpenter in Carpenter, 1999 v 
Reavis, 2009, str. 13; Bacona in Bennetta, 2013). 

Likovna umetnost omogoča veliko različnih oblik medijev, ki razširjajo spretnosti 
učencev in jim dovolijo, da najdejo svoje polje specialnosti. Čeprav bodo načini 
poučevanja spretnosti v in skozi umetnost morali biti za nekatere prilagojeni, bodo 
zaradi njihovih odprtih in kreativnih kakovosti dosegli tudi številne druge učence. Učenci 
lahko povedo njihove zgodbe na izviren način. Ni točk na testu in ni pravega ali 
napačnega odgovora (Gerber in Horoschak, 2012, str. 125). Beverly Levett Gerber, 
upokojena profesorica specialne pedagogike na Southern Connecticut State University, 
je petdeset let svojega delovanja namenila zagovorništvu pomembnosti umetnosti za 
učence s PP (Autism and arts, b. d.). Trdi, da ni čarobnega recepta, kako poučevati 
učence s PP. Obstajajo pa učinkovite poučevalne strategije in pristopi, ki lahko dosežejo 
širok razpon učencev z različnimi sposobnostmi. Ko te strategije združimo, sestavljajo 
okvir za načrtovanje lekcij in upravljanje vedenja učencev. Ti poučevalni pristopi so 
prilagodljivi za različno stare učence z različnimi primanjkljaji, kar deluje v enem razredu, 
se običajno lahko prenese tudi v druga šolska okolja (Gerber in Guay, 2006). 

1.3 Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z učenci s 

posebnimi potrebami 

1.3.1 Izobraževanje za poučevanje likovne umetnosti 

V veliki večini evropskih držav umetnostne predmete na primarni ravni poučujejo 
razredni učitelji, na nižji, sekundarni ravni pa predmetno usposobljeni učitelji. V 
študijskih programih za razredne učitelje so umetnostni predmeti večinoma obvezni. 
Usposabljanje za poklic učitelja pa je večinoma obvezno za predmetne učitelje 
umetnostnih predmetov. Nadaljnjemu izobraževanju in usposabljanju na področju 
umetnosti je v številnih državah namenjena premajhna pozornost. Sodelovanje poklicnih 
umetnikov pri usposabljanju učiteljev na državni ravni podpirajo le v nekaj državah 
(Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010, str. 72). 

1.3.2 Izzivi učiteljev, ki poučujejo likovno umetnost 

S. Garvis (2009, str. 23) izpostavlja problem učiteljev (v Avstraliji), ki poučujejo vse 
predmete (angl. »generalist teachers«), ki se pri poučevanju likovne umetnosti počutijo 
premalo samozavestne, motivirane in s premalo znanja, kar se kaže v omejenem 
poučevanju likovne umetnosti (prav tam). Avstralski učitelji začetniki omenjajo 
pomanjkanje podpore pri poučevanju umetnosti v primerjavi s predmeti, kot sta 
angleščina in matematika (Garvis in Pendergast, 2010, str. 18).  

T. Tacol (2011, str. 76–79) je v slovenski raziskavi med študenti (N = 67) in učitelji (N = 
43) razrednega pouka predstavila rezultate, iz katerih izhaja, da študenti v času 
dodiplomskega študija usvojijo didaktično znanje o načrtovanju in izvajanju ur likovne 
umetnosti, kar se uporablja tudi v praksi, a se pogosto poenostavlja. Premalo se 
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vključujejo elementi didaktičnih konceptov ter spodbujanje znanja likovnega jezika, 
individualnega likovnega izražanja in ustvarjalnosti. Likovna aktivnost učencev je 
usmerjena predvsem v realizacijo likovnega motiva in tehnike, brez realizacije vseh ciljev 
likovnega pouka. Študenti in učitelji izkazujejo pripravljenost za usvajanje novih znanj. 
Kot ovire za izvajanje kakovostnega likovnega pouka pa izpostavljajo zavedanje lastne 
likovne nenadarjenosti, prešibko poznavanje posebnih likovnih materialov in tehnik ter 
likovno teoretično znanje, kar v njih vzbuja negotovost in neodločnost pri organiziranju 
prepleta spoznavanja likovnih pojmov ter učence prikrajša za izvajanje raznolikih in 
kombiniranih likovnih tehnik (prav tam). U. Podobnik (2011, str. 55, 62 in 63) pa na 
podlagi raziskave, izvedene na 87 slovenskih dodiplomskih študentih razrednega pouka, 
ugotavlja njihovo pomanjkanje znanja in poznavanja likovnih umetnin ter hkrati 
izpostavlja uporabno vrednost vključevanja likovnih umetnin v okviru načrtovanja, 
priprave in oblikovanja pouka likovne umetnosti. Likovne umetnine (zlasti 
modernistične) omogočajo večplastno nadgradnjo likovne dejavnosti, saj učencem 
predstavljajo vizualno ponazoritev in boljše razumevanje izpostavljenih likovnih vsebin, s 
predstavljanjem umetniških del pa učencem hkrati spreminjamo tudi odnos do sodobnih 
likovih praks. 

V Avstraliji, kjer likovna umetnost predstavlja pomemben del kurikula, kot prostor za 
izražanje in ustvarjalno razmišljanje, so sprejeli Izjavo o nacionalnem izobraževanju in 
umetnosti (National Education and the Arts Statement, 2005), ki v treh ključnih točkah 
zagovarja pomembnost likovne umetnosti na vseh stopnjah izobraževanja, saj 
vzpostavlja povezavo z lokalno in nacionalno kulturo ter s tem bogati celoten učni 
proces. Za spodbujanje sprememb so uvedli usposabljanje za profesionalni razvoj 
učiteljev, ki že delujejo v praksi (Gravis, 2009, str. 23). 

1.3.3 Usposobljenost učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami 

Izsledki študije (v Harju in Niemi, 2016, str. 78), ki se osredotoča na potrebe po 
podpori pri strokovnem razvoju med na novo usposobljenimi učitelji držav Finske, Velike 
Britanije (Anglije), Portugalske in Belgije (Flandrije), kažejo, da na novo usposobljeni 
učitelji potrebujejo podporo, še zlasti v povezavi s konfliktnimi situacijami in pri 
diferenciaciji njihovega poučevanja (prav tam). Ugotovitve Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency (EACEA, 2015) nakazujejo, da učitelji bolj potrebujejo strokovni 
razvoj na področju poučevanja učencev s PP kot na področju predmetnih vsebin, kar je 
potrdila analiza potreb učiteljev po stalnem strokovnem razvoju. Učitelji verjamejo, da 
imajo dovolj znanja o predmetu, več kot 50 % pa jih je izrazilo zmerno do veliko potrebo 
po profesionalnem razvoju na področju poučevanja učencev s PP in pridobivanja znanja 
informacijske-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) za poučevanje. Pri tem 
prihaja do neusklajenosti potreb in povpraševanja učiteljev ter ponudbe ustreznih vsebin 
za njihov strokovni razvoj (Učiteljski poklic v Evropi: Prakse, dojemanje in politike, 2015).  

V raziskavi, v kateri je sodelovalo 1209 učiteljev/-ic in vzgojiteljev/-ic prvih treh 
razredov osnovnih šol v Sloveniji in v kateri so preverjali pogostost uporabe različnih 
pristopov dela z učenci z in brez PP med pedagoškimi delavci, so rezultati pokazali, da ni 
statistično pomembnih razlik (Vršnik Perše, 2007, str. 64) glede na to, ali pedagoški 
delavci poučujejo otroke s PP ali ne. Pedagoški delavci navajajo, da pogosto uporabljajo 
različne pristope, principe diferenciacije in individualizacije, hkrati pa navajajo, da 
potrebujejo največ pomoči pri poučevanju otrok s PP. Ob nadaljnjih postavkah, ki so 
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zahtevale podrobnejšo opredelitev o pogostosti uporabe specifičnih metod in oblik dela, 
se je pokazalo, da strokovni delavci prilagoditev ne uporabljajo tako pogosto, kot so 
navajali pri splošnejših vprašanjih. Analiza rezultatov pedagoških delavcev, ki poučujejo 
otroke s PP, je pokazala, da pogosteje izvajajo projektno delo, uporabljajo 
videoposnetke, vključujejo dramatizacijo in igre vlog, pri večji zahtevnosti nalog tudi 
učno diferenciacijo ter obiskovanje različnih ustanov in ljudi, kot pedagoški delavci, ki ne 
poučujejo učencev s PP. Slednji pa pogosteje uporabljajo vključevanje socialnih iger. Več 
kot 80 % vseh pedagoških delavcev vsaj enkrat tedensko diferencira naloge po količini in 
težavnosti, manj pogosto pa uporabljajo razvrščanje učencev v skupine po sposobnostih. 
Pedagoški delavci so poročali, da so v zadnjih nekaj letih najbolj spremenili oblike in 
metode dela. Zelo majhen delež jih je navedel, da bi svoje pedagoško delo prilagodili 
posebnostim učencev. Skoraj tretjina pedagoških delavcev je navedla, da potrebuje 
strokovno pomoč pri delu z učenci, od tega dve tretjini pri delu z učenci s PP (z učenci z 
učnimi težavami in nadarjenimi učenci), ena tretjina pa pri vzgojnem delu (prav tam, str. 
70–72). 

Magajna idr. (2008) navajajo, da so slovenski učitelji pogosto obupani in 
preobremenjeni, ker imajo občutek, da ostajajo v razredu sami z raznoliko populacijo 
učencev (prav tam). V praksi že najdemo učitelje, ki uspešno poučujejo raznoliko 
populacijo. Veliko je tudi učiteljev, ki menijo, da niso ustrezno usposobljeni, in PP 
učencev ne upoštevajo (prav tam; Peček Čuk in Lesar, 2010; Kavkler, 2010; Meijer, 
2001). Pogosto menijo, da je to naloga specialnega pedagoga pri individualnih 
obravnavah (Meijer, 2004) in da zato prilagoditev pri pouku ni treba izvajati (Vršnik 
Perše, 2007, str. 74).  

D. Guay (1994, v Reavis, 2009, str. 18–19) v raziskavi, izvedeni na 212 učiteljih likovne 
umetnosti, ugotavlja, da se 70 % vprašanih ocenjuje kot slabo opremljene za poučevanje 
v razredu z učenci s PP. Na podlagi rezultatov svetuje, da bi programi izobraževanja 
bodočih učiteljev likovne umetnosti morali sodelovati s programi specialne pedagogike 
(prav tam).  

Številne učitelje je treba le nekoliko spodbuditi, podpreti, jim svetovati in ponuditi 
možnosti usposabljanja, da so pri reševanju problemov uspešni in ob tem tudi ugotovijo, 
da vedo več, kot so si mislili (Pulec Lah in Kavkler, 2011). Ugotovitve Swana, Nordnessa in 
Leader-Janssena (2012) kažejo, da so vključevanju učencev s PP bolj naklonjeni učitelji, ki 
so imeli konkretno izkušnjo z učencem s PP. Učitelji, ki imajo stike in delajo z učenci v 
posebnih razredih, imajo tudi manj stereotipne percepcije svojih učencev (Tur Kaspa in 
Weisel, 2004, v Magajna, 2008b, str. 35). 

1.3.4 Učiteljevo prepričanje o inkluziji 

Spremembe v šolah niso odvisne le od zakonov, predpisov ali ustrezne organizacije v 
razredu. Odvisne so tudi od razpoložljivih strokovnih in materialnih virov na šoli, 
podpore učitelju, učiteljevega časa za poučevanje in timskega dela. Učitelj mora pridobiti 
znanja in veščine, pomembno pa je tudi, da dela drugače, ima drugačna stališča in 
prepričanja o razlikah med učenci ter da je pozitivno naravnan do učencev (Russell, 2008 
in Tancig, 2008, v Pulec Lah in Kavkler, 2011, str. 127). Učinkovito vključevanje učencev s 
PP zahteva spremembe na področju učiteljevega poučevanja, saj je učitelj osrednji 
nosilec sprememb. V številnih mednarodnih dokumentih je že izražena potreba po 



Janja Jurečič – Magistrsko delo  Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z 
učenci s posebnimi potrebami 

12 
 

spremembi šolske prakse in ustreznem usposabljanju učiteljev (Pulec Lah in Kavkler, 
2011, 127). 

Številni avtorji (Kolenc in Lebarič, 2007; Tanzig, 2008; Russell, 2008 in Tancig, 2008, v 
Pulec Lah in Kavkler, 2011; Kavkler, 2011a; Donnelly, 2012) poudarjajo, da je za uspešno 
implementacijo inkluzije eden izmed pomembnih dejavnikov1 učiteljevo prepričanje in 
njegova stališča do vključevanja učencev s PP. Raziskava, ki je bila narejena na 1369 
slovenskih učiteljih in je raziskovala odnose učiteljev do vključevanja učencev s PP, je 
pokazala, da učitelji najbolj odobravajo vključevanje gibalno oviranih učencev in najmanj 
vključevanje učencev s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami (spraševali so tudi po 
skupinah učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju in učencih z učnimi težavami). Kot 
pomemben dejavnik, ki določa stopnjo strinjanja za vključitev učencev s PP, se je poleg 
vrste PP pokazalo tudi znanje za delo z učenci s PP. Učitelji, ki so sodelovali v različnih 
oblikah izobraževanja in usposabljanja, so imeli bolj pozitiven odnos do vseh področij 
vpliva inkluzije (vpliv inkluzije na učence s PP, sošolce, učitelje in šolsko okolje) (Čagran in 
Schmidt, 2011). Gerber in J. Fedorenko (2006, v Dorff, 2012, str. 10) izpostavljata, da so 
učitelji likovne umetnosti »pionirji« v sprejemanju vseh učencev, kljub temu pa za boljšo 
kakovost priporočata tako sodelovanje med učitelji kot s specialnimi pedagogi (prav 
tam). V času prvih zamisli o vključevanju so bile likovne učilnice prvi poskusni prostori za 
inkluzijo učencev s PP v javne šole (Causton-Theoharis in Burdick, 2008, v Reavis, 2009, 
str. 11). 

1.3.5 Učiteljevo prepričanje o lastni učinkovitosti 

Učiteljevo prepričanje o lastni učinkovitosti je sodba o njegovi sposobnosti, da pride 
do želenega rezultata učenčevega sodelovanja in učenja, tudi pri učencih, ki so bolj 
težavni in manj motivirani (Armor idr., 1976; Bandura, 1977). Prepričanja o 
samoučinkovitosti pomembno vplivajo na kakovost poučevanja, kar se odraža v samem 
odnosu do predmeta in v kakovosti priprave na poučevanje. Ta prepričanja o 
samoučinkovitosti se oblikujejo v prvih letih poučevanja in jih je kasneje težko 
spreminjati, zato je prav to treba proučevati. Učitelji se v prvih letih poučevanja pogosto 
izogibajo vsebinam, ki jih ne poznajo zelo dobro, podobno je z učitelji na praksi (Garvis, 
2009, str. 23).  

Učiteljevo prepričanje o lastni učinkovitosti ima močan učinek. M. Tschannen-Moran 
in A. Woolfolk Hoy (2001) povzemata ugotovitve različnih avtorjev, da se učiteljev 
občutek učinkovitosti povezuje z učenčevimi rezultati in dosežki, motivacijo in 
učenčevim občutkom samoučinkovitosti. Povezuje se tudi z učiteljevim vedenjem v 
razredu, s tem, koliko truda vloži v poučevanje in kakšne cilje si postavlja, ter s stopnjo 
aspiracije. Učitelji z dobrim občutkom samoučinkovitosti bolje načrtujejo in organizirajo 
učni proces, so bolj odprti za nove ideje in preizkušanje novih metod, vztrajnejši, ko se 
stvari komplicirajo, bolj rezilientni, manj kritični do učencev, ki se trudijo, dlje časa 
vztrajajo z učenci, ki imajo težave, in manj nagnjeni k usmerjanju v posebne vzgojno-
izobraževalne programe. Takšni učitelji tudi raje poučujejo, so predani poučevanju in 
pogosteje ostanejo v učiteljskem poklicu.  

                                                      
1
 M. Kavkler (2011) navaja še poznavanje zakonskih osnov, usposobljenosti kadra, poznavanja strategij 

in treningov, strokovne in materialne vire, pomoč in podpora učitelju, znanje in delo strokovnih delavcev, 
naravnanost družbe in materialni pogoji države. 
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Občutek lastne učinkovitosti je povezan tudi z občutkom kontrole in možnostjo vpliva 
na situacijo, ki je lahko zunanji ali notranji. Pri notranjem učitelj meni, da lahko s svojim 
trudom vpliva na učence. Kot vir samoučinkovitosti Bandura (1997, v Fives, 2003) navaja 
stopnjo doživljanja uspeha in neuspeha pri obvladovanju izkušenj; posredne izkušnje, ko 
posameznik opazuje druge in prek tega ustvarja mnenje o sebi; verbalno prepričevanje, 
ki je opora s strani prijateljev in kolegov (vsi ti so lahko pozitivni ali negativni); psihološki 
vplivi. Različne raziskave (Fives, 2003) so pokazale tudi, da znanje (kljub različnim 
definicijam znanja) pomembno prispeva k razumevanju učiteljeve samoučinkovitosti.  

1.3.6 Vloga učitelja in sodelovanje v strokovnem timu 

Učiteljeva vloga v razredu je pomembna in zahtevna tudi zato, ker s svojim vedenjem, 
odnosom, pomočjo in podporo učencem s PP ter razvijanjem občutka pripadnosti vseh 
učencev v razredu daje zgled in je model za vse učence in druge učitelje (Kavkler, 2011a, 
str. 18). Učitelj kot pomemben dejavnik za uspešno vzgojo in izobraževanje raznolikih 
učencev potrebuje podporo šolskega tima. Pri organizaciji dela in izobraževanju učiteljev 
pa je treba upoštevati njihove razlike v znanju za izvajanje inkluzije. Pri oblikovanju in 
organiziranju usposabljanja izhajamo iz seznama njihovih potreb (Beninghof in Singer, 
1998, v Kavkler 2011a, 19). 

Ne glede na sposobnosti bo lahko večina učencev dosegla cilje likovne umetnosti, če 
bodo učitelji načrtovali delo skupaj z učenci, sodelovali s starši in strokovnimi delavci na 
šoli ter v delo vpeljevali strategije, ki bodo v oporo učencem s PP (Keifer-Boyd in Kraft, b. 
d.). Poleg učitelja je ključni dejavnik učinkovite implementacije inkluzivne vzgoje in 
izobraževanja sodelovanje v strokovnem timu (Smith in Leonard, 2005, v Kavkler, 2007a, 
str. 83). To vključuje timsko načrtovanje dela z učencem s PP, sodelovanje s starši, 
skupno reševanje problemov, razvijanje spretnosti timskega dela in komunikacije. Kot 
učinkovito se je pokazalo sodelovanje učitelja in specialnega pedagoga, ker lahko 
uspešneje upoštevata različne izobraževalne potrebe učencev. »V praksi so se kot 
učinkoviti pokazali naslednji modeli podpore učitelju: 

̶ svetovanje učitelju ob delu z otroki, ki imajo lažje in zmerne PP, 
̶ dopolnjevalno poučevanje, ko drugi strokovni delavec dopolnjuje učitelja pri 

različni dejavnosti (npr. izvaja s celim razredom trening pozornosti, trening 
socialnih veščin itd.), 

̶ poučevanje v paru izvajata skupaj učitelj in drugi strokovni delavec, ki pomaga in 
podpira otroka ali skupino otrok s PP v razredu itd.« (Kavkler, 2007a, str. 83) 

Frieda (2005, v Van Garderen, 2010, v Kavker, 2011a, str. 36–38) navaja šest oblik 
sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja: eden izmed učiteljev uči, drugi opazuje 
učence, timsko poučevanje (učitelja skupaj načrtujeta in rešujeta vse naloge v procesu 
poučevanja), alternativno poučevanje (eden poučuje manjšo skupino učencev, drugi vse 
ostale učence), vzporedno poučevanje (skupaj načrtujeta in sočasno poučujeta enake 
vsebine dve skupini učencev), poučevanje v skupinah ter poučevanje v paru (delita si 
poučevanje učnih vsebin, vsaka skupina učencev izvaja svojo dejavnost), eden uči, drugi 
opazuje in pomaga (eden poučuje snov, drugi med tem hodi od učenca do učenca). 

1.3.7 Učitelj pri pouku likovne umetnosti 
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Učitelj se mora pri pouku likovne umetnosti truditi, da pri učencu spodbuja afektivno, 
psihomotorično in spoznavno področje, torej vsa tri področja (Tacol, 2012, str. 125), ki so 
nerazdružljivo povezana. Spoznavno področje je močno povezano z motorično 
dejavnostjo, ta pa z močnimi čustvi. Področja, ki jih učitelj spodbuja, so (Tacol, 1999, str. 
19–26): 

̶ afektivno področje, ki zajema vedenja, čustvovanja, doživljanja, estetske 
odnose, mišljenja, stališča, motivacijo in komunikacijske spretnosti, socialni in 
moralni razvoj. Pri likovni umetnosti ni pomembno samo individualno ali 
skupinsko likovno ustvarjanje, temveč tudi navajanje na strpnost do drugih in 
njihovega ustvarjanja ter usvajanje kritičnosti pri lastnem in tujem delu, kar 
zahteva odprtost, kritičnost, sodelovanje s sošolci in učiteljem ter svobodno 
izražanje; 

̶ psihomotorično področje, ki je močno povezano s spoznavnim. Učenec z vajo 
pridobi nekatere veščine, s posnemanjem demonstracij učitelja pa napreduje 
hitreje in bolje. Zato naj likovne naloge temeljijo na reševanju najrazličnejših 
likovnih tehnik in postopkov z najrazličnejšimi orodji in materiali;  

̶ spoznavno področje vsebuje reprodukcijo ali prepoznavanje znanja, razvoj 
intelektualnih zmožnosti in veščin. Je zmožnost, da se znanje izrazi, razloži, 
uporabi, analizira, ugotavlja odnose med deli, sestavi celota in vrednotijo 
znanja. 

Da bi učitelj čim racionalneje izkoristil vse možnosti (čas, sredstva, oblike, metode, 
ustvarjalnost učenca), za vsako uro vnaprej pripravi časovni razpored učne snovi in 
didaktično-metodično členitev učne ure. Časovni razpored učne snovi mora zajemati 
naslednje elemente (Tacol, 1999, str. 73–74): 

̶ število ur za posamezno likovno področje; 
̶ likovna (oblikovna) področja (risanje, slikanje, kiparstvo, arhitektura, 

grafika); 
̶ likovno temo (npr. kontrasti), vendar ne motiva (z učnim načrtom niso 

predpisani, morajo biti čim bolj raznoliki, razvijati učenčevo ustvarjalnost 
ter biti prilagojeni likovni nalogi in tehniki); 

̶ likovno nalogo, ki predstavlja učno enoto, ki vsebuje likovnoteoretski 
problem; 

̶ likovno tehniko in potrebne materiale in orodja, ki omogočajo realizacijo 
likovnoteoretskega problema; 

̶ učna sredstva in pripomočke; 
̶ povezave med likovnimi nalogami ali povezave s pojmi iz drugih 

predmetov; 
̶ vzgojno-izobraževalne cilje, ki jih mora učenec doseči; 
̶ opombe, ki jih učitelj zapisuje v zvezi z manj uspešno izvedbo pouka. 

Didaktično-metodična členitev učne ure zajema izvajanje posameznih stopenj, kjer 
morata biti dejavna učitelj in učenec, kar predstavlja učna strategija likovne vzgoje, ki je 
uporabna za katerikoli razred in katerokoli likovno nalogo. Pri tem se mora učitelj 
prilagajati starostni stopnji učencev in upoštevati individualni način izražanja vsakega 
učenca. Ura likovne umetnosti vsebuje naslednje etape (Tacol, 1999, str. 75–80; Tacol, 
2011, str. 72–74): 
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1. uvajanje učencev v delo – uvodna motivacija, kjer gre za uvajanje in odkrivanje 
likovnega pojma. Učitelj načenja problem, motivira, aktualizira izkušnje 
učencev, predstavi namen ure, vzpostavi logične povezave med že znanimi 
likovnimi pojmi, začne tehnične priprave in priprave na emocionalno doživljanje 
učencev. Učenci sprejemajo, aktivirajo, dopolnjujejo, razpravljajo in osmišljajo 
nalogo; 

2. posredovanje novih likovnih (likovnoteoretičnih, umetnostnozgodovinskih) in 
drugih pojmov (pojmi praktične narave), obdelovanje nove snovi. Učitelj vodi 
pogovor, usmerja k doživljanju, razmišljanju, pomnjenju, eksperimentiranju. 
Predstavlja rešitve likovnih problemov v umetniških delih, opozarja na zglede iz 
narave in okolja. Na tabelski sliki prikaže likovne zakonitosti. Učenci spremljajo, 
povezujejo, primerjajo, sprašujejo; 

3. posredovanje likovne naloge. Učitelje pojasni uporabo likovnega pojma, poda 
možne rešitve pri izražanju, spodbudi ideje v zvezi z motivom, pojasni in 
demonstrira postopke, možnosti uporabe različnih materialov in orodij, napove 
izobraževalne in vzgojne cilje ter likovne pojme medpredmetno povezuje. 
Učenci analizirajo, sintetizirajo, povezujejo motiv z rešitvijo likovnega problema, 
sprašujejo, aktivno sodelujejo; 

4. likovno izražanje – likovna rešitev. Učitelj individualno spodbuja učence, 
demonstrira, pomaga, spodbuja izrazoslovne zmožnosti učencev, iskanje 
alternativnih rešitev in dejavno sodelovanje. Učenci sodelujejo pri iskanju 
rešitve, izbirajo materiale, oblikujejo likovni izdelek. Samostojno ravnajo z 
materiali, orodji, izbirajo motive in oblikujejo rešitve; 

5. vrednotenje – analiza uspešnosti rešitve likovnega problema, izvedbe postopka 
tehnike in izvirnosti izraženega motiva. Učitelj razkriva kriterije estetskega 
vrednotenja, z učenci uredi razstavo in oblikuje kriterije vrednotenja, ki 
temeljijo na zasnovani likovni nalogi. Spodbuja samokritičnost, objektivnost, 
samoocenjevanje in ocenjevanje drugih. Učenci sodelujejo pri oblikovanju 
razstave in kriterijev vrednotenja ter interpretirajo izvedbo likovne naloge pri 
izdelkih. Analizirajo lastna dela in jih primerjajo z deli sošolcev. 

Učitelj pri načrtovanju pazi, da je poudarjena aktivna vloga učencev 
(samoiniciativnost in ustvarjalnost), upošteva individualne razlike med učenci v likovnem 
razvoju in osebnostnih izkušnjah ter upošteva njihove razvojne potrebe (emocionalne, 
socialne in psihološke) (Tacol, 1999, str. 81). 

1.4 Posebne potrebe učencev in podskupine učencev s posebnimi 

potrebami 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami opredeljuje naslednje skupine otrok 
s PP: otroci z motnjami v duševnem razvoju (MDR); slepi in slabovidni (SS) otroci oziroma 
otroci z okvaro vidne funkcije; gluhi in naglušni (GN) otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 
motnjami (GJM); gibalno ovirani (GO) otroci; dolgotrajno bolni (DB) otroci; otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU); otroci z avtističnimi motnjami 
(motnjami avtističnega spektra – MAS) ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
(ČVM), ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 
strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne 
programe vzgoje in izobraževanja (ZUOPP-1, 2011). 
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V nadaljevanju se bomo pri predstavljanju PP, prilagoditev in pristopov osredotočili 
na skupine učencev, ki se izobražujejo v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. Ti programi morajo učencem zagotavljati možnosti pridobitve 
enakovrednega izobrazbenega standarda, kot ga zagotavljajo programi osnovnošolskega, 
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja (ZUOPP-
1, 2011, 6. člen). Zakon v 7. členu določa (glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 
ali motnje), da se otrokom s PP lahko prilagodijo: organizacija pouka, način preverjanja 
in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka, zagotovi pa se tudi 
dodatna strokovna pomoč. 

1.4.1 Skupine učencev s posebnimi potrebami 

V nadaljevanju so na kratko predstavljene osnovne opredelitve posameznih skupin 
učencev s PP, ki so zapisane v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 
oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (veljavnost od 17. 7. 2015). Osnovno poznavanje 
motnje oziroma primanjkljaja predstavlja izhodišče za razumevanje in nadaljnje delo. Pri 
tem je treba poudariti, da je vsak otrok s PP najprej otrok, opredelitev primanjkljaja 
oziroma motnje pa je le ena (ali nekaj) izmed njegovih značilnosti (Košir idr., 2011, str. 
282).  

Po opredelitvi je motnja v duševnem razvoju nevrološko pogojena razvojna motnja, 
ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v (Marinč idr., 2015, 
str. 6):  

̶ pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih (znižana je sposobnost učenja, 
sklepanja, reševanja problemov, abstraktnega mišljenja in presojanja); 

̶ pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti (kar se odraža na področju 
govora in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnosti, 
sposobnosti praktičnih znanj in skrbi za lastno varnost).  

Lahko se pojavlja skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. Glede na stopnjo ločimo 
otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (prav tam). 

 Slepi in slabovidni otroci ter otroci z okvaro vidne funkcije so opredeljeni kot 
»otroci, ki imajo zmanjšano ostrino vida, zoženo vidno polje ali okvaro vidne funkcije« 
(Strin Kranjc idr., 2015, str. 8). Razlikujemo med (prav tam, str. 8–10): 

̶ zmerno slabovidnim otrokom (ostrina vida 10–30 odstotkov), 
̶ težko slabovidnim otrokom (ostrina vida od 5–10 odstotkov ali zoženo vidno 

polje nad 10–20 stopinj okrog fiksacijske točke glede na ostrino vida), 
̶ slepimi otroci z ostankom vida (ostrina 2–5 odstotkov ali zoženo vidno polje nad 

5–10 stopinj okrog fiksacijske točke glede na ostrino vida), 
̶ slepimi otroci z minimalnim ostankom vida (ostrina vida manj kot 2 odstotka ali 

zoženo vidno polje na 5 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke glede na ostrino 
vida),  

̶ popolnoma slepimi otroci (dojem negativen ali dojem svetlobe pozitiven z 
negativno projekcijo). 

»Zmerno slabovidni otrok in otrok z okvaro vidne funkcije potrebujeta začasnega 
spremljevalca, ko še ni končan proces zdravljenja, ko je še potrebna prilagoditev na 
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slabovidnost ali pri vstopu v vzgojno izobraževalni sistem. Težko slabovidni otrok 
vedno potrebuje začasnega spremljevalca/pomočnika.« (prav tam, str. 10) 

»Naglušni otrok ima povprečno izgubo sluha na govornem področju na frekvencah 
500, 1000, 2000 in 4000 Hz manj kot 110 dB, gluhi otrok pa več kot 110 dB.« (Battelino 
idr., 2015, str. 11) Ločimo otroke (prav tam, str. 11–14): 

̶ z lažjo izgubo sluha (povprečna izguba sluha v govornem območju 26–40 dB);  
̶ z zmerno izgubo sluha (povprečna izguba sluha v govornem območju 41–60 dB);  
̶ s težko izgubo sluha (povprečna izguba sluha v govornem območju 61–90 dB); 
̶ z najtežjo izgubo sluha (povprečna izguba sluha v govornem območju 91–110 

dB);  
̶ s popolno izgubo sluha – gluhi otrok (povprečna izguba sluha v govornem 

območju nad 110 dB). 

»Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so opredeljeni kot skupina otrok, ki imajo 
zmanjšano možnost usvajanja, razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe govora, 
jezika in komunikacije.« (Skalmič idr., 2015, str. 15) Lahko se pojavljajo samostojno kot 
primarne motnje, kot posledica drugih motenj ali kot pridružene motnje. Ločimo otroke 
(prav tam, str. 15–18):  

̶ z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami (komunikacija odstopa od povprečja 
kronološko enako starih otrok na enem izmed področij: pragmatika, semantika, 
sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost govora);  

̶ z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami (komunikacija odstopa na več 
področjih, na višjih jezikovnih ravneh je lahko zmanjšana tudi zmožnost 
razumevanja jezika);  

̶ s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami (komunikacija je zelo omejena, pretežno 
na osebe iz ožje okolice, v ospredju so geste, posamezni glasovi, besede in kratke 
povedi, tudi razumevanje jezika je lahko slabo razvito);  

̶ s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami (komunikacija je pomembno zmanjšana, 
večinoma so moteni vsi vidiki govora, jezika in komunikacije, razumevanje pa je 
lahko omejeno na znane besede in fraze, ki jih uporabljajo osebe ožje okolice). 

»Gibalno ovirani otroci oz. otroci z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja imajo prirojene 
ali pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja.« (Logar 
idr., 2015, str. 19) Glede na oviranost razlikujemo otroke (prav tam, str. 19–20): 

̶ z lažjo gibalno oviranostjo (zmanjšane zmožnosti se lahko kažejo pri teku, daljši 
hoji po neravnem terenu, ravnotežju, koordinaciji gibanja, lahko imajo tudi lažje 
motnje zaznavanja in senzomotorične integracije);  

̶ z zmerno gibalno oviranostjo (pogosto je potrebna uporaba pripomočkov za 
gibanje, težave pri neravnem terenu in stopnicah, potrebuje pomoč druge osebe, 
prilagojeno kolo ali voziček, spretnost rok je zmerno zmanjšana, zmerne težave 
so lahko tudi pri zaznavanju in senzomotorični integraciji);  

̶ s težjo gibalno oviranostjo (s pripomočki hodijo na kratki razdalji, hoja ni 
funkcionalna, lahko ima težjo motnjo orientacije, potrebujejo voziček na ročni 
pogon, električno ali prilagojeno kolo, hoja po stopnicah ni mogoča, spretnosti 
rok so zelo zmanjšane, otrok je večinoma odvisen od fizične pomoči druge osebe, 
lahko ima težje motnje zaznavanja in senzomotorične integracije);  
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̶ s težko gibalno oviranostjo (zmanjšane zmožnosti gibanja zahtevajo popolno 
funkcionalno odvisnost, samostojno gibanje ni mogoče, imajo malo funkcij rok in 
se lahko gibljejo le z električnim vozičkom, lahko imajo hude motnje zaznavanja 
in senzomotorične integracije ter orientacije).  

»V skupino dolgotrajno bolnih otrok uvrščamo otroke, katerih bolezen ne izzveni 
najmanj v treh mesecih. Bolezen lahko v določenem obdobju miruje, lahko pa pride do 
ponovnega poslabšanja. Med dolgotrajne bolezni štejemo kardiološke, endokrinološke, 
gastroenterološke, alergološke, revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, 
hematološke, dermatološke, psihiatrične in nevrološke bolezni ter bolezni imunskih 
pomanjkljivosti.« (Zavrl idr., 2015, str. 21) Kadar je postavljena diagnoza otroškega 
psihiatra in/ali otroškega nevrologa in/ali razvojnega pediatra, spadajo v to skupino tudi 
otroci z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (angl. Attention Deficit Hyperactivity 
Disroder – ADHD) ali brez nje (angl. Atention Deficit Disorder – ADD). Ko otrok potrebuje 
fizično pomoč, ima posebne zdravstvene potrebe, ki jih ne more zadovoljiti sam, ali ko to 
v izjemnih primerih presodi in utemelji zdravnik ustrezne subspecialnosti, lahko otroku z 
dolgotrajno boleznijo omogočimo začasnega spremljevalca (prav tam, str. 21–22). 

»Kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmerjamo otroke s 
težko obliko učnih težav, pri katerih zaradi znanih ali neznanih motenj/razlik v delovanju 
centralnega živčnega sistema, kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 
sposobnostim pojavljajo težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju.« 
(Magajna idr., 2015, str. 23) Poleg navedenega se pojavljajo tudi zaostanki enega ali več 
psiholoških procesov, ki vplivajo na predelovanje besednih in nebesednih informacij, 
ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in 
vedenje. So notranje narave in niso primarno pogojene z drugimi okoljskimi dejavniki. 
Treba je izključiti ostale motnje in primanjkljaje, lahko pa se pojavljajo skupaj z njimi. 
Skupina motenj je heterogena in vključuje (prav tam, str. 23–24):  

̶ specifične motnje branja (disleksijo),  
̶ pravopisne težave (disortografijo),  
̶ specifične motnje računanja (specifične aritmetične učne težave in diskalkulijo),  
̶ motnje pisanja (disgrafijo),  
̶ primanjkljaje na področju praktičnih in socialnih veščin (neverbalne motnje 

učenja in dispraksija).  

V skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami usmerjamo otroke, pri katerih 
so »spremembe v čustvenem odzivanju in/ali vedenju prisotne dalj časa in odstopajo od 
razvojno pričakovanih, normativnih vzorcev« (Kobolt idr., 2015, str. 32–33) (intenziteta 
čustvenih odzivov in vedenja, nekontrolirano in iracionalno se kaže vsaj šest mesecev v 
vsaj dveh okoljih, pomembno ovirajo otrokovo učinkovitost in prilagajanje na enem ali 
več področjih, otrok nima dovolj varovalnih dejavnikov v primarnem in širšem okolju). 
Izražajo se v osnovnih skupinah (prav tam, str. 32–33):  

̶ otrok s čustvenimi motnjami (internalizirane motnje, doživljanje stiske, bojazni, 
tesnobe in depresivnosti, kar moti psihosocialno delovanje);  

̶ otrok z vedenjskimi motnjami (eksternalizirane motnje, prisotni primanjkljaji v 
zaznavanju in interpretaciji kompleksnih socialnih situacij, zmanjšana sposobnost 
učenja iz izkušenj in sposobnost zavzemanja perspektive drugih, zmanjšana 
kontrola lastnih impulzov), kjer glede na stopnjo izraženosti ločimo otroke z 
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lažjimi oblikami vedenjskih motenj in otroke s težjimi oblikami vedenjskih 
motenj; 

̶ čustvene in/ali vedenjske motnje se lahko pojavljajo kot enovita skupina ali 
kombinacija večih.  

Otroku s težjimi oblikami vedenjskih motenj ter otroku s čustvenimi motnjami in 
težjimi oblikami vedenjskih motenj se lahko dodeli začasni spremljevalec (prav tam, str. 
34). 

Otroci z avtističnimi motnjami izkazujejo primanjkljaje na področjih (Rogič Ožek idr., 
2015, str. 36):  

̶ socialne komunikacije in socialne interakcije (težave pri »verbalni in neverbalni 
komunikaciji, socialno-čustvenih izmenjavah, pri vzpostavljanju socialnih 
odnosov, njihovemu razumevanju in vzdrževanju«);  

̶ vedenja, interesov in aktivnosti (kar se kaže kot »ponavljajoča se in stereotipna 
gibanja, uporaba predmetov na neobičajen in vedno enak način, stereotipen in 
ponavljajoči se govor, rigidnost v mišljenju in vedenju, nagnjenost k rutinam in 
ritualom, preokupiranost z interesnim področjem, ki je lahko neobičajno, ter kot 
neobičajni odzivi na senzorne dražljaje«).  

Glede na stopnjo izraženosti primanjkljajev ločimo lažje, zmerne in težje primanjkljaje 
v socialni komunikaciji in socialni interakciji ter lažje, zmerne in težje primanjkljaje na 
področju vedenja, interesov in aktivnosti. Če so na enem ali obeh področjih opredeljeni 
kot otroci z zmernimi ali težjimi primanjkljaji, so upravičeni do začasnega spremljevalca 
(prav tam, str. 36–39). 

V vsakdanjem življenju opise težav in primanjkljajev prepogosto uporabljamo kot 
diagnoze, pa ne bi smeli. Opisi niso diagnoze, temveč izhodišče za raziskovanje in dialog. 
Da bi podprli paradigmatski premik, pripomoremo k temu s pozitivnimi besedami, ki 
opogumljajo, dodajajo moč, da bi strokovnjaki in uporabniki lahko opustili negativne 
besede, ki omejujejo in izključujejo (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 45). 

1.4.2 Premik od koncepta hendikepa h konceptu posebnih potreb 

V strokovni literaturi in šolskih politikah smo v zadnjih desetletjih priča premiku od 
koncepta hendikepa oziroma hendikepiranih otrok h konceptu otrok s PP, kontinuuma 
pomoči in vključevanja (Cooper, 1999, str. 25, v Bregar Golobič, 2008, str. 48), kar se 
povezuje z emancipacijo psihološke, pedagoške, specialnopedagoške in drugih ved od 
medicinskega pogleda, ki stigmatizira in izključuje. Paradigmatski premik se preusmeri iz 
učenca s svojimi težavami (obravnavanega kot motnja, ki jo je treba izključiti in prestaviti 
v posebni program) na šolski kontekst, ki lahko na otrokovi poti deluje kot ovira, motnja 
(Bregar Golobič, 2008, 48; Vovk Ornik, 2016, str. 24–25). Socialni model, ki nadomesti 
medicinski model, preusmeri individualno na družbeno odgovornost. Argument modela 
je, da invalidnost predstavlja socialni konstrukt, saj različne države različno opredeljujejo 
invalidnost, glede na njihove specifične kulture, dominantne socialne norme in prakse 
(Mertens in McLaughlin, 2004, v Kavkler, 2011a, str. 13). Pri tem je pomembno 
ustvarjanje pozitivnega razpoloženja in odnosa do otrok in učencev s PP, kar vključuje 
razumevanje njihovih težav, sprejemanje sovrstnikov s PP kot enakovrednih članov 
šolske skupnosti ter pripravljenost za sodelovanje in pomoč (Kolenc in Lebarič, 2007, str. 
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97). Poznavanje medicinske diagnoze z navedbo motnje, bolezni in primanjkljaja je 
pomembno, vendar premalo pomaga strokovnemu delavcu pri načrtovanju pomoči in 
podpore v razredu, saj je za organizacijo pomembno poznavanje posameznikovih 
značilnosti funkcioniranja, njegovih močnih področij in PP (Kavkler, 2011a, str. 13; 
Magajna idr., 2008). PP učencev se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težkih, od 
enostavnih do kompleksnih, od kratkotrajnih do vseživljenjskih, zato mora tudi količina 
pomoči in podpore slediti temu kontinuumu, biti usmerjena na otroka, njegove potrebe 
in izkoristiti priložnosti, kjer lahko sodeluje z vrstniki. Učitelj in drugi strokovni delavec 
(odvisno od potreb otroka) sodelujeta s timom različnih strokovnjakov, ki jima svetujejo 
in izvajajo določene treninge le izjemoma (Kavkler, 2007a, str. 80–81; Kavkler idr., 2003, 
str. 7). Čim manjša je usklajenost med učenčevimi značilnostmi (stilom učenja) in učno 
situacijo (učiteljevim stilom poučevanja), tem večja je možnost, da bo prišlo do učnih 
težav in šolske neuspešnosti (Magajna, 1999, str. 10, v Bregar Golobič, 2008, str. 48).  

V Sloveniji bi se količina strokovnih virov zmanjšala, če bi se pri delu z učenci, ki imajo 
v osnovni šoli težave pri učenju, uresničevali petstopenjski model pomoči (Kavkler, 
2007a, str. 80–81) in najpomembnejše strokovne smernice iz Učenci z učnimi težavami: 
koncept dela, ki so bile leta 2007 sprejete na seji Strokovnega sveta RS za splošno 
izobraževanje z namenom, da bi bile v pomoč in podporo tako šolskim strokovnim 
delavcem kot staršem in učencem (Kavkler, 2011b, str. 5; Magajna, Kavkler in Košir, 
2011, str. 15). Petstopenjski model pomoči se razprostira od manj do bolj intenzivnih 
oblik pomoči (Kavkler, 2011a, str. 33): 

̶ pomoči učitelja pri pouku (dobra poučevalna praksa oziroma preventivni 
primarni ukrepi naj bi omogočili uspešnost 80 % učencev z univerzalno 
podporo in pomočjo); 

̶ vključevanja šolske svetovalne službe ali mobilnih specialnih pedagogov (ta 
oblika predstavlja sekundarne ukrepe in je namenjena 15–20 % otrok prek 
usmerjene pomoči in podpore); 

̶ organizacije individualne in skupinske učne pomoči (ravno tako sekundarni 
ukrep); 

̶ pomoči strokovnjakov zunanje ustanove (sekundarni ukrep); 
̶ usmeritev učenca z izrazitimi učnimi težavami oziroma primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja v izobraževalni program prilagojenega izvajanja 
z dodatno strokovno pomočjo (terciarni ukrepi z individualizirano pomočjo in 
podporo, namenjeni 1–5 % učencev, ki jih učinkovito izvajajo le usposobljeni 
strokovni delavci – npr. specialni pedagog, svetovalni delavec). 

V naslednjih poglavjih bomo namenili glavno pozornost prvi stopnji petstopenjskega 
modela, ki se nanaša na pomoč učitelja pri pouku. 

1.4.3 Posebne potrebe učencev 

Pri predstavljanju značilnosti podskupin se bomo bolj kot na primanjkljaje osredotočili 
na PP. M. Aniscow (2003, v Kavkler, 2011, str. 21) navaja tri sklope pogojev in PP, ki 
vplivajo na uspešno vključevanje vseh učencev: 

̶ prvi sklop, ki predstavlja največji delež, so biološki pogoji posameznika (npr. 
finomotorične, senzorne in kognitivne sposobnosti, sposobnost mirno in 
zbrano sodelovati). Nanje težje vplivamo, posledice pa lahko omilimo z zdravili 
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(npr. ritalin poveča zbranost otrok z ADHD) ali kompenziramo s specialno-
pedagoškimi obravnavami; 

̶ drugi sklop pogojev je povezan s socialno-emocionalnimi potrebami, ki so 
odvisne od klime v okolju, učiteljevega odnosa, sprejetosti učenca, socialne 
zrelosti vrstnikov in otroka s PP, otrokove anksioznosti, rezilientnosti, 
samopodobe, interesov, socialnih veščin, kar pomembno vpliva na vključenost 
posameznika v šolski prostor; 

̶ tretji sklop predstavljajo vzgojno-izobraževalne potrebe (povezane z 
upoštevanjem učnih stilov, prilagoditvami gradiv, pripomočkov in metod). 
Pripisujemo mu največji vpliv na uspešnost in vključenost učencev, vendar pa 
je uresničljiv le ob upoštevanju ostalih dveh sklopov.  

Avtorja Lewis in Doorlag (1986, v Kavkler 2011, str. 22) delita posebne vzgojno-
izobraževalne potrebe na štiri vrste, ki so pogoste pri učencih s PP. Različne skupine in 
posamezniki imajo različno izrazite PP. Na vseh štirih področjih imajo praviloma PP le 
učenci z izrazitimi učnimi težavami in učenci z motnjo v duševnem razvoju (Kavkler, 
2011a): 

̶ PP, povezane z organizacijo, kar vključuje organizacijo prostora (urejenost 
šolske torbe, mize, likovnih potrebščin, sobe), lastno urejenost, mentalno 
organizacijo (načrtovanje reševanja likovnih nalog, sledenje točnemu 
zaporedju korakov likovnih postopkov, organizacijo zapiskov in elementov na 
oblikovalni površini, načrtovanje časa za posamezne elemente likovne naloge);  

̶ PP na področju motorike: fina motorika vpliva na sposobnost avtomatizacije 
postopkov pri določeni likovni tehniki, uspešnost pri risanju in rabi učnih in 
likovnih pripomočkov. Groba motorika vpliva na spretnost gibanja po razredu 
in rokovanje s tekočimi materiali;  

̶ PP na področju socialne integracije, kar vključuje dejavnosti v paru ali manjši 
skupini, razumevanje neverbalnih znakov, zahtev in govorice ter tudi 
prenesenih pomenov, občutljivost na dražljaje iz okolja (vonji in strukture 
materialov);  

̶ posebne izobraževalne potrebe: gre za širok spekter težav, kjer so tudi 
potrebe zelo različne, navezujejo se na likovno-oblikovna dejstva, likovne 
pojme, postopke reševanja likovnih problemov.  

Omenjene PP bomo podrobneje predstavili v podpoglavju 1.6, tako da bomo poleg PP 
navajali posamezne skupine učencev s PP, kjer so izražene navedene PP. 

Vseživljenjska uspešnost vseh učencev in učencev s PP je v veliki meri odvisna od 
kakovosti učiteljevega izvajanja (Kavkler, 2010). Učitelj preživi z otrokom s PP največ časa 
in ima v učnem procesu najodgovornejšo nalogo, ki zahteva predvsem poznavanje 
otroka, značilnosti njegovih PP in pozitiven odnos do le-teh (Košir idr. 2008; Donnelly, 
2012). Poleg izvajanja dobre poučevalne prakse, sledenja Učenci z učnimi težavami v 
osnovni šoli: koncept dela (Kavkler, 2011b), upoštevanja petstopenjskega modela 
pomoči in tam predstavljenih priporočil za delo ima lahko učitelj velik vpliv na učinkovito 
učno okolje kot varovalni dejavnik za učence s PP (Magajna, 2008, v Jereb, 2011).  
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1.5 Splošni napotki za delo z učenci s posebnimi potrebami  

V tem podpoglavju bodo predstavljeni splošni napotki dobre poučevalne prakse, ki 
veljajo za učinkovite in uporabne za delo z vsemi skupinami učencev. 

1.5.1 Osnovni pristopi kakovostne poučevalne prakse 

Vseživljenjska uspešnost vseh učencev, tudi učencev s PP, je odvisna od kakovosti 
učiteljevega izvajanja procesa poučevanja. Učitelj je osrednji nosilec sprememb šolske 
prakse. Pri tem potrebuje podporo, ki mora temeljiti na potrebah šolskih strokovnih 
delavcev in učencev ter na značilnostih okolja, v katerem se odvija vzgojno-izobraževalni 
proces (Pulec Lah in Kavkler, 2011, str. 126; Kavkler, 2011a, str. 17–18). 

Učitelj potrebuje za dobro strokovno usposobljenost za delo z učenci s PP osnovna 
splošna pedagoška znanja in strategije, ki spadajo v sklop »dobre poučevalne prakse«, 
ter nekatera osnovna specifična znanja, ki omogočajo razumevanje specifičnih 
primanjkljajev, njihovih posledic na učenje, ter mora biti seznanjen z nekaterimi 
najpomembnejšimi načeli in oblikami prilagoditev za učence s PP (Kavkler idr., 2003, str. 
7). Meiler, Soriano in Watkins (2003, v Kavkler, 2011a, str. 29) predstavljajo dejavnike, ki 
so se v praksi držav EU izkazali kot osnovni pristopi kakovostne poučevalne prakse: 

̶ dobro načrtovanje in fleksibilna organizacija procesa poučevanja (povezano z 
urnikom, strokovno učno pomočjo, materialnimi viri itd.); 

̶ individualizacija in diferenciacija procesa poučevanja (sistematično 
opazovanje, ocenjevanje, načrtovanje in evalvacija strategij ter sprotno 
prilagajanje poučevalnega procesa); 

̶ sodelovalno poučevanje (sodelovanje med učitelji, podpora in pomoč 
sodelavcev v timu, dobra komunikacija med razrednikom in ostalimi 
strokovnimi delavci); 

̶ sodelovalno učenje (učenje in sodelovanje z vrstniki lahko izboljša učenčeve 
veščine branja, računanja in socialne veščine). Kavkler (2007a, str. 86) navaja 
rezultate raziskave, ki je pokazala, da učenci, ki so učno uspešnejši, zaradi 
sodelovanja z učenci s PP niso prikrajšani, saj je sodelovanje zanje izziv in 
sprememba. Napredek je opazen pri obojih, tako na izobraževalnem kot na 
socialnem področju; 

̶ ključne osebe v okolju (ki pomagajo učitelju pri uvajanju novosti). 

1.5.2 Pomembna načela za organizacijo kakovostnega pouka 

Prva stopnja petstopenjskega modela mora omogočati vsem učencem optimalni 
napredek (kar ustreza okrog 80 % vseh učencev). Dobro poučevalno prakso morajo 
obvladovati vsi učitelji. Poznati morajo znanje učencev, njihove življenjske izkušnje in 
močna področja ter njihov vpliv na učenje. Pri obvladovanju diferenciacije pa so 
učiteljem v pomoč in oporo strokovni delavci na šoli (Kavkler, 2011a, str. 28). Fletcher, 
Reid Lyon, Fuchs in Barnes (2007, v Kavkler, 2011, str. 29–30) so oblikovali načela, ki so 
prav tako pomembna za organizacijo kakovostnega pouka: 

̶ podaljšanje časa za reševanje nalog; 
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̶ proces poučevanja mora biti ekspliciten, dobro organiziran in rutinski 
(omogoča pregled naučene snovi, razvoj temeljnih spretnosti, višjih 
kognitivnih procesov, transfer in generalizacijo znanja); 

̶ razvoj strategij samoregulacije (učenci sami nadzorujejo svoj učni napredek in 
postavljajo cilje); 

̶ vrstniška pomoč in podpora (kot dopolnitev učiteljevega poučevanja – 
priložnosti za vajo, transfer); 

̶ ustvarjanje pogojev za razvoj višjih kognitivnih procesov, tudi ko so temeljne 
spretnosti (branje, pisanje, računanje) učenca šibke; 

̶ dosežki morajo biti specifični glede na snov, ki jo učitelj poučuje (pogoj za 
transfer naučenega je razumevanje); 

̶ pouk mora biti zasnovan celostno (vse kompetence, ki jih učenec potrebuje za 
uspešno učenje); 

̶ upoštevanje heterogenosti skupine učencev (pri mnogih je treba upoštevati še 
prisotnost drugih težav – na primer motnjo pozornosti, hiperaktivnosti); 

̶ napredek učenca je treba nadzorovati (z namenom izboljšanja obravnave 
učenca); 

̶ učinkovite strategije, namenjene učencem s PP, morajo biti sistematično 
vključene v splošno poučevalno prakso. 

1.5.3 Dokazano učinkovite strategije 

Forness (2001, v Košir, 2011, str. 44) na osnovi sinteze več metaanaliz navaja izbor 
dokazano učinkovitih strategij poučevanja, ki naj bi jih uporabljal učitelj kot podporo pri 
uresničevanju dobre splošne poučevalne prakse. Kot visoko učinkovite strategije navaja: 

̶ strategije mnemotehnik (strategije za dobro pomnjenje dejstev); 
̶ strategije, ki spodbujajo razvoj bralnega razumevanja; 
̶ modifikacijo vedenja (sistematična in dosledna uporaba principa dogodek–

vedenje–posledica); 
̶ neposredno poučevanje (poudarja vlogo učitelja, strukturiranost poučevanja 

in učnih gradiv ter visoko aktivnost učencev); 
̶ formativna evalvacija, vrednotenje, ki v procesu učenja glede določenega cilja 

predvideva sistematično merjenje učenčevega napredka, ki po potrebi 
vključuje tudi ustrezne spremembe. 

Kljub lepo prikazanemu seznamu dejavnikov, načel in strategij dobre poučevalne 
prakse je treba poudariti, da ne obstaja univerzalni recept ali strategija za vse učence. 
Zato je zelo pomembno, da učenca dobro poznamo, se prilagajamo njegovim 
individualnim potrebam in zmožnostim, ob tem pa stremimo k rasti svoje strokovnosti in 
dobri poučevalni praksi. 

1.5.4 Šolsko učno okolje 

Učno okolje kot del šolske klime ali kot celota predstavlja skupek posameznih 
elementov podpore tako učencem z učnimi težavami kot vsem ostalim učencem. 
Učinkovito učno okolje je varovalni dejavnik za učence s PP (Magajna, 2008, v Jereb, 
2011, str. 69) in mora čim bolj spodbujati učenčev razvoj, ponujati spodbudne izzive in 
zmanjševati stres – je temelj vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli, saj uspešno 
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preprečuje negativne odnose, vedenja in omogoča enake možnosti za vse učence (Jereb, 
2011, str. 70). 

Jereb (2011, str. 71–74) se osredotoča na šolsko učno okolje, ki ga glede na novejše 
definicije deli na: 

̶ fizično učno okolje (opremljenost in urejenost šole in razreda, urejeni in 
funkcionalno opremljeni šolski prostori, ki zagotavljajo občutek varnosti in 
spodbujajo k učenju, s čim manj motečih dražljajev);  

̶ didaktično učno okolje (vključuje vse učne pripomočke in materiale, ki jih 
učitelj uporablja, tudi učiteljev stil poučevanja, prilagoditve za učence z učnimi 
težavami pri sami vsebini snovi ter tudi pri načinu posredovanja učne snovi in 
preverjanju znanja. Ključni pri tem so učiteljevo uresničevanje dobre 
poučevalne prakse, uporaba multisenzornih učnih gradiv, računalniška 
tehnologija, didaktično gradivo in pripomočki); 

̶ socialno učno okolje (sestavljeno je iz vseh ključnih odnosov v šoli, kakovostni 
odnosi med učenci in pedagoškimi delavci, partnerski odnosi med učitelji in 
starši, odnosi med vrstniki, občutek sprejetosti, varnosti); 

̶ kurikularno učno okolje (predstavlja kakovost in ustreznost šolskega kurikula 
in izvajanja izvirnega delovnega projekta pomoči oziroma individualiziranega 
programa, kjer učitelji opredelijo učno snov, metodiko ter didaktiko učenja in 
poučevanja, prav tako pa tudi specifične prilagoditve in različne možnosti, ki 
jih učitelji različnih predmetov zagotovijo, da bi učenec s PP prejel potrebno 
pomoč in prek svojih močnih področij kar najbolje dosegel vse svoje 
potenciale za uspešno šolanje). 

Izsledki raziskav, ki so jih izvedli Church, Eliot in Gable (2001, v Jereb, 2011, str. 78), 
izpostavljajo učno okolje kot ključni dejavnik pri obravnavi učencev z učnimi težavami, 
saj lahko odpravi celo 80 % lažjih učnih težav. Ugotovitve potrjujejo zahtevo po 
sistematičnem razvijanju in vzpostavljanju kar najučinkovitejšega učnega okolja za vse 
učence, omogoča uspešno izvajanje in spremljanje intenzivnejših oblik pomoči, kar je 
pomembno pri uresničevanju prvih treh stopenj petstopenjskega modela pomoči. 

1.6 Prenos splošnih napotkov na predmet likovna umetnost  

Za opredelitev in oblikovanje priporočil za delo z učenci, ki imajo določene PP 
(povezane z organizacijo, na področju motorike, socialne integracije in posebne 
izobraževalne potrebe), je pomembno upoštevanje štirih elementov učnega okolja 
(fizičnega, socialnega, didaktičnega in kurikularnega), saj s prilagajanjem slednjega lahko 
učitelj likovne umetnosti približa poučevanje večini učencev, tudi učencem s PP. Pri 
oblikovanju prilagoditev in pristopov za delo tako združujemo pristope dobre 
poučevalne prakse ter smernice in priporočila za delo iz Navodila za izobraževalne 
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno 
osnovno šolo (2003), Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 
motenj otrok s posebnimi potrebami (2015), Učne težave v osnovni šoli: koncept dela 
(2008), Vsi učenci so lahko uspešni: napotki za delo z učenci s posebnimi potrebami 
(Kresič Dimic, 2010) ter Art, Craft, Design. Guidelines for Teachers of Students with MILD 
General Learning Disabilities. Post-Primary (2007). Navedli bomo tudi posamezne 
skupine učencev s PP, kjer so izražene navedene PP. 
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1.6.1 Posebne potrebe, povezane z organizacijo 

PP, povezane z organizacijo, vključujejo organizacijo prostora (urejenost šolske torbe, 
mize, potrebščin, sobe), lastno urejenost, mentalno organizacijo (načrtovanje reševanja 
nalog, sledenje točnemu zaporedju korakov, organizacija zapiskov, načrtovanje časa za 
posamezne elemente naloge) (Lewis in Doorlag, 1986, v Kavkler 2011, str. 22). 

V nadaljevanju predstavljamo skupine učencev in njihove PP na področju organizacije: 

̶ učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju: znižano senzomotorično in 
miselno skladno delovanje vpliva na sposobnosti načrtovanja, organizacije, 
odločanje in izvedbo aktivnosti (Marinč idr., 2015, str. 6); 

̶ slepi in slabovidni učenci: zaradi vidne okvare potrebujejo po potrebi 
specialni trening na področju komunikacijskih tehnik in/ali orientacije ter 
urejeno učilnico, da si ustvarijo miselno sliko in se tako lažje znajdejo (Brvar, 
2010, str. 15);  

̶ gibalno ovirani učenci: zaradi počasnosti in težav pri kompleksnejšem gibanju 
včasih potrebujejo spremljevalca, da jim nudi pomoč pri organizaciji dela, 
pisanju in premikanju po prostoru (Kesič Dimic, 2010, str. 25); 

̶ učenci z učnimi težavami pri matematiki: zaradi težav na področju 
konceptualnega, proceduralnega in deklarativnega znanja ter predvsem zaradi 
težav pri sledenju in zapomnitvi postopkov, korakov (Magajna idr., 2008, str. 
45), pogosto imajo tudi neurejene šolske potrebščine, slabo razporejajo zapise 
(Kavkler, 2007b, str. 82); 

̶ učenci z dispraksijo zaradi težav z organizacijo, načrtovanjem gibanja in tudi 
organizacijo misli (slednje lahko tudi učenci z disleksijo) (Magajna idr., 2008, 
str. 47). Zaradi slabe vizualno-motorične integracije imajo lahko težave tudi pri 
prostorski organizaciji na listu (Kesič Dimic, 2010, str. 44), kar se lahko kaže pri 
učinkoviti rabi prostora (stiskanje risbe v en kot, majhen motiv kljub veliki 
površini, risba gre čez rob lista ipd.); 

̶ učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo: motnje pozornosti vplivajo 
na poslušanje, pomnjenje in organizacijo informacij (Magajna idr., 2008, str. 
54). Pogosto pozabljajo šolske potrebščine, težko organizirajo svoje misli, 
začnejo z nalogo ali jo razdelijo na smiselne korake, težko se osredotočijo na 
nalogo, imajo slabši občutek za čas, nalog se lotijo hitro in impulzivno, težko 
obdržijo informacije v delovnem spominu in tako hitro pozabijo učiteljeva 
navodila (Kesič Dimic, 2010, str. 57–58); 

̶ učenci z disleksijo, diskalkulijo, dispraksijo in neverbalnimi specifičnimi 
učnimi težavami (NSUT): lahko imajo težave pri organizaciji in razumevanju 
zakonitosti časa, kar se kaže v težavah pri uporabi analogne ure, oceni porabe 
časa, postavljanju prioritet, zamujanju, pomnjenju urnikov, tega, kateri dan je, 
ali na primer, kdaj se začne odmor (Kresič Dimic, 2010, str. 49, Košak Babuder, 
2007, str. 153). 

Naštete skupine bodo zaradi različnih vzrokov, primanjkljajev ali motenj imele PP na 
področju organizacije. V nadaljevanju predstavljamo prilagoditve in pristope dela na 
področju organizacije skozi štiri vidike učnega okolja, ki jih lahko učitelj omogoči učencu 
s PP v okviru pouka likovne umetnosti. 

Fizično učno okolje:  



Janja Jurečič – Magistrsko delo  Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z 
učenci s posebnimi potrebami 

26 
 

̶ poskrbimo za primerno urejeno učilnico, pripravimo razpoložljive likovne 
materiale in nazorna učna sredstva za vse učence (Tacol, 2003, str. 15). 
Učencu, ki ima PP na področju organizacije, že sama opremljenost in urejenost 
šole in likovne učilnice predstavljata zgled in uporabnost organizacije (Pulec 
Lah, 2014, str. 101);  

̶ za lažjo orientacijo tako v razredu kot po hodnikih omogočimo različne oznake 
(Kresič Dimic, 2010, str. 55), ki jih mora učenec razumeti, zato si vzamemo čas 
za razlago, lahko pa oznake ustvarimo skupaj v razredu;  

̶ poskrbimo za urejene in funkcionalno opremljene šolske prostore, ki 
zagotavljajo občutek varnosti in spodbujajo k učenju s čim manj motečimi 
dražljaji (Košak Babuder, 2007, str. 156). Učilnico lahko opremimo z vnaprej 
določenimi simboli ali besednimi zvezami, ki učencu pomagajo pri orientaciji 
po prostoru in pri organizaciji likovnih pripomočkov (Kavkler idr., 2003, str. 6), 
ki jih potrebuje za določeno likovno nalogo. Vse učence lahko spodbudimo k 
skupni označitvi določene police z različnimi materiali in likovnimi pripomočki, 
saj si bodo tako razporeditev lažje zapomnili (Art, Craft, Design. Guidelines for 
Teachers of Students with MILD General Learning Disabilities. Post-Primary, 
2007, str. 9). Učence spodbujamo, da ozavestijo, kje se nahajajo določeni 
materiali in pripomočki, jih sami po uporabi očistijo in vrnejo na dogovorjeno 
(označeno) mesto; 

̶ učenec naj sedi blizu dogajanja (razlage, demonstracije postopka), da lahko 
med predstavitvijo večkrat preverimo, ali učenec sledi razlagi (Košak Babuder, 
2007, str. 157–158; Kavkler idr., 2003, str. 6; Art, Craft, Design. Guidelines for 
Teachers of Students with MILD General Learning Disabilities. Post-Primary, 
2007, str. 8). 

Didaktično učno okolje:  

̶ ko imamo oblikovane simbole ali besedne zveze, učence spodbudimo tudi k 
vsakokratnemu ponavljanju likovnih pojmov – nadpomenk (glede na vrsto 
materiala, področje umetnosti ali glede na likovno tehniko), kar pomaga 
učencem tudi pri sestavljanju notranje pojmovne mreže, saj imajo učenci s PP 
na področju organizacije pogosto težave z urejanjem misli. To je še posebej 
pomembno pri kompleksnejših likovnih tehnikah, ki zahtevajo določeno 
zaporedje postopkov za uresničitev končnega izdelka;  

̶ ob prikazovanju umetnin utrjujemo prostorske pojme, kot so spodaj in zgoraj, 
kako vemo, da je nekdo na sliki bližje, ipd. (Art, Craft, Design. Guidelines for 
Teachers of Students with MILD General Learning Disabilities. Post-Primary, 
2007, str. 10); 

̶ pomembno je, da poznamo PP učencev in temu prilagodimo stil poučevanja. 
Ob predstavljanju in demonstriranju zahtevnejšega postopka omogočimo 
učencem, da po prejeti vidni in slušni informaciji sledi tudi jasen tabelni zapis 
postopka (Kresič Dimic, 2010, str. 46; Tacol, 1999), ki naj ostane na vidnem 
mestu skozi cel potek likovnega izražanja;  

̶ pri boljši zapomnitvi in razumevanju likovnih pojmov si lahko pomagamo tudi 
s povezovanjem pojmov drugih predmetnih področij. Povezave lahko najdemo 
na likovnem področju, pri likovni tehniki, pri likovnem motivu ali v likovnem 



27 
 

pojmu (Tacol, 1999, str. 78; Tacol, 2003, str. 8) ter s povezovanjem nove teme 
z že obravnavanimi temami (Kavkler idr., 2003, str. 9); 

̶ ob uporabi pisnih gradiv naj bodo ta pregledna, kratka in jasna, ključni podatki 
poudarjeni z barvo ali odebeljeno pisavo, prostori za odgovore pa naj bodo 
dovolj veliki (Kresič Dimic, 2010, str. 46 in 51);  

̶ učencu, ki ima težave z organizacijo časa pri likovni nalogi, lahko pomagamo s 
peščeno uro na mizi ali za cel razred uporabimo glasbeno spremljavo za čas 
skiciranja, nato glasbo spremenimo (Hudoklin, 2011, str. 185–186), ko je čas, 
da začnejo slikati z barvami, in spet spremenimo, ko se ura začne približevati 
koncu in je čas za pospravljaje; 

̶ jasna struktura in organizacija prostora bosta v veliko pomoč tudi slepim in 
slabovidnim učencem zaradi lažje orientacije po prostoru, pri čemer pomaga 
doslednost v postavitvi klopi in pripomočkov, da si jih učenec lahko zapomni in 
si jih jemlje sam (Kesič Dimic, 2010, str. 16), ter tudi učencem z motnjami 
avtističnega spektra zaradi občutka predvidljivosti, rutine, ki jim predstavlja 
varnost, kar velja tudi za učence z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 
(Košak babuder, 2007, str. 158); 

̶ učencu z motnjami pozornosti bo pripravljen seznam (ček lista z opisom 
postopka po korakih) pomagal ohranjati in usmerjati pozornost in 
koncentracijo na določen korak (Kresič Dimic, 2010, str. 51). Ob vsakem 
koraku učenca spodbujamo, da ga opiše, razloži, kaj počne (Art, Craft, Design. 
Guidelines for Teachers of Students with MILD General Learning Disabilities. 
Post-Primary, 2007, str. 10); 

̶ pozornost, motivacijo in radovednost spodbujamo v vseh delih učne ure s 
ponujanjem različnih senzornih izkušenj in likovnih doživetij, doživetij v likovni 
aktivnosti, se upiramo na interese in želje učencev, njihove emocije, 
spodbujamo učence k raziskovanju z izborom motiva, ki je v interesu učenca, 
ali več motivi, s posebno likovno tehniko ali kombinacijo različnih materialov 
in orodij, z različno zasnovo likovnih problemov in upoštevanjem učnih stilov 
učencev (Tacol, 2006, str. 35); 

̶ učenci z ADHD potrebujejo uro na vidnem mestu in časovne omejitve, da lažje 
usmerijo pozornost (Kresič Dimic, 2010, str. 59). 

Socialno učno okolje:  

̶ sistematično usmerjanje učencev k boljši organizaciji lahko pozitivno vpliva na 
ustvarjalno vzdušje v razredu. Jasen proces razmišljanja, v katerem je podana 
vsebina likovnega problema, o ciljih, ki jih morajo učenci doseči, in različne 
poti, kako bo cilje dosegel (Jauševac, 1991, v Tacol, 2006, str. 17); 

̶ lahko pripravimo ček liste s koraki postopkov za posameznega učenca, ki ima 
PP na področju organizacije (Košak Babuder, 2007, str. 158; Art, Craft, Design. 
Guidelines for Teachers of Students with MILD General Learning Disabilities. 
Post-Primary, 2007, str. 7). Z razdelitvijo tovrstnega seznama korakov (ali z 
oblikovanjem skupnega tabelnega zapisa) motiviramo in spodbujamo k 
likovnemu delu vse učence. Če je dodaten zapis postopka namenjen vsem 
učencem, po nepotrebnem ne izpostavljamo učenca s PP, kar povečuje 
občutek pripadnosti skupini;  
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̶ jasnost zahtevanih postopkov, tako kot jasnost elementov likovne naloge, 
ciljev in kriterijev za ocenjevanje, daje učencem občutek varnosti, premaguje 
negotovost, poveča sistematično pozornost, radovednost, vztrajnost, veselje 
in ponos, kar lahko naredimo v naslednjih stopnjah reševanja likovnega 
problema: 1) ustvarjanje problemske situacije (ugotavljanje, kaj učenci že 
vedo, in iskanje novega), 2) opredelitev problema (kaj je problem in njegovo 
razumevanje), 3) zbiranje različnih podatkov in preizkušanje vprašanj ter 
oblikovanje idej o rešitvah likovnega problema), 4) preverjanje rešitev 
problema ob vrednotenju likovnih izdelkov, 5) prenos izkušnje v nove situacije 
(Tacol, 2006, str. 17);  

̶ uspešnost pouka je jasnosti posredovanja likovnih problemov in čim večji 
učenčevi samostojnosti pri določanju lastnih oblikovalnih strategij in likovnih 
relacij (Frelih, 2006, str. 126; Tomlinson, 2000, v Bush 2007, str. 7-10). Z jasno 
strukturo spodbujamo učence, da so samostojnejši, kar pomeni tudi za nas kot 
učitelja manj sprotnih vprašanj, da se med likovnim izražanjem lahko 
posvetimo učencem, ki potrebujejo njegovo asistenco, sodelujemo pri 
zahtevnejšem koraku (npr. uporaba stiskalnice pri tiskanju grafike) (Bush, 
2007, str. 25);  

̶ spodbujamo tudi medvrstniško pomoč, tako da oblikuje delo v paru ali v 
manjši skupini, ali da drugi učenec obrazloži postopek s svojimi besedami 
(Kavkler, 2007a, str. 86). 

Kurikularno učno okolje:  

̶ učenec potrebuje jasna in kratka navodila po korakih (Kresič Dimic, 2010, str. 
51 in 58; Bush, 2007, str. 22) in različnih senzornih poteh (Art, Craft, Design. 
Guidelines for Teachers of Students with MILD General Learning Disabilities. 
Post-Primary, 2007, str. 10); 

̶ pouk naj bi potekal v obliki sistematičnega dela, ki povezuje učenčev 
emocionalni, socialni in estetski razvoj z likovnim izražanjem in pridobivanjem 
osnovnih likovnih spoznanj (Tacol, 2003, str. 9); 

̶ pri spoznavanju in utrjevanju likovnih pojmov izhajamo iz učenčevega 
predznanja in njegovih izkušenj ter uporabljamo primere iz narave in 
umetnosti (Art, Craft, Design. Guidelines for Teachers of Students with MILD 
General Learning Disabilities. Post-Primary, 2007, str. 9); 

̶ k vedno jasnejšemu načrtovanju oblikovalnih likovnih postopkov pri lastnem 
likovnem izražanju lahko pripomore tudi sistematično analiziranje likovnih del 
(Frelih, 2006, str. 126). Frelih navaja tudi konkreten obrazec in primer za 
formalno analizo likovnega dela. Zaradi učencev s težavami z organizacijo misli 
in izvrševanjem določenih zaporedij postopka večkrat na konkretnem 
likovnem/umetniškem delu pokažemo in nato demonstriramo postopke, 
sproti preverjamo učenčevo razumevanje naloge, spremljamo njegove 
postopke in ga pri tem ne omejujemo, temveč spodbujamo k samostojnosti; 

̶ pri vrednotenju in ocenjevanju se držimo zahtev likovne naloge, ki smo jih 
zapisali na tabelno sliko in nam hkrati predstavljajo kriterije vrednotenja. Če 
učenec dobro pozna in razume cilje ter likovno nalogo, bo lahko tudi kritično 
vrednotil svoje izdelke in izdelke sošolcev (Tacol, 1999, str. 82; Tacol, 2006, str. 



29 
 

36). Zavedati se moramo, da uporaba pripomočka, ček liste poteka postopka, 
ne vpliva na oceno končnega izdelka. 

1.6.2 Posebne potrebe na področju motorike 

PP na področju motorike zajemajo tako fino kot grobo motoriko. Fina motorika vpliva 
na sposobnost avtomatizacije postopkov pri določeni likovni tehniki, uspešnost pri 
risanju ter rabi učnih in tehničnih pripomočkov. Groba motorika pa bolj vpliva na 
spretnost gibanja po razredu in rokovanje s tekočimi materiali (Lewis in Doorlag, 1986, v 
Kavkler 2011, str. 22). 

V nadaljevanju predstavljamo skupine učencev in njihove PP na področju motorike: 

̶ učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo lahko težave tako z grobo kot 
fino motoriko zaradi razvojnih zaostankov (Kesič Dimic, 2010, str. 11); 

̶ slepi in slabovidni učenci imajo lahko težave na področju motorike zaradi 
omejenih izkušenj zaradi okvare vidne funkcije. Radi se zasedijo, saj jim 
gibanje po razredu pomeni napor in strah pred udarci (Kresič Dimic, 2010, str. 
16); 

̶ gibalno ovirani učenci zaradi počasnosti in težav pri kompleksnejšem gibanju 
včasih potrebujejo spremljevalca, da jim nudi pomoč pri organizaciji dela, 
pisanju in premikanju po prostoru (Kesič Dimic, 2010, str. 25); 

̶ učenci z disgrafijo imajo težave na področju vizualno-prostorskega zaznavanja 
in procesiranja simbolov, težave s hitrostjo, tekočnostjo pisanja, 
fino/grafomotoričnimi spretnostmi in vidno-motorično koordinacijo (kar je 
pogosta značilnost tudi pri učencih z dispraksijo in neverbalnimi specifičnimi 
učnimi težavami) (Magajna idr., 2015, str. 29; Košak Babuder, 2007, str. 152). 
Lahko imajo tudi težave z organizacijo in načrtovanjem gibanja ter tudi z 
organizacijo misli (slednje lahko tudi učenci z disleksijo in NSUT) (Magajna idr., 
2008, str. 47; Košak Babuder, 2007, str. 151–153); 

̶ učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami (NSUT) imajo težave na 
področju vizualno-prostorskega zaznavanja in procesiranja simbolov, 
psihomotorične koordinacije ter prostorskega in časovnega zaznavanja ter 
težave pri razumevanju pragmatičnega jezika (Magajna idr., 2015, str. 29; 
Košak Babuder, 2007, str. 151–153); 

̶ učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo imajo lahko težave na 
področju pisanja in risanja, saj to lahko zanje predstavlja velik napor, kar 
zahteva veliko usmerjene pozornosti in natančnosti (Kesič Dimic, 2010, str. 
57–58); 

̶ dolgotrajno bolni učenci so pogosto utrujeni, šibki in se slabo počutijo, 
pogosto hodijo na različne preiskave, zdravljenja ali so hospitalizirani (Kesič 
Dimic, 2010, str. 35), kar vpliva na njihovo funkcioniranje v vzgojno-
izobraževalnem procesu ter tudi na njihovo uspešnost in učinkovitost (Zavrl 
idr., 2015, str. 21). 

Naštete skupine zaradi PP na področju motorike potrebujejo naslednje prilagoditve 
učnega okolja v okviru pouka likovne umetnosti: 

Fizično učno okolje:  
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̶ učencu lahko prilagodimo okolje že tako, da v učilnici vzdržujemo red. Na 
prehodih med mizami naj učenci ne puščajo svojih stvari (Košak Babuder, 
2007, str. 156). V urejeni učilnici, kjer so stvari vedno na svojem mestu, se bo 
tudi lažje orientiral, s tem pa tudi zmanjšamo možnosti za izgubljanje in 
nenamerno uničevanje stvari;  

̶ lahko je med mizami tudi večji razmak za lažjo dostopnost (Kresič Dimic, 2010, 
str. 26; Ahič idr., 2003, str. 21). Okoli sebe mora učenec imeti dovolj prostora, 
zato mu svetujemo, naj nepotrebne stvari pospravi; 

̶ učencu omogočimo, da ima dovolj veliko mizo, na katero lahko odloži 
pripomočke, ki jih potrebuje pri likovni nalogi, lahko mu na mizo položimo 
gumijasto podlago, da mu pripomočki ne zdrsijo ali se izmikajo (Košak - 
Babuder, 2007, str. 157);  

̶ Nevarna mesta z ostrimi robovi ali pragove vrat lahko dodatno označimo s 
trakom ali kontrastno barvo ali jih obložimo z zaščitno peno (Brvar, 2010);  

̶ zavedati se moramo tudi, da je lahko usmerjena finomotorična aktivnost za 
učenca zelo naporna, zato mu omogočimo čas in prostor za oddih (Kresič 
Dimic, 2010, str. 40);  

̶ miza in stol naj bosta prilagojena bio-psihofizičnim potrebam učenca (Ahič 
idr., 2003, str. 21) ter naj imata možnost spreminjanja naklona – velja tudi za 
slepe in slabovidne učence (Brvar, 2010). 

Didaktično učno okolje:  

̶ priporočeno je vključevanje različnih vrst učnih pripomočkov in multisenzornih 
učnih gradiv (uporaba tako pisnega kot slikovnega materiala, videoposnetkov 
z demonstracijami postopkov, delo na interaktivno tablo) in materialov (rubrik 
– za samovrednotenje, pokažemo primer končnega izdelka, najprej verbalno 
podamo vsebine in nato demonstriramo, posredujemo tudi pisna navodila, 
fotokopiramo učna gradiva) (Košak Babuder, 2007, str. 158);  

̶ Pri razlagi likovnih pojmov, postopkov in tehnik vključimo likovne umetnine 
(Podobnik, 2011, str. 54). Učenec naj uporablja tudi konkretne izdelke, replike 
umetnin ali prikazuje reprodukcije s pomočjo IKT-opreme (Tomlinson, 2000, v 
Bush, 2007, str. 7–10); 

̶ obstajajo tudi pomembne povezave med razmišljanjem o umetnosti, likovnim 
ustvarjanjem in govorjenjem o umetnosti. Slednje razvija učenje, pojasnjuje 
pomene in je pomembno za odzive na umetnost (Art, Craft, Design. Guidelines 
for Teachers of Students with MILD General Learning Disabilities. Post-
Primary, 2007, str. 5); 

̶ pri risanju naj imajo učenci debelejša in mehkejša pisala, trirobna pisala, 
čopiče z debelejšim ročajem, gumijaste nastavke za pisala ali pisala z utori za 
triprstni prijem, koristen je tudi nekoliko debelejši papir, ki se težje raztrga 
(Košak Babuder, 2007, str. 164);  

̶ pri izdelavi kolaža naj učenci uporabljajo kose različnih velikosti površin 
(spodbujamo večje kose in ne majhne trganke (Tomšič - Čerkez, Tacar, 2010, 
str. 55–57);  

̶ tudi formati listov naj bodo raje večji (Kresič Dimic, 2010, str. 26; Košak 
Babuder, 2007, str. 164);  
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̶ morda bo učenec za dokončanje določenih nalog potreboval več časa (Košak 
Babuder, 2007, str. 158). V tem primeru lahko prilagodimo nalogo tako, da mu 
zmanjšamo format izdelka;  

̶ pri slikanju naj učenci uporabljajo vodotopne barve oziroma zaščitne obleke 
ob uporabi nevodotopnih barv (Košak Babuder, 2007, str. 164). Posodice z 
vodo naj imajo široko dno, z le enim prstom vode; 

̶ na mizi lahko uporabimo nedrsečo podlago (Kresič Dimic, 2010, str. 26). 
Priporoča se tudi fiksiranje papirja z lepilnim trakom na delovno površino. Pri 
odstranjevanju traka počakamo, da se izdelek posuši, da ne raztrgamo papirja 
(Cooper, b. d.); 

̶ pri delu s tekočimi materiali moramo paziti, da ne popacka izdelkov sošolcev. 
Ker se njihovi lončki radi prevrnejo, jih raje namestimo za mizo;  

̶ pri izdelovanju kiparskih ali arhitekturnih izdelkov, ki zahtevajo veliko rezanja, 
lepljenja in držanja, raje oblikujemo delo v paru, saj si bosta tako sošolca z 
delitvijo dela (eden drži, drugi lepi) lahko pomagala (Kavkler, 2007a, str. 86);  

̶ učencu lahko prilagodimo tehniko izvajanja (Tacol, 2006, str. 35) z uporabo 
grafičnih programov, fotoaparata, kamere, pri čemer ni potrebno, da ta 
izstopa, temveč da z vsemi učenci izvedemo likovno nalogo v računalnici; 

̶ za slepe in slabovidne učence se priporoča tudi uporaba pladnjev, ki 
preprečujejo materialom, da bi se odkotalili, in pomagajo zadržati mokre 
materiale (Cooper, b. d.) 

Socialno učno okolje:  

̶ učenec potrebuje občutek sprejetosti, pripadnosti in varnosti s strani učitelja, 
sošolcev, staršev in vseh delavcev na šoli (Ahič idr., 2003, str. 23); 

̶ prilagoditve, kot so zaščita mize, zaščitna halja, nizki lončki z malo vode, lahko 
preprečijo tudi »nesreče« drugih učencev;  

̶ učitelj ima tu zelo pomembno vlogo. Poznati mora vzroke PP na področju 
motorike (tudi če gre za manj vidne primanjkljaje, na primer dispraksija, 
neverbalne specifične učne težave), vedeti mora, da otrok ni len, da včasih 
preprosto ne zmore, se boji neuspeha in se izogiba področjem, pri katerih ni 
toliko uspešen, kamor zaradi težav s koordinacijo, vidno-prostorskimi 
predstavami spada tudi likovno izražanje (Kresič Dimic, 2010, str. 55); 

̶ učitelj naj spodbuja in pohvali tudi majhne napredke in tako dviguje učenčevo 
samozavest in samozaupanje (Kresič Dimic, 2010, str. 54; Tacol, 2006, str. 35).  

̶ pomembno se je zavedati, da glavni cilj predmeta likovna umetnost ni vzgoja 
umetnikov. Osnovnošolska likovna umetnost naj bi omogočala tiste jezikovne 
osnove, da se bo učenec sposoben individualno likovno izraziti v okviru, ki mu 
ga predlaga likovna naloga. Vedno večja individualnost se začenja že v višjih 
razredih osnovne šole in nadaljuje v srednji šoli. Enega izmed glavnih razlogov 
opuščanja likovne dejavnosti po zaključku osnovne šole predstavljajo zunanji 
pritiski realnosti, ki vodijo v realistično upodabljanje, slednje pa (razen peščice 
najvztrajnejših in najbolj nadarjenih) uspeva le redkim. Zato se radi zatekajo k 
stripu, karikaturi, tehničnim risbam, načrtom, grafitom (Frelih, 2006, str. 124–
125). To je lahko učitelju vodilo, da v reševanje likovnih problemov vključuje 
tudi omenjene načine izražanja. Z omenjeno frustracijo se bodo še posebej 
srečevali učenci s PP na področju motorike; 
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̶ načrtujemo takšne likovne naloge, kjer se bo učenec počutil varnega in bo 
lahko dosegel zastavljene cilje (Tacol, 1999, str. 49), ne da ustvarjamo samo 
nove priložnosti za neuspeh; 

̶ Pisala in čopiči z večjimi nastavki ter slikanje na večje površine in na različne 
načine lahko predstavljajo izziv, pripeljejo do novih idej in posledično povečajo 
motiviranost tudi pri sošolcih (Kresič Dimic, 2010, str. 25). Na primer risanje z 
mehkim čopičem po akvarelnem listu, ki predstavlja zelo malo odpora, ali 
risanje s svetlobo po zraku s svetilko pred mirujočim fotoaparatom v 
zatemnjeni sobi, risanje v paru, kjer eden drži risalo, drugi pa premika 
podlago, slepo risanje, ki zahteva otip predmeta in risanje predmeta miže z 
neprednostno roko, nato s prednostno roko in na koncu risanje po 
opazovanju. Izluščenje podrobnosti lahko uporabimo tudi kot izhodišče pri 
postopku nastanka abstraktne risbe (Frelih, 2006, str. 140–142). 

Kurikularno učno okolje:  

̶ posredovanje navodil naj poteka po različnih senzornih poteh, predvsem naj 
vsebuje demonstracije postopka, uporabe tehnike ali materiala (Košak, 
Babuder, 2007, str. 158); 

̶ pri učencih poskušamo poiskati njihova močna področja, njihov likovnoizrazni 
stil, saj bomo tako lažje poiskali zanje zanimive in motivacijske likovne naloge 
(Tacol, 2006, str. 18; Tacol, 2012, str. 130);  

̶ vsak učenec mora individualno pristopiti k raziskovanju področja likovnega 
izražanja. Morda jim bodo nekoliko bliže naloge, ki bodo od njih zahtevale 
manj natančnosti in več kolorističnosti. Če imajo težave z izmišljanjem 
motivov, bo zanje primernejše ustvarjanje po opazovanju (Tacol, 2006, str. 
18–19);  

̶ pri nekaterih postopkih, ki zahtevajo več natančnosti in več korakov, učencu 
postopke večkrat obrazložimo in demonstriramo ter po potrebi pri določenem 
koraku pomagamo, večkrat preverjamo razumevanje (Košak Babuder, 2007); 

̶ pri učencu z ADHD poudarjamo, da je natančnost večja vrednota kot hitrost 
(Kresič Dimic, 2010, str. 59); 

̶ učencu omogočamo več časa in krajše odmore (Kresič Dimic, 2010, str. 54);  
̶ v učnem procesu nismo usmerjeni le na končni likovni izdelek, temveč tudi k 

procesom (Art, Craft, Design. Guidelines for Teachers of Students with MILD 
General Learning Disabilities. Post-Primary, 2007, str. 8), v okvirih katerih 
spodbujamo notranjo motivacijo, sodelovalne odnose, učimo učence 
spretnosti samostojnosti (opazovanje in doživljanje), razvijamo različne 
dimenzije likovnega razmišljanja (primerjanje, razlikovanje, razčlenjevanje, 
povezovanje, raziskovanje, eksperimentiranje, izražanje zamisli o motivu in 
vrednotenju (Morison, 1996, v Tacol, 2006, str. 14). Pomemben je osebni 
napredek učenca (Tacol, 2012, str. 129; Art, Craft, Design. Guidelines for 
Teachers of Students with MILD General Learning Disabilities. Post-Primary, 
2007, str. 5); 

̶ elemente motivacije za učence zadnjih razredov osnovne šole in dijake lahko 
poiščemo v likovno-logični analizi zgradbe likovnih del, ki prek spoznavanj 
gradenj likovnih prostorov v učencu povzročajo estetsko ugodje. Tako lahko 
ponovno vzbudimo zanimanje za likovno delo prek kognitivne radovednosti, 
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formalne analize do likovne logike in končno do lastnega načrta oblikovalne 
strategije reševanja lastne likovne naloge (Frelih, 2006, str. 126);  

̶ pri vrednotenju in ocenjevanju se ne osredotočamo na napake in 
nenatančnost, temveč smo pozorni na to, katere kriterije je učencu uspelo 
doseči (Kresič Dimic, 2010, str. 26), se osredotočimo na postopek, 
ugotavljamo, katere dele likovne naloge je opravil, ali je razumel likovni 
problem in dosegel zastavljene cilje. Pomembno je, da odmislimo, da je 
»lepo« le tisto, kar je pobarvano natančno in do črte (Tacol, 2006, str. 35). Z 
vrednotenjem skladnosti učenčevega koncepta z realizacijo likovnega dela se 
izognemo kriterijem, kot sta nadarjenost in spretnost, upoštevamo pa 
izvirnost in likovno logičnost (Frelih, 2006, str. 126). 

1.6.3 Posebne potrebe na področju socialne integracije 

Pri vseh učencih s PP lahko zaradi neprijetnega vzdušja v razredu, klime, ki ne 
sprejema drugačnosti, opazimo PP na področju socialne integracije. Naslednje skupine 
učencev s PP imajo lahko PP na socialnem področju:  

̶ učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju: zaradi znižane splošne ali 
specifične ravni inteligentnosti, kar se kaže tudi na socialnem področju (Kesič 
Dimic, 2010, str. 11). Uporabljajo tudi preprostejši jezik in se v socialnih 
okoliščinah lahko nezrelo odzivajo in presojajo (Marinč idr., 2015, str. 6); 

̶ slepi in slabovidni učenci ter tudi gluhi in naglušni učenci: zaradi senzorne 
okvare oteženo pridobivajo informacije in komunikacijske veščine (Kesič 
Dimic, 2010, str. 15–19), kar pomembno vpliva na sporazumevanje, 
socializacijo in izobraževanje (Battelino idr., 2015, str. 11); 

̶ učenci z govorno-jezikovnimi motnjami: zaradi skromnejšega besednega 
zaklada radi govorijo malo ali ne govorijo, pogosto ne razumejo sporočevalca, 
delajo mnoge slovnične napake (pri govorjenju in pisanju), včasih njihovo 
govorjenje nima smisla oziroma drugi pogosto ne razumejo, kaj jim učenec 
sporoča (Kesič Dimic, 2010, str. 21), kar pomembno vpliva na vsakodnevno 
sporazumevanje, interakcije z okoljem, odnose, vedenje in čustvovanje 
(Skamlič idr., 2015, str. 15); 

̶ učenci z dispraksijo: lahko imajo težave zaradi motorične nespretnosti in jih 
vrstniki neradi vključujejo v družabne igre, zaradi svoje nerodnosti lahko hitro 
dobijo tudi oznako »razrednega klovna« (Magajna idr., 2008, str. 48), kar prav 
tako lahko velja za skupinske likovne naloge; 

̶ učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami: imajo težave pri 
razumevanju pragmatičnega jezika, težje razumejo prenesene pomene in težje 
prepoznavajo neverbalno govorico (Magajna idr., 2015, str. 29), kar lahko 
pripelje do težav pri vključevanju v razredno skupino. Z dobrimi verbalnimi 
sposobnostmi in mehaničnim spominom se bolje znajdejo v bolj 
strukturiranem in predvidljivem okolju. Do likovnih dejavnosti lahko kažejo 
odklonilen odnos (ker ne vedo, kje naj začnejo, kaj se od njih pričakuje, vedo, 
da ne bodo zmogli naloge in da bodo potrebovali več časa) (Košak Babuder, 
2007, str. 163); 

̶ učenci s čustvenimi motnjami: zaradi doživljanja stiske, bojazni, tesnobe ali 
depresivnosti imajo oteženo psihosocialno delovanje. Oteženo obiskujejo šolo, 
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se težje počutijo vključene med vrstnike, imajo pomanjkanje samozavesti, 
samospoštovanja, občutek nemoči, pomanjkanje energije, koncentracije in 
interesov ter se umikajo situacijam, ki v njih vzbujajo ta občutja (Kobolt idr., 
2015, str. 32–33); 

̶ učenci z vedenjskimi motnjami: zaradi primanjkljajev v zaznavanju in 
interpretaciji kompleksnih socialnih situacij se težje učijo iz izkušenj in vživljajo 
v druge, slabše kontrolirajo lastne impulze in odzive (Kobolt idr., 2015, str. 33); 

̶ učenci z motnjami avtističnega spektra: ovirajo jih primanjkljaji na področju 
socialne komunikacije in socialne interakcije, ki vplivajo na komunikacijo, 
vzpostavljanje, razumevanje in vzdrževanje odnosov, stereotipna in 
ponavljajoča se gibanja, rigidnost v mišljenju in vedenju, nagnjenost k rutinam, 
preokupiranost z interesnim področjem ter neobičajni odzivi na različne 
dražljaje, kar pomembno otežuje socialno vključevanje in razvoj samostojnosti 
(Rogič Ožek idr., 2015, str. 36); 

̶ vnos, predelovanje in filtriranje informacij so sestavine učinkovite senzorne 
integracije. Kadar možgani dražljaje zaznajo preveč intenzivno, govorimo o 
hipersenzitivnosti (dotik čuti kot udarec, hrup v ozadju je premoteč, da bi ga 
izklopil, učilnica je vizualno prestimulativna), na kar se lahko učenec odzove 
tako, da se izogne situaciji ali negativno odreagira. Pogosto so hipersenzitivni 
učenci z avtističnimi motnjami. O hiposenzitivnem učencu pa govorimo, ko 
njegovi možgani zaznavajo dražljaje manj intenzivno. Možgani so premalo 
stimulirani, da bi ohranjali pozornost, zato si mora posameznik sam ustvarjati 
vire dražljajev, da bi dosegel običajno budnost (vrtenje svinčnika, zvijanje na 
stolu, mrmranje). Pogosto so hiposenzitivni hiperaktivni učenci (Viola, 2007, 
str. 114–115). 

Naštete skupine zaradi PP na področju socialne integracije potrebujejo naslednje 
prilagoditve učnega okolja v okviru pouka likovne umetnosti: 

Fizično učno okolje:  

̶ mize v učilnici naj bodo premične in naj omogočajo tako individualno delo (če 
učenec potrebuje tiho delovno okolje), delo v paru in delo v manjši skupini 
(Viola, 2007, str. 138);  

̶ v učilnici je lahko tudi »tihi kotiček«, kamor se lahko umaknejo učenci, kadar 
to potrebujejo, morda zaradi utrujenosti (od bolezni, fizičnega napora, 
hipersenzitivnosti) ali pa je samo vseh informacij preveč in potrebujejo malo 
samote, sprostitve ali počitka (Viola, 2007, str. 137–138; Kavker idr., 2003, str. 
6);  

̶ razni kotički za odvajanje trenutne napetosti z lutkami, priljubljenimi igračami, 
računalniki s primerno programsko opremo za sprostitev in razbremenitev 
občutkov neuspešnosti kot »izhodov v sili« naj imajo jasna pravila (kdaj se 
učenec tja lahko zateče, kdaj ne, kdaj sam, kdaj s sošolcem, strokovnjakom). 
Sem spadajo tudi izhodi na hodnik ali v knjižnico, ki naj bodo vedno v 
spremstvu nekoga, ki mu je v oporo. Izhodi pa naj ne bodo prepogosti, da ne 
preidejo v »navado« (Horvat idr., 2003, str. 26–27); 

̶ učenec naj sedi blizu učitelja (Art, Craft, Design. Guidelines for Teachers of 
Students with MILD General Learning Disabilities. Post-Primary, 2007, str. 8), 
ki ga naj ob neprimernem vedenju na to opozori na dogovorjen način (npr. z 
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dotikom po rami, z dvigom kartončka, naj počaka, da pride na vrsto) (Kresič 
Dimic, 2010, str. 58), s čimer učencu omogočamo razvoj odgovornosti in 
samokontrole (Kavkler idr., 2003, str. 10). Posedemo ga čim dlje od motečih 
dejavnikov (Kresič Dimic, 2010, str. 62);  

̶ če učenec potrebuje stimulacije, mu med daljšimi tihimi obdobji poslušanja 
dovolimo, da z rokami manipulira z nemotečimi predmeti (Viola, 2007, str. 
139). 

Didaktično učno okolje:  

̶ učitelj naj spodbuja sodelovanje in povezovanje med sošolci, kar naj kaže tudi 
s svojim zgledom (Tacol, 2006, str. 10);  

̶ učitelj naj postavi jasna in konkretna pravila vedenja v razredu, ki naj bodo 
podkrepljena z vizualnimi oporami na vidnem mestu v razredu (Kresič Dimic, 
2010, str. 58 in 67), enako velja za urnik (Viola, 2007, str. 139);  

̶ pri pouku likovne umetnosti naj se vzpostavijo zdravi osebni odnosi, ki bi 
spodbujali razumevanje občutij in razmišljanja drugih, poglabljanje v moralne 
dileme (Wragg, 1994, v Tacol, 2006, str. 13); 

̶ pri likovni umetnosti je treba nameniti pozornost tudi afektivnemu razvoju, 
torej posebnostim usklajevanja potreb posameznega učenca s potrebami 
sovrstnikov. Pri tem je pomemben socialno-emocionalni proces, ki vključuje 
mišljenje, likovnoustvarjalno mišljenje, čustva, doživljanje, likovna (estetska) 
čustva, stališča, vrednote, socialne izkušnje in znanje, komunikacijske 
spretnosti, motivacijo in interese. Pri tem se mora učitelj truditi razviti pri 
učencu kakovostne, globoke, občutljive in selektivne odzive na doživetja. 
Čustva so tudi gonilo za motivacijo izražanja in spontano oblikovanje podob 
(Tacol, 2003, str. 10). Že s samo upodobitvijo avtoportreta lahko z 
uporabljenimi sredstvi, materiali in pripomočki izrazijo več kot samo 
predstavitev posameznika (Tacol, 2012, str. 132); 

̶ likovne dejavnosti lahko najbolj neposredno povzemajo našo bivanjsko 
kulturo, kjer se združujeta fizični in duhovni prostor z vsemi eksistencialnimi, 
socialnimi in čustvenimi izkušnjami (Huzjan, 2006, str. 150). Učitelj lahko kot 
izhodišče za določitev likovnega motiva izbere krajšo zgodbo z elementi veščin 
komunikacije, socialnih veščin (ali v smislu ilustracije, izhodišča za pogovor in 
nadaljnje asociacije za motiv), lahko vpeljuje teme o čustvih (prepoznavanje, 
doživljanje, izražanje čustev), kar lahko poveže z doživljanjem umetniških del s 
čustvenim nabojem, z razlaganjem različnih personifikacij in alegorij, kar 
poteka prek spoznavanja valerskih ključev, perspektive (Podobnik, 2011, str. 
54), risanja stripa, interpretacije umetniških del z uporabo grafičnih 
programov itd. 

Socialno učno okolje:  

̶ z uresničevanjem dobre poučevalne prakse in ustvarjanjem pozitivne klime, 
kjer se ceni drugačnost, naj bo učitelj zgled učencem in tudi ostalim učiteljem 
(Tacol, 2006, str. 10 in 37); 

̶ pomembno, je tudi, da učitelj učence zaradi šibkejše socialne komponente 
spodbuja k skupinskemu delu, pripravlja naloge za delo v paru in tudi projekte 
za delo po skupinah (Kresič Dimic, 2010, str. 61, Tomlinson, 2000, v Bush, 
2007, str. 7–10). Najprej učitelj prisede v skupino, v katero je učenec vključen, 
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in se tudi kasneje v skupino večkrat vrača (Art, Craft, Design. Guidelines for 
Teachers of Students with MILD General Learning Disabilities. Post-Primary, 
2007, str. 9);  

̶ učence naj učitelj spodbuja h kritičnem razmišljanju in vrednotenju likovnih 
del, tako da se zavedajo odgovornosti sporočanja kritičnih mnenj, kjer naj 
bodo v ospredju stvari, ki jih je posameznik naredil dobro, ter kaj in kako bi 
lahko izboljšal. Učencem tako učitelj pomaga razvijati samovrednotenje, 
prevzemanje odgovornosti za rešitev likovnega problema, vrednotenje 
lastnega izdelka in napredka. Cilj likovne dejavnosti so likovno znanje in 
spretnosti, ne pa samo končni izdelek, kar se vidi v vrednostnem 
opredeljevanju učinkovitosti lastnega prizadevanja, postopkih reševanja 
problema (lastne učne strategije), odkrivanju prednosti in pomanjkljivosti ter 
priznanju lastne uspešnosti. Ob učiteljevih spodbudah naj učenec opredeli 
svojo lastno prizadevnost, torej ali je dosegel svoja pričakovanja, in pojasni 
drugačno in boljšo rešitev problema (Tacol, 2006, str. 35); 

̶ učenčevo stisko lahko učitelj zmanjša tako, da reče, da »bomo danes naredili 
en eksperiment«, namesto da reče, »da bomo naredili likovno umetnino« (Art, 
Craft, Design. Guidelines for Teachers of Students with MILD General Learning 
Disabilities. Post-Primary, 2007, str. 9); 

̶ učence naj učitelj usmerja v iskanje močnih področjih (Magajna idr., 2008), 
primanjkljaje pa predstavi kot del pestrosti vsake skupine, ki nas pripeljejo do 
novih načinov ustvarjanja (Kresič Dimic, 2010, str. 67); 

̶ učitelj naj daje učencu občutek odgovornosti, tako da mu določa kakšne 
posebne zadolžitve, pri katerih izrazito pohvali njegov trud (Kresič Dimic, 
2010, str. 61); 

̶ učitelj naj postavi jasna pravila vedenja in se z učenci čim večkrat pogovarja o 
primernem vedenju (Kresič Dimic, 2010, str. 62). 

Kurikularno učno okolje:  

̶ učitelj naj spodbuja učenčev individualni likovni izraz, pozna naj njegov 
likovnoizrazni in učni stil. Pomaga naj mu pri odkrivanju njegovega močnega 
področja, tako da ne skopari s pohvalami (Tacol, 2006, str. 35);  

̶ učitelj naj pri učencih spodbuja samozavest (Tacol, 2003) s spodbujanjem in 
opogumljanjem (Kavkler idr., 2003, str. 10; (Art, Craft, Design. Guidelines for 
Teachers of Students with MILD General Learning Disabilities. Post-Primary, 
2007, str. 11). Pohvale naj ne bodo presplošne (»To si pa zelo dobro naredil«), 
temveč konkretne, da učenci v njih začutijo navdušenje nad izjemnostjo 
njihovega dosežka (»Zelo dobro si prikazal relief pokrajine. Steza deluje 
prepričljivo, da bi lahko stopil nanjo. Drevesa pa se postopoma stapljajo 
skupaj in z manjšanjem nasičenosti in jasnosti obrisov prikazujejo zračno 
perspektivo«); 

̶ nagrade in kazni naj bodo takojšnje (Kresič Dimic, 2010, str. 59); 
̶ učitelj naj pri učencu spodbuja razmislek pred reakcijo in razmišljanje o 

posledicah svojega vedenja (Art, Craft, Design. Guidelines for Teachers of 
Students with MILD General Learning Disabilities. Post-Primary, 2007, str. 9); 

̶ vse te skupine učencev bodo potrebovale dodatno pozornost, vendar naj to 
učitelju predstavlja izziv in ne breme; 
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̶ pristopi, prilagoditve in metode dela, ki so primerni za učence s PP, naj ne 
bodo dodatno delo za učitelja, ki naj bi poleg priprave na uro naredil še 
posebno pripravo za učenca/-e s PP, temveč naj to uporabi za vse učence. 
Pripomočke, kot so nastavki za pisala, ček liste s postopki, lahko pripravi 
skupaj z vsemi učenci in jih uporabi za vse učence (Brvar, 2010);  

̶ pristopi dobre poučevalne prakse so primerni za vse učence, za tiste z in brez 
PP (Kavkler idr., 2003; Kavkler 2007a; Kavkler, 2011a). 

1.6.4 Posebne izobraževalne potrebe 

Posebne izobraževalne potrebe (gre za širok spekter težav, kjer so tudi potrebe zelo 
različne) se navezujejo na dejstva, pojme, postopke reševanja problemov (Lewis in 
Doorlag, 1986, v Kavkler 2011, str. 22). Đ. Ivančić in Z. Stančić (2006, v Magajna, 2011, 
str. 12) navajata, da se učitelji pri ocenjevanju učencev s posebnimi vzgojno-
izobraževalnimi potrebami v praksi pogosto soočajo z vrsto dvomov. Učenci so, posebno 
na predmetni stopnji, pogosto deležni nizkih ocen brez ustreznih povratnih informacij, ki 
bi pripomogle k izboljšanju učnih dosežkov. Avtorici zato pri vrednotenju in ocenjevanju 
priporočata več formativnega ocenjevanja. To omogoča uvid v napredovanje 
posameznega učenca, odpira možnosti boljšega spremljanja učenčevega dela, 
pravočasno usmerjanje in navajanje na pravilen način dela ter zmanjšanje napak. 
Formativno ocenjevanje daje učencem tudi boljšo priložnost za razvijanje zmožnosti 
samovrednotenja lastnega dela (prav tam). 

Pri skupinah otrok s PP lahko pri pouku likovne umetnosti opazimo naslednje posebne 
izobraževalne potrebe: 

Učenci z motnjami v duševnem razvoju imajo lahko zaradi razvojnih zaostankov na 
kognitivnem področju težave z razumevanjem, pomnjenjem in priklicem dejstev, 
pojmov, postopkov in načinov reševanja problemov, kar pomeni, da včasih potrebujejo 
več časa ali dodatno razlago, poudarjene ključne informacije, vizualno podporo slušni 
informaciji, zapise postopkov in neposredno poučevanje po korakih (Kesič Dimic, 2010, 
str. 11). 

Učenci s senzornimi okvarami (SS, GN in GJM učenci) in gibalno oviranostjo imajo 
lahko zaradi pomanjkanja izkušenj in predstav ali skromnosti razumevanja in izražanja 
jezika več težav z likovno abstraktnimi pojmi. Potrebujejo več konkretnega materiala, 
razlago na več različnih načinov, več časa za odgovor, večkratno ponovitev pomembnih 
informacij, stalno preverjanje razumevanja, uporabo enostavnega izražanja s čim manj 
metafor in fraz, vodene demonstracije, medvrstniško pomoč in multisenzorno učenje 
(Kesič Dimic, 2010, str. 15, 19 in 21), razločno verbalno opisovanje postopka (Florjančič, 
Gerbec in Hafnar, 2003, str. 15), čim več učil, maket, modelov na isto temo (Ambrožič 
idr., 2003, str. 16; Likar, Grobler, Jelenc, 2003, str. 20) ter pripomočke, prilagojene PP 
(Ahič idr., 2003, str. 22). 

Skupina slepih in slabovidnih učencev potrebuje pri pouku likovne umetnosti zaradi 
svojih PP naslednje prilagoditve:  

̶ treba je poiskati, narediti ali kako drugače prikazati nadomestno informacijo 
za slikovni in grafični material (gradivo si lahko učitelj izposodi ali izdela sam 
po navodilu tiflopedagoga). K pripravi učnega gradiva za slepe učence spadajo 
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prilagajanje in načrtovanje uporabe slikovnega in grafičnega materiala za otip, 
izposoja tipnih slik, modelov, maket, lahko tudi izdelava in programiranje 
vsebin za zvočno tipno sliko. Slabovidni učenec običajno potrebuje povečan 
tisk, uporabo lupe, mat papir, ustrezne kontraste (enako velja za slikovno 
gradivo), pisalo, ki pušča močno in jasno sled (Brvar, 2010); 

̶ pri izboru in uporabi tipnega didaktičnega kompleta moramo upoštevati, da 
vsak relief ni prilagojen otipu slepega. Prilagojen mora biti tipni zaznavi in 
opremljen z napisi v brajlici. Tipna slika ne sme biti prenatrpana, format pa ne 
prevelik (ker ga potem ne more zaobjeti kot celoto). Ker je zapis v brajlici 
lahko samo premočrten oziroma vodoraven, ne moremo brez prilagoditev 
prevesti vsakega besedila v brajlico (Brvar, 2010, str. 31); 

̶ ozadje in uporabljeni materiali morajo biti v velikem kontrastu. Za ozadje se 
priporoča črna ali temno modra barva, podobe pa svetlejše in intenzivnih 
barv. Če delo zahteva barvito ozadje, se priporočajo modra, vijolična ali 
zelena. Rdeča, oranžna in rumena ozadja so v velikem kontrastu tako med 
sabo kot z večino drugih barv. Uporaba svetlobnega polja, grafoskopa ali 
drugega vira primerne svetlobe pomaga povečati kontrast (Cooper, b. d.);  

̶ pri demonstraciji moramo upoštevati nazornost in dostopnost tipni in 
zmanjšani vidni zaznavi. Pri razlagi učne vsebine in dejanjih, kot so pisanje na 
tabli, kazanje slik in predstavitev pojmov, je treba stvari čim natančneje 
ubesediti in nazorno predstaviti (Brvar, 2010, str. 38); 

̶ uporaba kompleta za pozitivno risanje na folijo omogoča komunikacijo med 
učiteljem in učencem. Z njim lahko učitelj učencu ponazarja konkretne pojme, 
simbole, tlorise, preproste skice in detajle ter preverja učenčevo razumevanje 
(Brvar, 2010); 

̶ delo z materialnimi viri je odlična zamenjava za slikovni ali grafični material ali 
služi tudi kot priprava na ekskurzijo (Brvar, 2010);  

̶ za izdelavo tipnih slik se uporabljajo različne tehnike. Preprostejše so 
primerne za takojšnje ponazarjanje ali preverjanje razumevanja (npr. pozitivno 
risanje na folijo, risanje s termičnim pisalom, ponazarjanje s samolepljivimi 
vrvicami, trakovi in različnimi elementi, risanje s tiflografom). Kompleksnejše 
tehnike pa zahtevajo predhodno pripravo, na primer učnih listov, tipnih 
obrisov, grafov (npr. risanje s konturnimi barvami, mikrokapsulska tehnika, 
termovakuumska tehnika, računalniška tipna slika, lepljenka) (Brvar, 2010, str. 
85);  

̶ zvočno-tipna slika je primerna za slepe, slabovidne in videče učence. Na 
primer za obravnavo opisa slike, saj tipna predloga (poleg tipne) oddaja 
zvočno informacijo in jih zato motivira za učenje (Brdar, 2010, str. 93); 

̶ kadar učenci slikajo s prsti, učitelj učence na dejavnost pripravi, verbalizira 
potek, barve razredči s toplo vodo, da niso premrzle, prej si roke umije in 
namaže s kremo. Učitelj najprej sam seže v barvo (učenčeva roka je na 
njegovi) in demonstrira dejavnost, nato vodi učenčevo roko, da seže v 
material (Cooper, b. d.); 

̶ s pogostim ponavljanjem pojmov barv, oblik, tekstur in konceptov v različnih 
umetniških dejavnostih učitelj pomaga učencu, da se nauči nekaj specifičnih 
konceptov, medtem ko ustvarja (Cooper, b. d.); 
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̶ za usvajanje različnih oblik lahko učitelj slepemu učencu ponudi šablone oblik, 
ki jh nato napolni z različnimi materiali (Cooper, b. d.), uporabi premične 
šablone za razlago kompozicije (Frelih, 2015, str. 22), s približevanjem in 
oddaljevanjem zvoka pa lahko predstavi iluzijo prostora, ki jo videčim 
predstavlja perspektiva (Kermauner, 2015, str. 17). 

Učenci z različnimi primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo lahko težave 
z delovnim spominom (slušnim ali vizualnim), kar vpliva na zapomnitev in priklic likovnih 
dejstev. Težave pri vidno-prostorskem procesiranju, težave pri procesiranju zaporedij ter 
težave z orientacijo in vidno-motorično koordinacijo lahko pripeljejo do napačnega 
razumevanja zahtev likovne naloge. Težave pri začetku in načrtovanju dela ter težave pri 
načrtovanju porabe časa za dokončanje določenega likovnega postopka lahko omilimo z 
jasno strukturo ure, kratkimi navodili po korakih, ki ostanejo zapisana na vidnem mestu, 
uporabo ček list pri daljših postopkih ter s spodbujanjem različnih in izvirnih rešitev 
likovnega problema. Učencem omogočimo proste roke pri izražanju svojega 
likovnoizraznega stila, spodbujamo delo v paru ali manjših skupinah. Naloge zastavimo 
življenjsko, problemsko ter izhajamo iz njihovih izkušenj in interesov (Kresič Dimic, 2010, 
str. 44, 46, 51, 54 in 58). Ti učenci potrebujejo pomoč pri organizaciji zapiskov in 
pripomočkov. Svoja znanja bolje izkažejo z odgovarjanjem na odprta vprašanja, ki 
zahtevajo razumevanje. Daljše postopke razdelimo na krajše korake. Uporabljamo 
vizualne pripomočke. Dajemo jim sprotne povratne informacije o napakah, da ne utrdijo 
napačnih vzorcev (Kavkler idr., 2003, str. 10). To bo učinkovito tudi za učence z motnjami 
pozornosti in hiperaktivnostjo, učence z motnjami avtističnega spektra ter učence s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami (Horvat idr., 2003, str. 28). 

V teoretičnih izhodiščih smo raziskali literaturo s področja poučevanja likovne 
umetnosti in s področja poučevanja učencev s PP. Z usmerjanjem pozornosti na prvo 
stopnjo petstopenjskega modela pomoči učencem s PP, ki se nanaša na vlogo učitelja v 
razredu in njegovo izvajanje dobre poučevalne prakse, smo ugotovili, da smernice iz 
obeh področij vodijo v enako smer – celostna obravnava otroka z omogočanjem 
prilagoditev okolja, kjer bo lahko najbolje dosegel svoje potenciale. V nadaljevanju 
predstavljamo rezultate empirične raziskave, kjer smo raziskovali, kako se ti dve področji 
srečata v praksi, torej pri pouku likovne umetnosti. 

  



Janja Jurečič – Magistrsko delo  Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z 
učenci s posebnimi potrebami 

40 
 

EMPIRIČNI DEL 

2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Učenci s PP se soočajo z ovirami, ki jim preprečujejo doseganje ciljev pri vseh 
predmetih, tudi pri likovni umetnosti. Rezultati nacionalnih preverjanj znanja kažejo, da 
učenci s PP dosegajo nižje rezultate kot učenci brez PP (Vehovc idr., 2010; Vehovc idr., 
2015). Številne raziskave poudarjajo pomen upoštevanja PP učenca (organizacijske, 
motorične, socialne in izobraževalne), pri čemer ima pomembno vlogo učitelj. Pri 
vključevanju učenca s PP v razred imajo pomembno vlogo predvsem učiteljeva stališča o 
inkluziji (Čagran in Schmidt, 2011; Kavkler 2011), njegovo prepričanje o lastni 
učinkovitosti (Armor idr., 1976; Bandura, 1977; Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, 2001; 
Garvis, 2009, str. 23), njegovo sodelovanje v šolskem timu in izvajanje dobre poučevalne 
prakse (Meiler, Soriano in Watkins, 2003, v Kavker, 2011). Rezultati različnih raziskav 
poudarjajo stiske in pomanjkanje kompetenc učiteljev za delo z učenci s PP ter 
poudarjajo, da učitelji pri tem delu potrebujejo največjo podporo (Harju in Niemi, 2016, 
str. 78; Učiteljski poklic v Evropi: Prakse, dojemanje in politike, 2015; Magajna idr. 2008; 
Peček Čuk in Lesar, 2010; Kavkler, 2010; Meijer, 2001), kar velja tudi za učitelje likovne 
umetnosti (Reavis, 2009). V empirični raziskavi želimo preveriti, kako učitelji, ki 
poučujejo likovno umetnost, ocenjujejo svojo usposobljenost za delo z učenci s PP in na 
katerih področjih dela potrebujejo največjo podporo. 

Raziskovalni problem združuje splošna načela za delo z učenci s PP in ugotovitve, kako 
ta načela uporabiti pri poučevanju likovne umetnosti. 

3 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glavni cilj in namen raziskovalnega dela je združiti splošna načela za delo z učenci s 
PP, raziskati usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za prepoznavanje PP otrok in 
oblikovati prilagoditve. 

Podrobnejši cilji raziskave: 

̶ predstaviti že raziskane primere dobre poučevalne prakse; 
̶ raziskati občutek kompetentnosti za delo z učenci s PP pri učiteljih likovne 

umetnosti; 
̶ raziskati, kako učitelji likovne umetnosti prepoznavajo PP učencev; 
̶ ugotoviti, kakšne prilagoditve omogočajo učitelji likovne umetnosti učencem s PP; 
̶ pripraviti nabor priporočil za delo s posameznimi skupinami učencev s PP pri 

pouku likovne umetnosti. 

Raziskovalna vprašanja: 

̶ Ali se učitelji likovne umetnosti počutijo dovolj kompetentne za delo z učenci s 
PP? 

̶ Kako učitelji likovne umetnosti prepoznavajo PP učencev? 
̶ Kako učitelji vključujejo učence s PP v pouk likovne umetnosti in katere 

prilagoditve jim zagotavljajo? 
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4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Uporabili smo kavzalno-neeksperimentalno metodo. Izvedli smo kvantitativno 
raziskavo, kjer smo z anketnim vprašalnikom med učitelji likovne umetnosti (v 
nadaljevanju LUM) želeli preveriti njihov občutek kompetentnosti za delo z različnimi 
skupinami učencev s PP, kako prepoznavajo morebitne težave in katere prilagoditve jim 
omogočajo. Anketni vprašalnik vsebuje tri ocenjevalne lestvice.  

4.1 Vzorec 

Tabela 1: Frekvenčna in strukturna porazdelitev anketiranih učiteljev LUM glede na delovno mesto 

Delovno mesto f f % 

 Razredna stopnja: 1.–4. razred 42 53,2 

Predmetna stopnja: 5.–9. razred 26 32,9 

Razredna in predmetna stopnja 6 7,6 

Srednja šola 5 6,3 

Skupaj 79 100,0 
f = frekvenčna porazdelitev podatkov; f % = strukturna porazdelitev podatkov. 

Pri anketnem vprašalniku smo oblikovali neslučajnostni namenski vzorec učiteljev 
LUM iz različnih šol po Sloveniji. Vprašalnik je bil namenjen (tabela 1) tako učiteljem 
razredne stopnje, ki poučujejo LUM (N = 42), kot likovnim pedagogom na predmetni 
stopnji (N = 26) in v srednji šoli (N = 5). Od 90 osebno razdeljenih in 375 posredovanih 
prek elektronske pošte smo dobili ustrezno izpolnjenih 79 anketnih vprašalnikov. 
Upoštevali smo tudi vprašalnike, ki so bili izpolnjeni vsaj do polovice. Manjkajoče 
podatke smo vnašali v programsko opremo SPSS za statistično obdelavo podatkov kot 
manjkajoče vrednosti.  

Tabela 2: Opisna statistika števila let delovne dobe anketiranih učiteljev LUM 

Število let delovne dobe 

N M Me Mo SD KA KS Min Max Skupaj 
Percentili 

25 50 75 

79 20,19 20,00 10in33 9,846 0,008 -1,026 1 39 1595 12,00 20,00 30,00 
N = numerus/število; M = aritmetična sredina; Me = mediana; Mo = modus; KA = koeficient asimetrije; 

KS = koeficient sploščenosti; Min = najnižja vrednost; Max = najvišja vrednost; Percentili = vrednosti, 
razdeljene na 100 enakih delov. 

Iz tabele 2 je razvidno, da je povprečno število let delovne dobe anketiranih učiteljev 
LUM 20 let (SD = 9,8). S pomočjo statističnega orodja SPSS smo s pomočjo kvartilov 
vzorec razdelili na štiri frekvenčno in strukturno enakomerno porazdeljene 
podkategorije, kar je predstavljeno v tabeli 3. Podkategorija 1 predstavlja anketirane 
učitelje z 1–12 let delovne dobe, podkategorija 2 učitelje s 13–20 let delovne dobe, 
podkategorija 3 učitelje z 21–30 let delovne dobe in podkategorija 4 učitelje z več kot 30 
let delovne dobe.  

Tabela 3: Frekvenčna in strukturna porazdelitev anketiranih učiteljev LUM glede na leta delovne dobe 

Leta delovne dobe, razdeljena v štiri 
podkategorije 

f f % 
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1–12 let 23 29,1 

13–20 let 19 24,1 

21–30 let 22 27,8 

Nad 31 let 15 19,0 

Skupaj 79 100,0 
 

Tabela 4: Frekvenčna in strukturna porazdelitev anketiranih učiteljev LUM glede na najvišjo doseženo izobrazbo 

Najvišja dosežena izobrazba f f % 

Višja 12 15,2 

Visoka 9 11,4 

Univerzitetna prof. razrednega pouka 28 35,4 

prof. LUM/pedagogike 27 34,2 

Magisterij 1 1,3 

Doktorat 2 2,5 

Skupaj 79 100,0 
 

Iz tabele 4 je razvidno, da ima dobri 2/3 vprašanih (69,6 %) doseženo univerzitetno 
izobrazbo, 26,6 % višjo ali visoko izobrazbo, 3,8 % pa jih ima zaključen magisterij ali 
doktorat. 

Tabela 5: Frekvenčna in strukturna porazdelitev anketiranih učiteljev LUM glede na Izkušnje s poučevanjem 
učencev s PP 

Izkušnje učiteljev LUM s poučevanjem učencev s PP 

  Ne Da Nova kategorija 

Sem poučeval 
učenca s PP 

f 27 50 
Imam izkušnje 
s poučevanjem 

učencev s PP 

f 74 
f % 34,6 64,1 

Poučujem 
učenca s PP 

f 20 58 
f % 96,1 

f % 25,3 73,4 

Nimam 
izkušenj z 

učenci s PP 

f 76 2 
 

f % 96,2 2,5 

Nova kategorija: za nadaljnje obdelave podatkov v programu SPSS smo iz dveh možnih odgovorov 
oblikovali novo kategorijo: »Imam izkušnje s poučevanjem učencev s PP.« 

V tabeli 5 so predstavljeni rezultati o izkušnjah učiteljev s poučevanjem učencev s PP. 
96,1 % anketiranih učiteljev LUM je že imelo izkušnje s poučevanjem učenca s PP. 

Tabela 6: Frekvenčna in strukturna porazdelitev anketiranih učiteljev LUM glede na vire znanja za delo z učenci s 
PP 

Učitelji LUM menijo, da so največ znanja za delo z učenci s PP pridobili iz: 
  Ne Da 

Nova kategorija 
Literature 

f 32 47 

f % 40,5 59,5 

Interneta 
f 55 24 

Internet/mediji  

f 25 
f % 69,6 30,4 

Medijev 
f 77 2 

f % 31,6 
f % 97,5 2,5 

Prek študija 
f 70 9 

 
f % 88,6 11,4 
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Prek staršev 
učencev 

f 59 20 

f % 74,7 25,3 

Prek strokovnih 
delavcev na šoli 

f 20 59 

f % 25,3 74,7 

Drugo 

 Ni dopisa Lastne izkušnje 
Dodatna 

izobraževanja 
Skozi prakso 

f 49 6 10 14 

f % 62,0 7,6 12,7 17,7 
 

V tabeli 6 so predstavljeni rezultati glede vira pridobivanja znanja za delo z učenci s 
PP. Anketirani učitelji LUM so pri vprašanju o viru pridobivanja znanja o delu z učenci s 
PP najpogosteje obkrožali trditev, da prek drugih strokovnih delavcev na šoli (74,7 %) in 
prek literature (59,5 %), sledi pridobivanje informacij prek spleta in medijev 31,6 % ter 
nato prek staršev učencev 25,3 %. 38 % vprašanih pa je dopisalo kot pomemben vir 
znanja še lastne izkušnje (7,6 %), izkušnje iz prakse (17,7 %) in dodatna izobraževanja 
(12,7 %). 

Tabela 7: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov učiteljev LUM glede na število obkroženih virov 
znanja za delo z učenci s PP 

Vir znanja – skupno 
Število obkroženih odgovorov o virih znanja za delo z učenci s PP 

1 2 3 4 5 6 Skupaj 

f 8 22 25 20 3 1 79 

f % 10,1 27,8 31,6 25,3 3,8 1,3 100,0 
 

Tabela 7 predstavlja število obkroženih odgovorov, kjer so anketirani navajali vir 
znanja za delo z učenci s PP. Približno 1/3 anketiranih učiteljev je kot pomemben vir 
znanja za delo z učenci s PP obkrožila tri možne odgovore (31,6 %), sledijo tisti, ki so 
obkrožili dva odgovora (27,8 %) in nato še tisti, ki so obkrožili štiri odgovore (25,3 %). 

4.2 Seznam spremenljivk 

Tabela 8: Seznam odvisnih in neodvisnih spremenljivk 

Odvisne 
spremenljivke 

Neodvisne 
spremenljivke 

Kategorije neodvisnih spremenljivk 

6. Štiristopenjska 
ocenjevalna lestvica 
o prepoznavanju 
učencev s težavami 
pri pouku LUM 

1. Število let 
delovne dobe 

1) 1–12 let 

2) 13–20 let 

3) 21–30 let 

4) Nad 31 let 

7. Štiristopenjska 
ocenjevalna lestvica 
o pogostosti 
uporabe prilagoditev 
pri podajanju 
teoretičnih vsebin 
LUM 

2. Najvišja 
dosežena 
izobrazba  

1) Višja 

2) Visoka 

Univerzitetna  3) Prof. razrednega pouka 

4) Prof. likovne pedagogike 

5) Magisterij 

6) Doktorat  
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8. Štiristopenjska 
ocenjevalna lestvica 
o pogostosti 
uporabe prilagoditev 
pri likovnih nalogah 

3. Delovno 
mesto, kjer 
poučujejo 
LUM  

1) Razredna stopnja: 1.–4. razred 

2) Predmetna stopnja: 5.–9. razred 

3) Razredna in predmetna stopnja 

4) Srednja šola 

9. Samoocena 
kompetentnosti za 
poučevanje učencev 
s PP 
 

4. Izkušnje s 
poučevanjem 
učencev s PP 
pri predmetu 
LUM 

 

Sem poučeval. 1) Imam izkušnje s poučevanjem 
učencev s PP. 

Poučujem. 

Drugo:____ Odgovora ni bil izbran, zato smo 
ga izločili. 

2) Nimam izkušenj z učenci s PP.  

 5. Vir znanja za 
delo z učenci s 
PP 

1) Literatura 

Internet 2) Internet/mediji 

Mediji 

3) Študija 

4) Starši učencev 

5) Strokovni delavci na šoli 

6) Drugo: ______________________ 

 

V tabeli 8 so predstavljene odvisne in neodvisne spremenljivke, ki smo jih preverjali z 
anketnim vprašalnikom ter kasneje analizirali in statistično obdelali. 

4.3 Opis tehnik – instrumentarija 

Podatke smo zbirali s pomočjo ankete, za instrumentarij pa smo uporabili anketni 
vprašalnik, ki smo ga oblikovali za namene raziskave. Učitelje LUM smo spraševali po 
najvišji doseženi izobrazbi, številu let delovne dobe, razredu, v katerem poučujejo, 
izkušnjah s poučevanjem učencev s PP in tem, kje so pridobili največ znanja za delo z 
učenci s PP. Učitelje LUM smo tudi spraševali, kako se čutijo kompetentne za delo s 
posamezno podskupino učencev s PP, in jih prosili, naj skupine razvrstijo na lestvici 1–10 
(10 pomeni, da delo s to skupino predstavlja »največji izziv«, 1 pa pomeni, da delo s to 
skupino predstavlja »najmanjši izziv«). Uporabili smo seznam skupin PP, ki ga navaja 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), in dodali skupino učencev z 
ADHD. Pri oblikovanju postavk za štiristopenjsko ocenjevalno lestvico o tem, kako učitelji 
LUM zaznavajo učence s težavami pri likovnem izražanju, smo si pomagali z naborom PP, 
ki jih navajajo Magajna idr. (2008) v Učne težave v osnovni šoli: koncept dela. 
Prepoznavanje težav so učitelji ocenjevali z: 1) »ne zaznam«, 2) »redko zaznam«, 3) 
»pogosteje zaznam« in 4) »močno zaznam«. Pri navajanju postavk na štiristopenjski 
ocenjevalni lestvici o pogostosti uporabe prilagoditev pri izvajanju likovne naloge in 
prilagoditev pri delu s teoretičnimi vsebinami pri pouku LUM smo si pomagali s 
prilagoditvami, ki so navedene v Navodilih za izobraževalne programe s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003). Do 
pogostosti uporabe prilagoditev so se učitelji opredelili z: 1) »ne uporabljam«, 2) »redko 
uporabljam«, 3) »pogosteje uporabljam« in 4) »redno uporabljam«. 
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Za pridobljene podatke smo s preizkusom Cronbach alfa preverili njihovo zanesljivost. 
Notranja zanesljivost vseh lestvic je 0,87, posameznih lestvic pa: prepoznavanje učencev 
s težavami pri LUM 0,83; pogostost uporabe prilagoditev pri likovnem izražanju 0,80 in 
pogostost uporabe prilagoditev pri podajanju teoretičnih vsebin 0,82. Veljavnost smo 
zagotovili z ustreznim naborom vprašanj o težavah učencev in prilagoditvah, ki jih 
potrebujejo pri pouku LUM. Vsebinsko veljavnost je potrdila tudi somentorica asist. dr. 
Milena Košak Babuder. Objektivnost smo zagotovili z načinom postavljanja vprašanj, ki 
so bila natančna in nedvoumna. Občutljivost pa smo zagotovili tako, da smo zajeli dovolj 
velik vzorec učiteljev LUM in pri vsakem vprašanju omogočili še morebitne dopolnitve 
učiteljev s kategorijo »drugo«. 

4.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Anketni vprašalnik za učitelje LUM smo oblikovali za namene raziskave. Natisnjen 
vprašalnik smo posredovali na različne osnovne šole po Sloveniji prek študentov (smer 
SRP) v okviru obvezne prakse. Od 90 razdeljenih vprašalnikov smo dobili vrnjenih in 
ustrezno izpolnjenih 33 (odzivnost 36,67 %). Nato smo vprašalnik posredovali še prek 
elektronske pošte na osnovne (N = 285) in srednje (N = 90) šole, ki so na seznamu 
osnovnih in srednjih šol, dostopnem na strani Ministrstva za izobraževanje, družino in 
šport2. Vprašalnik je bil na voljo prek anketnega orodja 1ka od 21. 6. 2016 do 7. 7. 2016.3 
V tem času je vprašalnik izpolnilo 49 učiteljev (odzivnost 13,07 %). 

4.3 Postopki obdelave podatkov 

Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Za opis bistvenih značilnosti 
zbranih podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko (frekvenčna in strukturna 
porazdelitev podatkov in izračun srednjih vrednosti). Za izračun normalnosti distribucije 
podatkov smo uporabili Kolmogorov-Smirnov (K-S) test in za preverjanje enakosti varianc 
Levenov test. Razlike glede na neodvisne spremenljivke smo preverili s t-testom za 
neodvisne vzorce, enosmerno analizo variance – ANOVA in povezanostjo s Pearsonovim 
koeficientom korelacije. 

  

                                                      
2
 MIZS, Seznam osnovnih šol. Pridobljeno 23. 6. 2016 s 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osno
vno_solstvo/seznam_os_v_sloveniji/  

MIZS, Seznam srednjih šol. Pridobljeno 22. 6. 2016 s 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_
odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/seznam_srednjih_sol/ 

3
 1ka, orodje za spletno pripravo anket: https://www.1ka.si/ 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 Občutek kompetentnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami pri 

učiteljih likovne umetnosti 

Tabela 9: Frekvenčna in strukturna predstavitev odgovorov, kako anketirani učitelji LUM ocenjujejo svojo 
usposobljenost za delo s posamezno skupino učencev s PP 

Odgovori učiteljev LUM na vprašanje o oceni zahtevnosti dela s posamezno skupino oseb s PP 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Učenec 

s SS 

f 2 2 1 2 6 4 4 10 14 30 

f % 2,7 2,7 1,3 2,7 8,0 5,3 5,3 13,3 18,7 40,0 

Učenec z 

MDR 

f 2 3 2 5 7 4 11 16 12 13 

f % 2,7 4,0 2,7 6,7 9,3 5,3 14,7 21,3 16,0 17,3 

Učenec z 

MAS 

f 2 4 3 6 6 13 7 10 10 14 

f % 2,7 5,3 4,0 8,0 8,0 17,3 9,3 13,3 13,3 18,7 

GN 

učenec 

f 5 2 4 7 13 9 8 13 12 1 

f % 6,8 2,7 5,4 9,5 17,6 12,2 10,8 17,6 16,2 1,4 

GO 

učenec 

f 7 12 10 10 4 8 13 6 4 1 

f % 9,3 16,0 13,3 13,3 5,3 10,7 17,3 8,0 5,3 1,3 

Učenec z 

ADHD 

f 2 3 8 6 12 17 10 8 7 2 

f % 2,7 4,0 10,7 8,0 16,0 22,7 13,3 10,7 9,3 2,7 

Učenec s 

ČVM 

f 2 2 7 7 14 6 9 11 9 8 

f % 2,7 2,7 9,3 9,3 18,7 8,0 12,0 14,7 12,0 10,7 

Učenec z 

GJM 

f 14 18 15 10 5 5 6 2 0 1 

f % 18,4 23,7 19,7 13,2 6,6 6,6 7,9 2,6 0 1,3 

DB 

učenec 

f 14 12 11 12 6 4 7 5 3 0 

f % 18,9 16,2 14,9 16,2 8,1 5,4 9,5 6,8 4,1 0 

Učenec s 

PPPU 

f 23 14 11 7 8 2 2 0 5 3 

f % 30,7 18,7 14,7 9,3 10,7 2,7 2,7 0 6,7 4,0 

1 = delo s to skupino vidijo kot najmanjši izziv; 10 = delo s to skupino vidijo kot največji izziv.                   
Učenec s SS = učenec s slepoto in slabovidnostjo; Učenec z MDR = učenec z motnjami v duševnem razvoju; 
Učenec z MAS = učenec z motnjami avtističnega spektra; GN učenec = gluhi in naglušni učenec; GO učenec 
= gibalno oviran učenec; Učenec z ADHD = učenec z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo; Učenec s 
ČVM = učenec s čustveno-vedenjskimi motnjami; Učenec z GJM = učenec z govorno-jezikovnimi motnjami; 
DB učenec = dolgotrajno bolni učenec; Učenec s PPPU = učenec s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja. 

Tabela 10: Opisna statistika odgovorov o samooceni usposobljenosti anketiranih učiteljev LUM za delo s 
posamezno podskupino učencev s PP 

Opisna statistika ocene usposobljenosti za delo s posameznimi skupinami 

 N M Me Mo SD KA SN KA KS SN KS Min Max Skupaj 

Učenec s SS 75 8,07 9 10 2,42 -1,37 0,277 1,097 0,548 1 10 605 

Učenec z MDR 75 7,15 8 8 2,43 -0,84 0,277 -0,07 0,548 1 10 536 

Učenec z MAS 75 6,80 7 10 2,56 -0,49 0,277 -0,67 0,548 1 10 510 

Učenec s ČVM 75 6,31 6 5 2,44 -0,18 0,277 -0,91 0,548 1 10 473 

GN učenec  75 5,93 6 5 in 8 2,51 -0,59 0,277 -0,27 0,548 1 10 445 
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Učenec z 

ADHD 
75 5,80 6 6 2,14 -0,17 0,277 -0,48 0,548 1 10 435 

GO učenec 75 4,72 4 7 2,51 0,16 0,277 -1,19 0,548 1 10 354 

DB učenec 74 3,91 3,50 1 2,41 0,56 0,279 -0,79 0,552 1 9 289 

Učenec s PPPU 75 3,51 3 1 2,76 1,20 0,277 0,52 0,548 1 11 263 

Učenec z GJM 76 3,39 3 2 2,10 0,93 0,276 0,27 0,545 1 10 258 

N = število anketiranih; M = aritmetična sredina; Me = mediana; Mo = modus; SD = standardna 
deviacija; KA = koeficient asimetrije; SN KA = standardna napaka koeficienta asimetrije; KS = koeficient 
sploščenosti; SN KS = standardna napaka koeficienta asimetrije; Min = minimalna vrednost; Maks = 
maksimalna vrednost. 

V tabeli 9 so predstavljeni rezultati anketiranih učiteljev o tem, kako ocenjujejo svojo 
usposobljenost za delo s posamezno skupino učencev s PP. Anketirani učitelji so imeli pri 
opredeljevanju težavnosti dela s posamezno podskupino učencev s PP nekaj težav. Pri 
vnašanju odgovorov v matrico smo lahko opazili, da so posamezna števila od 1 do 10 
uporabili več kot enkrat (v sedmih primerih). To je v večini primerov kazalo, da delo z več 
skupinami ocenjujejo po težavnosti kot večji izziv (v šestih primerih). Čeprav je bilo v 
vprašanju izpostavljeno, naj skupine razvrstijo od 1 do 10 glede na svoje predstave o 
posameznih skupinah, tudi če še niso poučevali učencev s PP, nekaj vprašanih ni izpolnilo 
vprašanja (štirje učitelji – zato je N = 75). Pomisleki so se pokazali tudi glede pravilne 
uporabe razvrščanja, kjer pomenita 1 najmanjši izziv in 10 največji izziv, ter glede 
morebitne uporabe ravno obratnega razvrščanja (v petih primerih).  

Kljub omenjenim pomislekom lahko za naš vzorec ugotovimo, da so anketirani učitelji 
LUM pri samooceni kompetentnosti za delo s posamezno skupino učencev s PP kot 
zahtevnejši skupini za delo najpogosteje določili skupino slepih in slabovidnih učencev 
(40 %) ter skupino učencev z motnjami avtističnega spektra (18,7 %) in kot najmanj 
zahtevni skupini učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (30,7 %) in 
dolgotrajno bolne učence (18,9 %). Strukturne rezultate anketiranih podkrepi tudi opisna 
statistika, predvsem podatek o najpogosteje izbrani oceni (Mo), kar prikazuje tabela 10. 

Tabela 11: Levenov test homogenosti varianc in enosmerna analiza varianc – ANOVA 

 Test homogenosti varianc (Levenov test) ANOVA 

 F g1 g2 P g F P 

Učenec z MDR 2,120 3 71 0,105 3 0,976 0,409 

Učenec s SS 0,839 3 71 0,477 3 1,328 0,272 

GN učenec  4,015 3 70 0,011 3 0,601 0,617 

Učenec z GJM 0,877 3 72 0,457 3 0,982 0,406 

GO učenec 1,220 3 71 0,309 3 0,391 0,760 

DB učenec 2,127 3 70 0,105 3 0,257 0,856 

Učenec s PPPU 0,255 3 71 0,858 3 2,692 0,053 

Učenec s ČVM 0,618 3 71 0,606 3 1,369 0,259 

Učenec z ADHD 1,346 3 71 0,266 3 0,797 0,500 

Učenec z MAS 0,733 3 71 0,536 3 1,889 0,139 
F = vrednost Levenovega testa; g = stopnje prostosti; P = signifikantnost; F = vrednost testa enosmerne 

analize variance – ANOVA. 
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Rezultate povprečne ocene kompetentnosti za delo s posamezno skupino učencev s 
PP smo primerjali glede na razred, v katerem anketirani poučujejo LUM, kar prikazuje 
tabela 11. Rezultati Levenovega testa homogenosti varianc niso pokazali statistično 
pomembnih razlik med variancami vzorčnih skupin (vrednost P je v vseh primerih večja 
od vrednosti 0,05). Enosmerna analiza variance – ANOVA ni pokazala statistično 
pomembnih razlik pri tem, kako so učitelji LUM ocenili svojo usposobljenost za delo s 
posamezno skupino učencev s PP glede na to, v katerem razredu poučujejo. Ker se je 
pomembnost približala vrednosti 0,05 v primeru dela z učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, smo izvedli še Gabrielov post hoc test parnih primerjav, ki 
je pokazal statistično pomembne razlike med oceno učiteljev razredne stopnje in oceno 
srednješolskih profesorjev LUM (P = 0,019). S tveganjem 5,3 % lahko trdimo, da bi tudi v 
osnovni množici učitelji razredne stopnje v povprečju ocenili delo z učenci s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja kot manj zahtevno (M = 3,08), medtem ko bi profesorji 
LUM v srednjih šolah ocenili delo z njimi kot zahtevnejše (M = 6,40).4 

Tabela 12: Levenov test in t-test: iskanje razlik med navajanjem vira znanja in izkušnjami učiteljev LUM z učenci 
s PP glede na oceno kompetentnosti za delo s posamezno skupino učencev s PP 

Vir znanja literatura 

 Levenov test t-test 

 F P t g P 

Učenec z MDR 4,236 0,043 
-0,609 73 0,545 

-0,567 46,611 0,573 

Učenec s SS 0,272 0,604 0,006 73 0,995 

GN učenec  0,233 0,631 0,723 72 0,472 

Učenec z GJM 1,344 0,250 0,796 74 0,428 

GO učenec 1,121 0,293 -0,647 73 0,520 

DB učenec 0,523 0,472 1,264 72 0,210 

Učenec s PPPU 0,363 0,549 0,554 73 0,581 

Učenec s ČVM 0,134 0,715 1,178 73 0,243 

Učenec z ADHD 0,984 0,325 -0,683 73 0,497 

Učenec z MAS 0,772 0,382 -1,323 73 0,190 

Vir znanja internet 

 Levenov test t-test 

 F P t g P 

Učenec z MDR 0,016 0,901 -0,659 73 0,512 

Učenec s SS 0,393 0,533 0,569 73 0,571 

GN učenec  0,169 0,682 -0,449 72 0,655 

Učenec z GJM 1,647 0,203 1,626 74 0,108 

GO učenec 1,594 0,211 -1,564 73 0,122 

DB učenec 1,136 0,290 -0,955 72 0,343 

Učenec s PPPU 3,176 0,079 1,128 73 0,263 

Učenec s ČVM 0,049 0,826 0,137 73 0,892 

Učenec z ADHD 1,428 0,236 0,598 73 0,552 

Učenec z MAS 
4,722 

 
0,033 

 

-2,375 73 0,020 

-2,710 63,011 0,009 

Vir znanja študij 

 Levenov test t-test 

 F P t g P 

                                                      
4
 Glej prilogo 1: Gabrielov post hoc test za parne primerjave – ocena kompetentnosti za delo s 

posamezno skupino učencev s PP glede na razred, v katerem anketirani poučujejo LUM. 
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Učenec z MDR 1,689 0,198 -0,390 73 0,697 

Učenec s SS 1,045 0,310 -0,204 73 0,839 

GN učenec 1,750 0,190 -0,407 72 0,685 

Učenec z GJM 2,974 0,089 -0,748 74 0,457 

GO učenec 2,587 0,112 -0,214 73 0,831 

DB učenec 2,998 0,088 -1,465 72 0,147 

Učenec s PPPU 0,023 0,881 0,452 73 0,653 

Učenec s ČVM 0,105 0,747 0,983 73 0,329 

Učenec z ADHD 0,226 0,636 0,528 73 0,599 

Učenec z MAS 
5,073 

 
0,027 

 

0,166 73 0,869 

0,253 16,085 0,803 

Vir znanja starši učencev 

 Levenov test t-test 

 F P t g P 

Učenec z MDR 0,017 0,897 0,314 73 0,755 

Učenec s SS 0,274 0,602 1,559 73 0,123 

GN učenec  0,007 0,932 -1,035 72 0,304 

Učenec z GJM 0,342 0,561 1,743 74 0,085 

GO učenec 1,338 0,251 0,559 73 0,578 

DB učenec 0,593 0,444 -0,748 72 0,457 

Učenec s PPPU 0,023 0,881 -1,047 73 0,299 

Učenec s ČVM 2,239 0,139 0,333 73 0,740 

Učenec z ADHD 0,417 0,521 -0,606 73 0,546 

Učenec z MAS 0,645 0,425 -0,712 73 0,479 

Vir znanja strokovni delavci 

 Levenov test t-test 

 F P t g P 

Učenec z MDR 3,983 0,050 -1,985 73 0,051 

Učenec s SS 
18,790 

 
0,000 

 

-2,776 73 0,007 

-2,096 21,697 0,048 

GN učenec  2,803 0,098 -1,401 72 0,166 

Učenec z GJM 0,549 0,461 0,438 74 0,663 

GO učenec 0,149 0,701 0,139 73 0,890 

DB učenec 0,005 0,944 -0,022 72 0,982 

Učenec s PPPU 3,867 0,053 1,945 73 0,056 

Učenec s ČVM 1,919 0,170 -0,197 73 0,844 

Učenec z ADHD 1,264 0,265 0,098 73 0,922 

Učenec z MAS 2,583 0,112 0,186 73 0,853 

Izkušnje s poučevanjem učencev s PP 

 Levenov test t-test 

 F P t g P 

Učenec z MDR 0,451 0,504 0,139 71 0,890 

Učenec s SS 1,858 0,177 0,843 71 0,402 

GN učenec 4,843 0,031 
-3,151 70 0,002 

-18,771 69,000 0,000 

Učenec z GJM 1,802 0,184 -0,569 72 0,571 

GO učenec 2,040 0,158 1,304 71 0,196 

DB učenec 2,903 0,093 0,990 70 0,326 

Učenec s PPPU 1,839 0,179 0,125 71 0,901 

Učenec s ČVM 1,615 0,208 -0,199 71 0,843 

Učenec z ADHD 0,566 0,454 -0,547 71 0,586 

Učenec z MAS 2,816 0,098 0,390 71 0,697 
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V nadaljevanju smo izvedli tudi t-test za neodvisne vzorce (prikazano v tabeli 12), kjer 
smo ugotavljali, ali obstajajo razlike glede na vir znanja za delo z učenci s PP (literatura, 
internet/mediji, študij, starši učencev in strokovni delavci na šoli), ali imajo učitelji 
izkušnje s poučevanjem učencev s PP in glede na to, kako so ocenili svojo 
usposobljenost za delo s posamezno skupino učencev s PP.5  

Ob predpostavki o homogenosti varianc (F = 4,722; P = 0,033) je aproksimativni t-test 
za neodvisne vzorce pri tem, ali so anketirani učitelji LUM navedli kot vir znanja 
internet/mediji, pokazal statistično pomembne razlike (t = -2,710; g = 63,011; P = 0,009) 
glede ocene usposobljenosti za delo z učenci z MAS pri pouku LUM. S tveganjem 0,9 % 
lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici učiteljev LUM tisti, ki so navedli kot vir znanja 
internet, ocenili težavnost dela z učenci z MAS kot težjo (M = 7,79) v primerjavi s tistimi, 
ki interneta kot vira znanja niso navedli (M = 6,33). 

Ob predpostavki o homogenosti varianc (F = 3,983; P = 0,050) je t-test za neodvisne 
vzorce pokazal statistično pomembne razlike pri navajanju strokovnih delavcev na šoli 
kot vira znanja za delo z učenci s PP glede na oceno usposobljenosti za delo z učenci z 
MDR pri pouku LUM (t = -1,985; g = 73; P = 0,051). S 5-odstotnim tveganjem lahko 
trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki so navedli strokovne delavce na šoli kot 
pomemben vir znanja za delo z učenci s PP, v povprečju ocenili delo z učenci z MDR kot 
zahtevnejše (M = 7,46), tisti, ki tega niso navedli, pa kot nekoliko manj zahtevno (M = 
6,21). 

Ob upoštevanju homogenosti varianc (F = 18,790; P = 0,000) je aproksimativni t-test 
za neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne razlike med anketiranimi učitelji 
LUM pri navajanju strokovnih delavcev kot vira znanja glede na oceno usposobljenosti 
za delo z učenci s SS pri pouku LUM (t = -2,096; g = 21,697; P = 0,048). S 4,8-odstotnim 
tveganjem lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki so navedli kot vir znanja 
za delo z učenci s PP strokovne delavce na šoli, povprečno ocenili težavnost dela s 
skupino SS učencev kot zahtevnejšo/večji izziv (M = 8,50) kot pa učitelji, ki strokovnih 
delavcev na šoli niso navedli kot ključni vir znanja (M = 6,79). 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 4,843; P = 0,031) je 
aproksimativni t-test za neodvisne vzorce pri tem, ali so učitelji LUM navedli, da imajo 
izkušnje s poučevanjem učencev s PP, glede na oceno zahtevnosti dela z GN učenci pri 
pouku LUM pokazal statistično pomembne razlike (t = -18,771; g = 69,000; P = 0,000). Z 
0,1-odstotnim tveganjem lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki so 
navedli, da imajo izkušnje s poučevanjem učencev s PP, v povprečju ocenili delo s 
skupino GN učencev kot zahtevnejše (M = 6,14) kot pa tisti, ki so navedli, da nimajo 
izkušenj s poučevanjem učencev s PP (M = 1,00). 

Pri iskanju razlik, kako so anketirani učitelji LUM navajali kot vir znanja literaturo, 
študij in starše učencev, se niso pokazale statistično pomembne razlike glede ocene 
usposobljenosti za delo s posamezno skupino učencev s PP. 

  

                                                      
5
 Glej prilogo 2: Opisna statistika za t-test: iskanje razlik med navajanjem vira znanja in izkušnjami 

učiteljev LUM z učenci s PP glede na oceno kompetentnosti za delo s posamezno skupino učencev s PP. 
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Tabela 13: Pearsonov koeficient korelacije za oceno kompetentnosti za delo s skupinami učencev s PP, razred, v 
katerem učijo, delovno dobo in izkušnje s poučevanjem učencev s PP 

 
Učenec 
z MDR 

Učenec 
s SS 

GN 
učenec 

Učenec 
z GJM 

GO 
učenec 

DB 
učenec 

Učenec 
s PPPU 

Učenec 
s ČVM 

Učenec 
z 

ADHD 

Učenec 
z MAS 

Razred, 
kjer 
učim 
LUM 

Leta 
DD 

IZ z 
OPP 

Učenec 
z MDR 

r 1 0,230* 0,093 -0,275* -0,018 -0,194 -0,343** -0,101 0,047 0,061 -0,145 -0,141 -0,016 

p  0,047 0,430 0,017 0,881 0,097 0,003 0,388 0,687 0,601 0,214 0,226 0,890 

N 75 75 74 75 75 74 75 75 75 75 75 75 73 

Učenec 
s SS 

r 0,230* 1 0,312** 0,079 0,030 -0,071 -0,384** -0,264* -0,281* 0,007 0,009 0,025 -0,100 

p 0,047  0,007 0,499 0,800 0,548 0,001 0,022 0,015 0,956 0,939 0,829 0,402 

N 75 75 74 75 75 74 75 75 75 75 75 75 73 

GN 
učenec  

r 0,093 0,312** 1 0,217 -0,099 -0,060 -0,139 -0,226 -0,241* -0,073 0,097 0,146 0,352** 

P 0,430 0,007  0,063 0,400 0,613 0,236 0,053 0,038 0,537 0,409 0,213 0,002 

N 74 74 74 74 74 73 74 74 74 74 74 74 72 

Učenec 
z GJM 

R -0,275* 0,079 0,217 1 -0,044 -0,003 0,291* -0,105 -0,191 -0,200 0,033 -0,008 0,067 

P 0,017 0,499 0,063  0,710 0,981 0,011 0,371 0,101 0,085 0,779 0,943 0,571 

N 75 75 74 76 75 74 75 75 75 75 76 76 74 

GO 
učenec 

R -0,018 0,030 -0,099 -0,044 1 0,243* -0,019 -0,406** -0,387** -0,200 -0,107 -0,101 -0,153 

P 0,881 0,800 0,400 0,710  0,037 0,873 0,000 0,001 0,085 0,360 0,389 0,196 

N 75 75 74 75 75 74 75 75 75 75 75 75 73 

DB 
učenec 

R -0,194 -0,071 -0,060 -0,003 0,243* 1 0,096 -0,181 -0,140 -0,043 0,044 -0,148 -0,117 

P 0,097 0,548 0,613 0,981 0,037  0,417 0,123 0,236 0,715 0,712 0,207 0,326 

N 74 74 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 72 

Učenec 
s PPPU 

R -0,343** -0,384** -0,139 0,291* -0,019 0,096 1 0,308** 0,117 -0,135 0,103 0,001 -0,015 

P 0,003 0,001 0,236 0,011 0,873 0,417  0,007 0,319 0,247 0,381 0,995 0,901 

N 75 75 74 75 75 74 75 75 75 75 75 75 73 

Učenec 
s ČVM 

r -0,101 -0,264* -0,226 -0,105 -0,406** -0,181 0,308** 1 0,592** 0,159 0,174 -0,004 0,024 

p 0,388 0,022 0,053 0,371 0,000 0,123 0,007  0,000 0,173 0,135 0,970 0,843 

N 75 75 74 75 75 74 75 75 75 75 75 75 73 

Učenec 
z ADHD 

r 0,047 -0,281* -0,241* -0,191 -0,387** -0,140 0,117 0,592** 1 0,266* -0,017 -0,001 0,065 

p 0,687 0,015 0,038 0,101 0,001 0,236 0,319 0,000  0,021 0,888 0,992 0,586 

N 75 75 74 75 75 74 75 75 75 75 75 75 73 

Učenec 
z MAS 

r 0,061 0,007 -0,073 -0,200 -0,200 -0,043 -0,135 0,159 0,266* 1 -0,188 0,108 -0,046 

p 0,601 0,956 0,537 0,085 0,085 0,715 0,247 0,173 0,021  0,107 0,356 0,697 

N 75 75 74 75 75 74 75 75 75 75 75 75 73 

Razred, 
kjer 
učim 
LUM 

r -0,145 0,009 0,097 0,033 -0,107 0,044 0,103 0,174 -0,017 -0,188 1 0,002 0,074 

p 0,214 0,939 0,409 0,779 0,360 0,712 0,381 0,135 0,888 0,107  0,984 0,521 

N 75 75 74 76 75 74 75 75 75 75 79 79 77 

Leta DD 

r -0,141 0,025 0,146 -0,008 -0,101 -0,148 0,001 -0,004 -0,001 0,108 0,002 1 -0,058 

p 0,226 0,829 0,213 0,943 0,389 0,207 0,995 0,970 0,992 0,356 0,984  0,614 

N 75 75 74 76 75 74 75 75 75 75 79 79 77 

IZ z 
OPP 

r -0,016 -0,100 0,352** 0,067 -0,153 -0,117 -0,015 0,024 0,065 -0,046 0,074 -0,058 1 

p 0,890 0,402 0,002 0,571 0,196 0,326 0,901 0,843 0,586 0,697 0,521 0,614  

N 73 73 72 74 73 72 73 73 73 73 77 77 77 

* Korelacija je pomembna na nivoju 0,05 (dvosmerna). 

** Korelacija je pomembna na nivoju 0,01 (dvosmerna). 

Leta DD = število let delovne dobe; IZ z OPP = imam izkušnje z poučevanjem otrok s PP. 
 

Poleg t-testa smo iskali tudi povezanost med oceno kompetentnosti za delo s 
posamezno skupino učencev s PP in razredom, v katerem poučujejo anketirani učitelji, 
leti njihove delovne dobe in izkušnjami z delom z učenci s PP. Rezultati iz tabele 13 
kažejo, da lahko z manj kot 1-odstotnim tveganjem predvidevamo, da bi se pokazala 
šibka in obratna povezanost tudi v osnovni množici med učitelji, ki ocenjujejo delo z 
učenci s SS (r = -0,343; P = 0,003; M = 8,07; SD = 2,424) in učenci z MDR (r = -0,384; P = 
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0,001; M = 7,15; SD = 2,426) kot težje izvedljivo ter delo z učenci s PPPU (M = 3,37; SD = 
2,629) kot lažje izvedljivo/manjši izziv za delo. Srednje močno in obratno povezanost 
lahko opazimo pri skupini dela z učenci z GO (M = 4,72; SD = 2,512) v primerjavi z učenci 
s ČVM (r = -0,406; P = 0,000; M = 6,31; SD = 2,444) ter šibko z učenci z ADHD (r = -0,387; 
P = 0,001; M = 5,80; SD = 2,144). Pozitivno in šibko povezanost kaže ocena 
kompetentnosti za delo s skupino učencev s PPPU in učenci s ČVM (r = 0,308; P = 0,007), 
srednje močno za delo z učenci s ČVM in ADHD (r = 0,592; P = 0,000) ter SS (M = 8,07; SD 
= 2,424) in šibko za delo z GN učenci (r = 0,312; P = 0,007; M = 6,03; SD = 2,393). V vseh 
primerih so učitelji LUM v povprečju podobno ocenili svojo kompetentnost za delo z 
omenjenimi skupinami učencev.  

Pri iskanju povezanosti med oceno kompetentnosti glede na razred, v katerem 
anketirani poučujejo LUM, in leta delovne dobe smo odkrili le šibke povezanosti, ki niso 
statistično pomembne. Statistično pomembna pozitivna in šibka povezanost pa se je 
pokazala pri oceni kompetentnosti za delo s skupino GN učencev, in sicer glede na to, ali 
imajo anketirani izkušnje z delom z učenci s PP (r = 0,352; P = 0,002).  

5.2 Kako učitelji likovne umetnosti prepoznavajo posebne potrebe 

učencev 

Tabela 14: Opisna statistika - prepoznavanje PP učencev pri LUM 

Kako dobro prepoznam, da ima učenec pri likovni umetnosti težave z: 
 N M Me Mo SD KA KS Min Max Skupaj 

izdelovanjem izdelkov, ki zahtevajo 
večjo natančnost 

75 3,65 4,00 4 0,604 -1,564 1,398 2 4 274 

dolgočasenjem in motenjem ostalih 73 3,42 4,00 4 0,832 -1,391 1,218 1 4 250 

načrtovanjem porabe časa za izdelek 73 3,38 4,00 4 0,810 -1,302 1,255 1 4 247 

razumevanjem likovnih pojmov 78 3,15 3,00 3 0,807 -0,746 0,154 1 4 246 

motivacijo in vztrajanjem pri 
likovnem ustvarjanju 

74 3,30 4,00 4 0,872 -1,008 0,078 1 4 244 

pomnjenjem in sledenjem 
določenega postopka 

73 3,30 3,00 4 0,758 -0,767 -0,154 1 4 241 

usmerjanjem pozornosti na razlago/ 
izdelovanje izdelka 

72 3,24 3,00 4 0,813 -0,787 -0,098 1 4 233 

prenosom že naučenega znanja v 
nove situacije 

76 3,07 3,00 4 0,899 -0,470 -0,872 1 4 233 

nalogami, ki zahtevajo sodelovanje z 
drugimi sošolci 

74 3,12 3,00 4 0,906 -0,814 -0,111 1 4 231 

ustreznim odzivanjem na pohvalo/ 
kritiko 

73 2,93 3,00 4 1,045 -0,460 -1,071 1 4 214 

hitro utrujenostjo 72 2,94 3,00 4 1,086 -0,565 -1,025 1 4 212 

ne zaupajo v svoje ustvarjalne 
zmožnosti 

72 2,92 3,00 4 0,946 -0,241 -1,126 1 4 210 

drugo 10          

 

V tabeli 14 je prikazana opisna statistika odgovorov anketiranih na vprašanje, kako 
pogosto zaznajo težave učencev pri pouku LUM. Ugotovimo lahko, da učitelji LUM v 
večini primerov menijo, da pogosteje ali močno zaznavajo PP in prepoznavajo težave 
učencev pri pouku LUM (povprečne vrednosti pri vseh postavkah so med 2,92 in 3,65, 
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standardni odkloni pa med 1,086 in 0,604). Pri vseh postavkah prevladuje kot 
najpogostejši odgovor (Mo) »močno zaznam« (ali številka 4 kot zapis odgovora v tabeli). 

Tabela 15: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju PP učencev pri LUM 

Odgovori učiteljev LUM na vprašanje, kako dobro prepoznajo, da ima učenec pri likovni umetnosti 
težave z: 

  
Ne zaznam 

(1) 
Redko zaznam (2) 

Pogosteje 
zaznam (3) 

Močno zaznam 
(4) 

natančnostjo 
f 0 5 16 54 

f % 0 6,7 21,3 72,0 

dolgočasenjem in 
motenjem ostalih 

f 3 7 19 44 

f % 4,1 9,6 26,0 60,3 

načrtovanjem časa 
f 3 6 24 40 

f % 4,1 8,2 32,9 54,8 

motivacijo in 
vztrajanjem 

f 3 11 21 39 

f % 4,1 14,9 28,4 52,7 

pomnjenjem in 
sledenjem postopka 

f 1 10 28 34 

f % 1,4 13,7 38,4 46,6 

usmerjanjem 
pozornosti 

f 2 11 27 32 

f % 2,8 15,3 37,5 44,4 

sodelovanjem s 
sošolci 

f 5 11 28 30 

f % 6,8 14,9 37,8 40,5 

prenosom v nove 
situacije 

f 3 19 24 30 

f % 3,9 25,0 31,6 39,5 

hitro utrujenostjo 
f 10 14 18 30 

f % 13,9 19,4 25,0 41,7 

razumevanjem 
pojmov 

f 3 11 35 29 

f % 3,8 14,1 44,9 37,2 

ustreznim odzivanjem 
na pohvalo ali kritiko 

f 8 18 18 29 

f % 11,0 24,7 24,7 39,7 

zaupanjem vase in v 
svoje zmožnosti 

f 4 23 20 25 

f % 5,6 31,9 27,8 34,7 

drugo 

 f = 10; f % = 12,6 
 
Težave, ki jih učitelji zaznavajo poleg naštetih in so jih izpostavili: 

̶ Prevelike skupine pri LUM. 

̶ Velikokrat so v svojem svetu. 

̶ Hitro so zadovoljni s svojim izdelkom (dva odgovora). 

̶ Nezanimanje, brezbrižnost. 

̶ Nepravilna uporaba postopkov/pripomočkov. 

̶ Introvertiranost in neprepoznavanje likovnih pojmov. 

̶ Ne more delati, ker nima pripomočkov, ponavlja ideje za drugimi. 

̶ Težave z motoriko in orientacijo na listu. 

̶ Zadržanost pri vrednotenju. 

 

V tabeli 15 so prikazane frekvenčne in strukturne porazdelitve odgovorov učiteljev 
LUM glede pogostosti prepoznavanja težav učencev. Anketirani so se v 93,3 % navedli, 
da pogosteje ali močno zaznajo, da ima učenec pri pouku LUM težave z izdelovanjem 
izdelkov, ki zahtevajo večjo natančnost. Enako dobro zaznavajo, kadar se učenec 
dolgočasi in s svojim vedenjem moti ostale (86,3 %), ima težave z načrtovanjem porabe 
časa za izdelek (87,7 %), z motivacijo in vztrajanjem pri likovnem ustvarjanju (81,1 %), s 
pomnjenjem in sledenjem določenega postopka (85 %), z usmerjanjem pozornosti na 
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razlago/izdelovanje izdelka (81,9 %) in težave pri nalogah, ki zahtevajo sodelovanje s 
sošolci (78,3 %). Nihče izmed anketiranih učiteljev ni navedel, da ne zazna težav pri 
nalogah, ki zahtevajo natančnost. Učitelji navajajo, da ne zaznajo ali redko zaznajo hitro 
utrujenost pri učencih (33,3 %), da imajo težave z zaupanjem vase in v svoje zmožnosti 
(37,5 %), težave z ustreznim odzivanjem na pohvalo ali kritiko (34,7 %) ter težave s 
prenosom že naučenega znanja v nove situacije (28,9 %) in da redko ali ne zaznajo 
učenčevih težav pri razumevanju likovnih pojmov (17,9 %). Poleg navedenih postavk je 
10 anketiranih zapisalo še nekaj težav, ki jih opažajo: učenci so hitro zadovoljni s svojim 
izdelkom (dva anketirana), velikokrat so v svojem svetu, so introvertiranim in ne 
prepoznavajo likovnih pojmov, nimajo pripomočkov, ponavljajo ideje za drugimi, kažejo 
nezanimanje in brezbrižnost, nepravilno uporabljajo postopke in pripomočke, imajo 
težave z motoriko in orientacijo na listu, so zadržani pri vrednotenju. Kot težavo pa so 
izpostavili tudi prevelike skupine pri pouku LUM. 

Tabela 16: Pearsonov koeficient korelacije – iskanje povezanosti med postavkami anketiranih učiteljev LUM o 
zaznavanju težav učencev pri LUM 

 (NČ) (N) (RP) (MV) (PSP) (PNS) (UP) (S) (ZVSZ) (UOPK) (HU) (DMO) 

Načrtovanje 
časa (NČ) 

r 1 0,384** 0,137 0,184 0,085 0,240* 0,148 -0,026 0,098 -0,056 0,184 0,105 

p  0,001 0,252 0,124 0,476 0,042 0,219 0,829 0,420 0,643 0,125 0,385 

N 73 73 72 71 72 72 71 72 70 71 71 71 

Natančnost 
(N) 

r 0,384** 1 0,339** 0,129 0,254* 0,272* 0,209 0,179 0,146 0,213 0,141 0,071 

p 0,001  0,003 0,280 0,031 0,020 0,081 0,131 0,227 0,074 0,242 0,555 

N 73 75 74 72 72 73 71 72 70 71 71 71 

Razumevanje 
pojmov (RP) 

r 0,137 0,339** 1 0,286* 0,344** 0,245* 0,335** 0,302** 0,103 0,469** 0,408** 0,250* 

p 0,252 0,003  0,014 0,003 0,033 0,004 0,009 0,389 0,000 0,000 0,033 

N 72 74 78 74 72 76 71 74 72 73 72 73 

Motivacija in 
vztrajanje 

(MV) 

r 0,184 0,129 0,286* 1 0,342** 0,281* 0,394** 0,398** 0,330** 0,338** 0,498** 0,432** 

p 0,124 0,280 0,014  0,004 0,017 0,001 0,000 0,005 0,004 0,000 0,000 

N 71 72 74 74 71 72 70 73 70 71 71 71 

Pomnjenje in 
sledenje 
postopka 

(PSP) 

r 0,085 0,254* 0,344** 0,342** 1 0,543** 0,567** 0,237* 0,226 0,197 0,208 0,086 

p 0,476 0,031 0,003 0,004  0,000 0,000 0,045 0,060 0,100 0,081 0,476 

N 72 72 72 71 73 72 71 72 70 71 71 71 

Prenos v 
nove 

situacije 
(PNS) 

r 0,240* 0,272* 0,245* 0,281* 0,543** 1 0,570** 0,230 0,484** 0,211 0,273* 0,198 

p 0,042 0,020 0,033 0,017 0,000  0,000 0,051 0,000 0,073 0,020 0,093 

N 72 73 76 72 72 76 71 73 72 73 72 73 

Usmerjanje 
pozornosti 

(UP) 

r 0,148 0,209 0,335** 0,394** 0,567** 0,570** 1 0,427** 0,323** 0,313** 0,242* 0,260* 

p 0,219 0,081 0,004 0,001 0,000 0,000  0,000 0,007 0,008 0,043 0,030 

N 71 71 71 70 71 71 72 71 69 70 70 70 

Sodelovanje 
s sošolci (S) 

r -0,026 0,179 0,302** 0,398** 0,237* 0,230 0,427** 1 0,359** 0,557** 0,515** 0,493** 

p 0,829 0,131 0,009 0,000 0,045 0,051 0,000  0,002 0,000 0,000 0,000 

N 72 72 74 73 72 73 71 74 71 72 72 72 

Zaupanje 
vase in v 

svoje 
zmožnosti 

(ZVSZ) 

r 0,098 0,146 0,103 0,330** 0,226 0,484** 0,323** 0,359** 1 0,367** 0,386** 0,172 

p 0,420 0,227 0,389 0,005 0,060 0,000 0,007 0,002  0,002 0,001 0,152 

N 70 70 72 70 70 72 69 71 72 71 70 71 

Ustrezno 
odzivanje na 
pohvalo ali 

kritiko 
(UOPK) 

r -0,056 0,213 0,469** 0,338** 0,197 0,211 0,313** 0,557** 0,367** 1 0,445** 0,293* 

p 0,643 0,074 0,000 0,004 0,100 0,073 0,008 0,000 0,002  0,000 0,013 

N 71 71 73 71 71 73 70 72 71 73 71 71 

Hitra 
utrujenost 

(HU) 

r 0,184 0,141 0,408** 0,498** 0,208 0,273* 0,242* 0,515** 0,386** 0,445** 1 0,378** 

p 0,125 0,242 0,000 0,000 0,081 0,020 0,043 0,000 0,001 0,000  ,001 

N 71 71 72 71 71 72 70 72 70 71 72 71 

Dolgočasenje r 0,105 0,071 0,250* 0,432** 0,086 0,198 0,260* 0,493** 0,172 0,293* 0,378** 1 
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in motenje 
ostalih 
(DMO) 

p 0,385 0,555 0,033 0,000 0,476 0,093 0,030 0,000 0,152 0,013 0,001  

N 71 71 73 71 71 73 70 72 71 71 71 73 

* Korelacija je pomembna na nivoju 0,05 (dvosmerna). 

** Korelacija je pomembna na nivoju 0,01 (dvosmerna). 

 

Tabela 16 prikazuje povezanost med posameznimi postavkami ocenjevalne lestvice 
o pogostosti prepoznavanja težav učencev pri LUM. Ugotovili smo šibko in pozitivno 
povezanost med oceno zaznavanja težav učencev z načrtovanjem časa in težavami pri 
nalogah, ki zahtevajo natančnost; težavami pri nalogah, ki zahtevajo natančnost in 
razumevanje likovnih pojmov; razumevanjem likovnih pojmov in težavami s pomnjenjem 
in sledenjem postopkov; usmerjanjem pozornosti na razlago/nalogo ter nalogami, ki 
vključujejo sodelovanje s sošolci. Pozitivno in srednje močno povezanost smo ugotovili 
med razumevanjem likovnih pojmov in odzivanjem na pohvalo ali kritiko (r = 0,469; P = 
0,000), enako pri zaznavanju hitre utrujenosti (r = 0,408; P = 0,000). Šibka in pozitivna 
povezanost se je pokazala med zaznavanjem težav z motivacijo in vztrajanjem pri nalogi 
ter usmerjanjem pozornosti na razlago/nalogo, nalogami, ki zahtevajo sodelovanje s 
sošolci, verjetjem vase in v svoje zmožnosti ter odzivanjem na pohvalo in kritiko. 
Pozitivna in srednje močna povezanost pa se je pokazala med tem, kako učitelji 
zaznavajo pri učencih težave z motivacijo, ter vztrajanjem in hitro utrujenostjo (r = 0,498; 
P = 0,000) ter pri težavah z dolgočasenjem in motenjem ostalih (r = 0,432; P = 0,000). 

Pozitivna in srednje močna povezanost se je pokazala med zaznavanjem težav s 
pomnjenjem in sledenjem postopkov ter prenosom že naučenega v nove situacije (r = 
0,543; P = 0,000) in usmerjanjem pozornosti na razlago/nalogo. Pozitivna in srednje 
močna povezanost se je pokazala med zaznavanjem težav s pomnjenjem/sledenjem in 
usmerjanjem pozornosti (r = 0,570; P = 0,000); prenosom v nove situacije in zaupanjem 
vase in v svoje sposobnosti (r = 0,484; P = 0,000); usmerjanjem pozornosti in 
sodelovanjem s sošolci (r = 0,427; P = 0,000); sodelovanjem s sošolci in primernim 
odzivanjem na pohvalo in kritiko (r = 0,557; P = 0,000); sodelovanjem s sošolci in hitro 
utrujenostjo (r = 0,515; P = 0,000) ter sodelovanjem s sošolci in 
dolgočasenjem/motenjem ostalih (r = 0,493; P = 0,000). Pozitivna in srednje močna je 
tudi povezanost med oceno zaznavanja težav pri ustreznem odzivanju na pohvalo in 
kritiko ter hitro utrujenostjo (r = 0,378; P = 0,001). 

Za nadaljnje obdelave podatkov smo za ocenjevalno lestvico prepoznavanja težav 
učencev pri pouku LUM izračunali skupni rezultat.  

Tabela 17: Opisna statistika skupnega rezultata ocenjevalne lestvice zaznavanja težav učencev pri pouku LUM 

 

Zaznavanje težav pri LUM – skupni rezultat 

M Me SD Min Max KA KS 

Statistika 38,3594 39,0000 6,24974 24,00 48,00 -0,141 -0,689 

SN 0,78122     0,299 0,590 
 

Tabela 17 prikazuje rezultate Kolmogorov-Smirnovega testa pri skupnem rezultatu 
zaznavanja težav učencev pri LUM, ki je pokazal normalno porazdelitev podatkov (K-S = 
0,080; g = 64; P = 0,200). Zato smo nadaljevali s parametričnim testom enosmerne 
analize variance – ANOVA in t-testom za neodvisne vzorce. 
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Tabela 18: Enosmerna analiza variance – ANOVA in t-test za neodvisne vzorce 

 

Zaznavanje PP učencev pri LUM – skupno 

Test homogenosti 
varianc (Levenov 

test) 

ANOVA/t-test za 
neodvisne vzorce 

Gabrielov post 
hoc 

Neodvisne spremenljivke F 
g
1 

g2 P g F/t P 
Razlika 
med M 

P 

Najvišja dosežena izobrazba 0,341 4 58 0,850 5 F = 1,687 0,152   

Razred, v katerem 
poučujejo LUM 

0,499 3 60 0,684 3 F = 0,419 0,740   

Leta delovne dobe 0,387 3 60 0,763 3 F = 2,566 0,063 
M1–M4 = 

-6,145. 
0,042 

Vir znanja literatura 1,938   0,169 62 t = -0,283 0,778   

Vir znanja internet 0,029   0,866 62 t = 1,354 0,181   

Vir znanja študij 0,578   0,450 62 t = 1,830 0,072   

Vir znanja starši učencev 0,591   0,445 62 t = 0,678 0,500   

Vir znanja strokovni delavci 
na šoli 

1,193   0,279 62 t = 0,671 0,504   

 

V tabeli 18 so predstavljeni rezultati enosmerne analize variance – ANOVA in t-testa, 
kjer smo preverjali razlike med povprečnimi ocenami pri zaznavanju težav učencev 
(skupni rezultat) glede na neodvisne spremenljivke. Ob predpostavki o homogenosti 
varianc (F = 0,387; g1 = 3; g2 = 60; P = 0,763) je enosmerna analiza variance – ANOVA (F 
= 2,566; g = 3; P = 0,063) pokazala pomembne razlike glede na leta delovne dobe 
učiteljev LUM med povprečnimi ocenami zaznavanja težav učencev pri pouku LUM. 
Zato smo izvedli še Gabrielov post hoc test parnih primerjav, ki je pokazal, da so učitelji z 
manj kot 12 leti delovne dobe v povprečju ocenili, da prepoznajo manj PP pri učencih (M 
= 36,11), učitelji z več kot 31 leti delovne dobe pa so povprečno ocenil, da bolj opažajo 
PP učencev (M = 42,25), kar lahko s 6,3-odstotnim tveganjem trdimo tudi za osnovno 
množico. Pri najvišje doseženi izobrazbi, razredu, v katerem poučujejo, in virih znanja se 
razlike niso pokazale kot statistično pomembne (za prikaz opisne statistike pri 
omenjenih razmerjih glej prilogo 5). Razlik glede na izkušnje s poučevanjem učencev s PP 
nismo mogli proučiti, saj so vsi (razen enega) anketirani, ki so izpolnjevali ocenjevalno 
lestvico opažanja težav učencev s PP, navedli, da imajo izkušnje.6 

5.3 Vrste prilagoditev, ki jih omogočajo učitelji likovne umetnosti 

učencem s posebnimi potrebami 

5.3.1 Prilagoditve pri likovnem izražanju 

Pri ocenjevalni lestvici pogostosti uporabe prilagoditev pri likovnem izražanju smo 
učitelje LUM v nagovoru usmerili, naj kljub temu, da nimajo izkušenj s poučevanjem 
učencev s PP, opredelijo, katere prilagoditve uporabljajo z vidika zagotavljanja 
individualizacije in diferenciacije za dosego večje pestrosti in kakovosti likovnih izdelkov.  

                                                      
6
 Glej prilogo 3: Opisna statistika pri iskanju razlik med povprečno oceno učiteljev LUM o zaznavanju 

težav učencev pri LUM glede na neodvisne spremenljivke. 
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Tabela 19: Opisna statistika vprašanja, kako pogosto anketirani učitelji pri likovnem izražanju učencem s PP 
omogočajo prilagoditve 

 N M Me Mo SD KA KS Min Max Sum 

Podajanje navodil 68 3,41 4,00 4 0,796 -1,256 0,953 1 4 232 

Podaljšan čas 67 3,45 4,00 4 0,892 -1,552 1,425 1 4 231 

Sedežni red 67 3,19 4,00 4 1,019 -1,025 -0,162 1 4 214 

Pomoč sošolca 67 3,04 3,00 4 0,960 -0,515 -0,927 1 4 204 

Večji delovni prostor 67 2,81 2,00 1 3,913 7,150 55,715 1 33 188 

Kompleksnost naloge 66 2,79 3,00 3 0,903 -0,207 -0,776 1 4 184 

Material 68 2,65 3,00 3 1,033 -0,157 -1,112 1 4 180 

Večji ali manjši nosilec 66 2,67 3,00 4 1,155 -0,174 -1,427 1 4 176 

Tehnike 66 2,61 2,00 2 1,108 0,003 -1,366 1 4 172 

Motiv 62 2,68 3,00 4 1,170 -0,159 -1,478 1 4 166 

Prostor za oddih ali umik 65 2,29 2,00 1in2 1,128 0,336 -1,262 1 4 149 

Prilagojeni likovni 
pripomočki 

63 2,14 2,00 1 1,189 0,487 -1,321 1 4 135 

Ček liste 65 1,97 2,00 1 1,060 0,793 -0,609 1 4 128 

Tipna slika 64 1,84 1,00 1 1,144 0,907 -0,786 1 4 118 

Grafični programi, kamera 63 1,68 1,00 1 1,060 1,264 0,115 1 4 106 

Druge prilagoditve, ki jih 
pogosto uporabljajo 

5          

 

Tabela 19 prikazuje rezultate opisne statistike o pogostosti uporabe prilagoditev pri 
likovnem izražanju. Iz rezultatov je razvidno, da anketirani učitelji LUM učencem s PP kot 
prilagoditve pri likovnem izražanju pogosteje ali redno omogočajo prilagoditve pri 
podajanju navodil (M = 3,41; SD = 0,796); podaljšan čas (M = 3,45; SD = 0,892), sedežni 
red (M = 3,19; SD = 1,019) in pomoč sošolca (M = 3,04; SD = 0,960). Kot prilagoditve, ki 
jih uporabljajo redko ali sploh ne, pa navajajo grafične programe in kamero (M = 1,68; 
SD = 1,060), tipno sliko (M = 1,84; SD = 1,144), ček liste (M = 1,97; SD = 1,060), 
prilagojene likovne pripomočke (M = 2,14; SD = 1,189) in prostor za oddih (M = 2,29; SD 
= 1,128).  

Tabela 20: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov učiteljev LUM na vprašanje, kako pogosto pri 
likovnem izražanju učencem s PP omogočajo prilagoditve 

  Ne uporabljam 
(1) 

Redko 
uporabljam (2) 

Pogosteje 
uporabljam (3) 

Redno 
uporabljam (4) 

Podaljšan čas f 4 6 13 44 

f % 6,0 9,0 19,4 65,7 

Podajanje navodil f 2 7 20 39 

f % 2,9 10,3 29,4 57,4 

Sedežni red f 7 8 17 35 

f % 10,4 11,9 25,4 52,2 

Pomoč sošolca f 4 17 18 28 

f % 6,0 25,4 26,9 41,8 

Večji ali manjši 
nosilec 

f 14 16 14 22 

f % 21,2 24,2 21,2 33,3 

Motiv f 13 16 11 22 

f % 21,0 25,8 17,7 35,5 

Tehnike f 12 22 12 20 

f % 18,2 33,3 18,2 30,3 

Material f 11 19 21 17 

f % 16,2 27,9 30,9 25,0 
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Kompleksnost naloge f 5 20 25 16 

f % 7,6 30,3 37,9 24,2 

Večji delovni prostor f 20 18 13 15 

f % 29,9 26,9 19,4 22,4 

Prostor za oddih ali 
umik 

f 20 20 11 14 

f % 30,8 30,8 16,9 21,5 

Prilagojeni likovni 
pripomočki 

f 27 13 10 13 

f % 42,9 20,6 15,9 20,6 

Tipna slika f 38 7 10 9 

f % 59,4 10,9 15,6 14,1 

Ček liste f 28 20 8 9 

f % 43,1 30,8 12,3 13,8 

Grafični programi, 
kamera 

f 41 8 7 7 

f % 65,1 12,7 11,1 11,1 

Druge prilagoditve, ki 
jih pogosto 
uporabljate 

 f = 5; f % = 7,35 % 
Druge prilagoditve, ki jih poleg naštetih učitelji uporabljajo in so jih izpostavili: 

̶ Spremljevalec. 

̶ Individualna pomoč, DSP. 

̶ Sprotno kontroliranje in razlaga. 

̶ Delo zunaj pouka. 

̶ Likovni krožek. 

 

Tabela 20 predstavlja rezultate iz frekvenčne in strukturne porazdelitve odgovorov 
učiteljev LUM glede pogostosti uporabe prilagoditev pri pouku LUM. 85,1 % učiteljev je 
odgovorilo, da pogosteje ali redno uporabljajo podaljšan čas za dokončevanje izdelka, 
86,8 % jih prilagaja podajanje navodil, 77,6 % jih prilagaja sedežni red in 68,7 % jih 
uporablja pomoč sošolca. Le približno polovica (54,5 %) pogosto ali redno uporablja 
prilagajanje velikosti nosilca, 53,2 % prilagoditve motiva, 48,5 % prilagoditve tehnike, 
55,9 % prilagoditve materiala, 41,4 % večji delovni prostor in kar 62,1 % prilagoditve 
kompleksnosti naloge. 

Učitelji navajajo, da ne uporabljajo ali pa redko uporabljajo kot prilagoditev grafične 
programe ali kamero (77,8 %), ček liste (73,9 %), tipno sliko (70,3 %), prilagojene likovne 
pripomočke (63,5 %) ter prostor za oddih (61,6 %). V anketnem vprašalniku smo učitelje 
LUM prosili, naj zapišejo še druge morebitne prilagoditve, ki jih uporabljajo. Med 
odgovori, ki so jih zapisali (5 odgovorov = 7,35 %) so spremljevalec, individualna pomoč – 
DSP, sprotno kontroliranje in razlaga, delo zunaj pouka in likovni krožek. 

Tabela 21: Pearsonov koeficient korelacije – iskanje povezanosti med postavkami anketiranih učiteljev LUM o 
pogostosti uporabe prilagoditev pri likovnem izražanju 

 (SR) (PN) (TS) (VDP) (Mat) (VMN) (PS) (PLP) (KN) (POU) (T) (PČ) (Mot) (ČL) (GPK) 

Sedežni red 
(SR) 

r 1 ,339** ,035 ,187 -,050 -,036 ,192 ,017 ,190 ,283* -,010 ,180 ,192 ,221 -,219 

P  ,005 ,786 ,133 ,688 ,774 ,122 ,895 ,136 ,022 ,938 ,155 ,138 ,081 ,085 

N 67 66 64 66 66 65 66 63 63 65 64 64 61 63 63 

Podajanje 
navodil (PN) 

r ,339** 1 ,292* ,340** ,414** ,177 ,243 ,340** ,460** ,326** ,368** ,173 ,323* ,220 ,285* 

P ,005  ,019 ,005 ,001 ,158 ,051 ,006 ,000 ,009 ,002 ,167 ,011 ,084 ,024 

N 66 68 64 66 67 65 65 63 63 64 66 65 61 63 63 

Tipna slika 
(TS) 

r ,035 ,292* 1 ,248* ,224 ,026 ,162 ,500** ,137 ,201 ,125 ,110 ,168 ,004 ,221 

P ,786 ,019  ,048 ,075 ,839 ,206 ,000 ,293 ,117 ,332 ,395 ,204 ,977 ,087 

N 64 64 64 64 64 63 63 61 61 62 62 62 59 61 61 

Večji delovni 
prostor (VDP) 

r ,187 ,340** ,248* 1 ,361** ,352** ,219 ,411** ,206 ,229 ,229 ,107 ,227 ,322** ,160 

P ,133 ,005 ,048  ,003 ,004 ,080 ,001 ,105 ,068 ,068 ,397 ,078 ,009 ,210 

N 66 66 64 67 66 65 65 63 63 64 64 65 61 64 63 

Material 
(Mat) 

r -,050 ,414** ,224 ,361** 1 ,523** ,245* ,281* ,325** ,304* ,585** ,081 ,258* -,053 ,515** 

P ,688 ,001 ,075 ,003  ,000 ,050 ,026 ,009 ,015 ,000 ,522 ,045 ,679 ,000 
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N 66 67 64 66 68 65 65 63 64 64 65 65 61 63 63 

Večji ali 
manjši nosilec 

(VMN) 

r -,036 ,177 ,026 ,352** ,523** 1 ,164 ,328** ,223 ,014 ,459** ,101 ,115 ,055 ,375** 

P ,774 ,158 ,839 ,004 ,000  ,191 ,009 ,076 ,915 ,000 ,425 ,378 ,667 ,002 

N 65 65 63 65 65 66 65 63 64 64 64 64 61 64 63 

Pomoč 
sošolca (PS) 

r ,192 ,243 ,162 ,219 ,245* ,164 1 ,290* ,585** ,178 ,386** ,409** ,101 ,128 ,325** 

P ,122 ,051 ,206 ,080 ,050 ,191  ,021 ,000 ,157 ,002 ,001 ,434 ,319 ,009 

N 66 65 63 65 65 65 67 63 64 65 64 64 62 63 63 

Prilagojeni 
likovni 

pripomočki 
(PLP) 

r ,017 ,340** ,500** ,411** ,281* ,328** ,290* 1 ,284* ,224 ,253* ,168 ,229 ,204 ,356** 

P ,895 ,006 ,000 ,001 ,026 ,009 ,021  ,025 ,078 ,045 ,187 ,075 ,111 ,004 

N 63 63 61 63 63 63 63 63 62 63 63 63 61 62 62 

Kompleksnost 
naloge (KN) 

r ,190 ,460** ,137 ,206 ,325** ,223 ,585** ,284* 1 ,392** ,500** ,239 ,406** ,317* ,270* 

P ,136 ,000 ,293 ,105 ,009 ,076 ,000 ,025  ,001 ,000 ,057 ,001 ,011 ,034 

N 63 63 61 63 64 64 64 62 66 63 63 64 61 63 62 

Prostor za 
oddih ali 

umik (POU) 

r ,283* ,326** ,201 ,229 ,304* ,014 ,178 ,224 ,392** 1 ,353** ,029 ,221 ,303* ,023 

P ,022 ,009 ,117 ,068 ,015 ,915 ,157 ,078 ,001  ,004 ,822 ,088 ,016 ,855 

N 65 64 62 64 64 64 65 63 63 65 64 64 61 63 63 

Tehnike (T) 

r -,010 ,368** ,125 ,229 ,585** ,459** ,386** ,253* ,500** ,353** 1 ,361** ,401** ,197 ,265* 

P ,938 ,002 ,332 ,068 ,000 ,000 ,002 ,045 ,000 ,004  ,003 ,001 ,121 ,036 

N 64 66 62 64 65 64 64 63 63 64 66 65 61 63 63 

Podaljšan čas 
(PČ) 

r ,180 ,173 ,110 ,107 ,081 ,101 ,409** ,168 ,239 ,029 ,361** 1 ,182 -,039 ,054 

P ,155 ,167 ,395 ,397 ,522 ,425 ,001 ,187 ,057 ,822 ,003  ,162 ,759 ,672 

N 64 65 62 65 65 64 64 63 64 64 65 67 61 64 63 

Motiv (Mot) 

r ,192 ,323* ,168 ,227 ,258* ,115 ,101 ,229 ,406** ,221 ,401** ,182 1 ,105 ,045 

P ,138 ,011 ,204 ,078 ,045 ,378 ,434 ,075 ,001 ,088 ,001 ,162  ,423 ,731 

N 61 61 59 61 61 61 62 61 61 61 61 61 62 60 61 

Ček liste (ČL) 

r ,221 ,220 ,004 ,322** -,053 ,055 ,128 ,204 ,317* ,303* ,197 -,039 ,105 1 -,108 

P ,081 ,084 ,977 ,009 ,679 ,667 ,319 ,111 ,011 ,016 ,121 ,759 ,423  ,404 

N 63 63 61 64 63 64 63 62 63 63 63 64 60 65 62 

Grafični 
programi, 

kamera (GPK) 

r -,219 ,285* ,221 ,160 ,515** ,375** ,325** ,356** ,270* ,023 ,265* ,054 ,045 -,108 1 

P ,085 ,024 ,087 ,210 ,000 ,002 ,009 ,004 ,034 ,855 ,036 ,672 ,731 ,404  

N 63 63 61 63 63 63 63 62 62 63 63 63 61 62 63 

* Korelacija je pomembna na nivoju 0,05 (dvosmerna). 

** Korelacija je pomembna na nivoju 0,01 (dvosmerna). 

  

V tabeli 21 so prikazani rezultati povezanosti med postavkami o pogostosti uporabe 
prilagoditev pri likovnem izražanju. Šibka in pozitivna povezanost se je pokazala med: 
sedežnim redom in podajanjem navodil; podajanjem navodil in večjim delovnim 
prostorom, prilagojenimi likovnimi pripomočki, prostorom za oddih in umik ter 
prilagoditvami tehnike. Enako se je pokazalo tudi med večjim delovnim prostorom, 
materiali, večjim/manjšim nosilcem in uporabo ček list. Šibka in pozitivna povezanost se 
kaže tudi med večjim delovnim prostorom, prilagojenimi likovnimi pripomočki in 
uporabo grafičnih programov/kamere. V zadnjem primeru učitelji prilagoditve 
uporabljajo redkeje, medtem ko v zgornjem primeru prilagoditve, ki korelirajo, 
uporabljajo pogosteje. Pozitivna in šibka povezanost je tudi med pogostostjo uporabe 
prilagoditev: pomočjo sošolca, tehniko in grafičnimi programi. 

Srednje močna in pozitivna povezanost se je pokazala med prilagoditvami, ki so 
navedene kot pogosteje uporabljene: med podajanjem navodil in materialom (r = 0,414; 
P = 0,001) ter kompleksnostjo naloge (r = 0,460; P = 0,000); med večjim/manjšim 
nosilcem in tehniko (r = 0,459; P = 0,000); uporabo pomoči sošolca in kompleksnostjo 
naloge (r = 0,585; P = 0,000) ter podaljšanim časom (r = 0,409; P = 0,000); prilagoditvijo 
kompleksnosti naloge in tehnike (r = 0,500; P = 0,000) ter prilagajanjem motiva (r = 
0,406; P = 0,001). 

Pozitivna in srednje močna povezanost je opazna tudi pri prilagoditvah, ki jih učitelji 
uporabljajo redko ali jih sploh ne, to je med: uporabo tipne slike in prilagojenimi 
likovnimi pripomočki (r = 0,500; P = 0,000); večjim delovnim prostorom in uporabo 
prilagojenih likovnih pripomočkov; med prilagoditvami materiala, večjim/manjšim 
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nosilcem (r = 0,532; P = 0,000), tehnikami (r = 0,585; P = 0,000) in uporabo grafičnih 
programov/kamere (r = 0,515; P = 0,000). Omenjene prilagoditve v povprečju 
uporabljajo redkeje. 

Za nadaljnje obdelave podatkov smo za ocenjevalno lestvico pogostosti uporabe 
prilagoditev pri likovnem izražanju izračunali skupni rezultat.  

Tabela 22: Opisna statistika skupnega rezultata ocenjevalne lestvice pogostosti uporabe prilagoditev pri 
likovnem izražanju 

 

Tabela 22 prikazuje rezultate Kolmogorov-Smirnovega testa pri skupnem rezultatu 
pogostosti uporabe prilagoditev pri likovnem izražanju, ki je pokazal normalno 
porazdelitev podatkov (K-S = 0,107; g = 57; P = 0,160). Zato smo nadaljevali s 
parametričnimi testi enosmerne analize variance – ANOVA in t-testom za neodvisne 
vzorce. 

Tabela 23: Enosmerna analiza variance – ANOVA in t-test za neodvisne vzorce – razlike med povprečnimi 
ocenami pogostosti uporabe prilagoditev pri likovnem izražanju (skupni rezultat) glede na neodvisne spremenljivke 

Pogostost uporabe prilagoditev pri likovnem izražanju – skupni rezultat 

 
Test homogenosti varianc 

(Levenov test) 
ANOVA/t-test za neodvisne 

vzorce 

 F g1 g2 P g F/t P 

Razred, v katerem poučujejo LUM 0,714 3 53 0,548 3 F = 2,286 0,089 

Leta delovne dobe 0,235 3 53 0,872 3 0,670 0,574 

Vir znanja literatura 0,439   0,511 55 t = 3,557 0,001 

Vir znanja internet/mediji 0,300   0,586 55 t = -1,342 0,185 

Vir znanja študij 2,702   0,106 55 t = 1,505 0,138 

Vir znanja starši učencev 0,664   0,419 55 t = 0,456 0,650 

Vir znanja strokovni delavci na šoli 0,146   0,704 55 t = -0,042 0,967 
 

Tabela 23 prikazuje rezultate razlik med povprečnimi odgovori anketiranih učiteljev 
LUM o pogostosti uporabe prilagoditev. Glede na neodvisne spremenljivke (razred, kjer 
poučujejo LUM, leta delovne dobe in glede na vir znanja za delo z učenci s PP) nismo 
ugotovili statistično pomembnih razlik. Statistično pomembne razlike pa so se pokazale 
pri navajanju literature kot vira znanja. Ob predpostavki o homogenosti varianc (F = 
0,439; P = 0,511) lahko z 0,1-odstotnim tveganjem trdimo, da bi glede na to, da so kot 
pomemben vir znanja za delo z učenci s PP navedli literaturo, tudi v osnovni množici 
povprečno dosegli več točk na lestvici pogostosti uporabe prilagoditev (M = 41,50; SD = 
7,184) kot tisti, ki literature kot vira znanja niso navedli (M = 34,40; SD = 7,842), kar bi 
pomenilo, da prvi učencem omogočajo več prilagoditev pri likovnem izvajanju. Razlik v 
izkušnjah s poučevanjem učencev s PP nismo mogli proučiti, saj so vsi anketirani, ki so 

 
Prilagoditve izvajanja likovne naloge – skupni rezultat 

M Me SD Min Max KA KS 

Statistika 38,39 39,00 8,220 18 59 -0,178 0,560 

SN 1,089     0,316 0,623 
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izpolnjevali ocenjevalno lestvico pogostosti uporabe prilagoditev pri likovnem izražanju, 
navedli, da imajo izkušnje.7 

5.3.2 Prilagoditve pri podajanju teoretičnih vsebin 

Tabela 24: Opisna statistika vprašanja, kako pogosto anketirani učitelji LUM pri teoretičnih vsebinah učencem s 
PP omogočajo prilagoditve 

 N M Me Mo SD KA KS Min Max Sum 

Podaljšan čas 70 3,39 4,00 4 0,873 -1,118 0,007 1 4 237 

Prilagajanje oblike 
besedila 

68 3,46 3,00 4 3,803 7,160 56,370 1 33 235 

Pomoč sošolca 68 3,28 4,00 4 0,912 -0,957 -0,228 1 4 223 

Kontrast med besedilom 
in ozadjem 

66 3,15 3,00 1 5,251 7,444 58,641 1 44 208 

Krajšanje besedila 70 2,93 3,00 4 1,081 -0,492 -1,114 1 4 205 

Učenec glasno bere pred 
razredom le, če želi 

67 2,90 3,00 4 1,182 -0,472 -1,358 1 4 194 

Poenostavljanje besedila 67 2,84 3,00 4 1,123 -0,394 -1,261 1 4 190 

Uporaba slike za prikaz 
zaporedja postopka 

67 2,76 3,00 4 1,088 -0,231 -1,287 1 4 185 

Uporaba IKT, bralniki, 
snemalniki 

65 2,34 2,00 1 1,266 0,233 -1,629 1 4 152 

Uporaba zvočnega zapisa 66 1,83 1,00 1 1,017 0,889 -0,473 1 4 121 

Drugo 1          

IKT = informacijsko komunikacijska tehnologija. 

Iz rezultatov opisne statistike o pogostosti uporabe prilagoditev (tabela 24) je 
razvidno, da učitelji LUM pri podajanju teoretičnih vsebin, ki zahtevajo branje in pisanje, 
kot prilagoditev učencem pogosteje ali redno omogočajo podaljšan čas, prilagajanje 
oblike besedila in pomoč sošolca (M je med 3,39 in 3,28). Redko uporabljajo ali pa sploh 
ne uporabljajo zvočni zapis in IKT (M je med 1,83 in 2,34). 

Tabela 25: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov učiteljev LUM na vprašanje, kako pogosto pri 
vsebinah, ki zahtevajo branje in pisanje, učencem s PP omogočajo prilagoditve 

 
Ne uporabljam 

(1) 
Redko 

uporabljam (2) 
Pogosteje 

uporabljam (3) 

Redno 
uporabljam 

(4) 

Podaljšan čas f 2 12 13 43 

f % 2,9 17,1 18,6 61,4 

Pomoč sošolca f 3 12 16 37 

f % 4,4 17,6 23,5 54,4 

Prilagajanje oblike 
besedila 

f 11 8 18 31 

f % 16,2 11,8 26,5 45,6 

Učenec glasno bere 
pred razredom le, če 
želi 

f 12 14 10 31 

f % 17,9 20,9 14,9 46,3 

Krajšanje besedila f 9 16 16 29 

                                                      
7
 Glej prilogo 4: Opisna statistika pri iskanju razlik med povprečno oceno učiteljev LUM o pogostosti 

uporabe prilagoditev pri likovnem izražanju glede na neodvisne spremenljivke. 
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f % 12,9 22,9 22,9 41,4 

Poenostavljanje 
besedila 

f 11 15 15 26 

f % 16,4 22,4 22,4 38,8 

Uporaba slike za 
prikaz zaporedja 
postopka 

f 10 19 15 23 

f % 14,9 28,4 22,4 34,3 

Kontrast med 
besedilom in ozadjem 

f 21 9 15 21 

f % 31,8 13,6 22,7 31,8 

Uporaba IKT, bralniki, 
snemalniki 

f 25 12 9 19 

f % 38,5 18,5 13,8 29,2 

Uporaba zvočnega 
zapisa 

f 34 15 11 6 

f % 51,5 22,7 16,7 9,1 

Drugo  f = 1 
Prilagoditve, ki jih učitelji uporabljajo poleg naštetih in bi jih želeli 
izpostaviti: 
– Delo s pomočjo odraslega. 

 

Iz rezultatov frekvenčne in strukturne porazdelitve odgovorov o pogostosti uporabe 
prilagoditev (tabela 25) je razvidno, da pogosteje ali redno pri podajanju teoretičnih 
vsebin učitelji LUM uporabljajo kot prilagoditev podaljšan čas (80 %), pomoč sošolca 
(77,9 %), prilagajanje oblike besedila (72,1 %), možnost izbire pri glasnem branju           
(61,2 %), krajšanje besedila (64,3 %), poenostavljanje besedila (61,2 %), uporabo slike za 
prikaz zaporedja postopka (56,7 %) ter prilagajanje kontrasta med besedilom in ozadjem 
(54,5 %). Redko ali pa sploh ne uporabljajo IKT-opreme (57 %) in zvočnega zapisa (74,2 
%). Samo v enem primeru smo dobili dopis prilagoditve – delo s pomočjo odraslega. 

Tabela 26: Pearsonov koeficient korelacije – iskanje povezanosti med postavkami anketiranih učiteljev LUM o 
pogostosti uporabe prilagoditev pri teoretičnih vsebinah 

 (PČ) (KMBO) (KB) (POB) (PB) (USPZP) (IKT) (UGBŽ) (UZZ) (PS) 

Podaljšan čas (PČ) 

r 1 0,246
*
 0,481

**
 0,443

**
 0,330

**
 0,364

**
 0,097 0,403

**
 0,317

*
 0,594

**
 

P  0,046 0,000 0,000 0,006 0,003 0,443 0,001 0,010 0,000 

N 70 66 68 68 67 66 65 66 65 68 

Kontrast med 
besedilom in 

ozadjem (KMBO) 

r 0,246
*
 1 0,438

**
 0,728

**
 0,394

**
 0,231 0,264

*
 0,318

**
 0,336

**
 0,110 

P 0,046  0,000 0,000 0,001 0,062 0,034 0,009 0,006 0,379 

N 66 66 66 66 66 66 65 66 65 66 

Krajšanje besedila 
(KB) 

r 0,481
**

 0,438
**

 1 0,691
**

 0,729
**

 0,285
*
 0,244

*
 0,401

**
 0,299

*
 0,251

*
 

P 0,000 0,000  0,000 0,000 0,019 0,050 0,001 0,015 0,041 

N 68 66 70 68 66 67 65 67 66 67 

Prilagajanje 
oblike besedila 

(POB) 

r 0,443
**

 0,728
**

 0,691
**

 1 0,581
**

 0,353
**

 0,300
*
 0,324

**
 0,392

**
 0,247

*
 

P 0,000 0,000 0,000  0,000 0,004 0,015 0,008 0,001 0,044 

N 68 66 68 68 66 66 65 66 65 67 

Poenostavljanje 
besedila (PB) 

r 0,330
**

 0,394
**

 0,729
**

 0,581
**

 1 0,453
**

 0,306
*
 0,329

**
 0,273

*
 0,178 

P 0,006 0,001 0,000 0,000  0,000 0,013 0,007 0,028 0,149 

N 67 66 66 66 67 66 65 66 65 67 

Uporaba slike za 
prikaz zaporedja 

postopka (USPZP) 

r 0,364
**

 0,231 0,285
*
 0,353

**
 0,453

**
 1 0,229 0,047 0,253

*
 0,087 

P 0,003 0,062 0,019 0,004 0,000  0,066 0,707 0,040 0,489 

N 66 66 67 66 66 67 65 066 66 66 

Uporaba IKT, 
bralniki, 

snemalniki (IKT) 

r 0,097 0,264
*
 0,244

*
 0,300

*
 0,306

*
 0,229 1 0,038 0,232 0,025 

P 0,443 0,034 0,050 0,015 0,013 0,066  0,761 0,066 0,841 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 64 65 

Učenec glasno 
bere pred 

razredom le, če 
želi (UGBŽ) 

r 0,403
**

 0,318
**

 0,401
**

 0,324
**

 0,329
**

 0,047 0,038 1 0,248
*
 0,158 

P 0,001 0,009 0,001 0,008 0,007 0,707 0,761  0,047 0,205 

N 66 66 67 66 66 66 65 67 65 66 

Uporaba r 0,317
*
 0,336

**
 0,299

*
 0,392

**
 0,273

*
 0,253

*
 0,232 0,248

*
 1 0,231 
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zvočnega zapisa 
(UZZ) 

P 0,010 0,006 0,015 0,001 0,028 0,040 0,066 0,047  0,064 

N 65 65 66 65 65 66 64 65 66 65 

Pomoč sošolca 
(PS) 

r 0,594
**

 0,110 0,251
*
 0,247

*
 0,178 0,087 0,025 0,158 0,231 1 

P 0,000 0,379 0,041 0,044 0,149 0,489 0,841 0,205 0,064  

N 68 66 67 67 67 66 65 66 65 68 

* Korelacija je pomembna na nivoju 0,05 (dvosmerna). 

** Korelacija je pomembna na nivoju 0,01 (dvosmerna). 

 

Rezultati (tabela 26) pregleda povezanosti med uporabo prilagoditev anketiranih 
učiteljev LUM pri obravnavanju teoretičnih vsebin, ki zahtevajo branje in pisanje, so 
pokazali pozitivno in šibko povezanost med naslednjimi postavkami: pogostejšim 
uporabljanjem podaljšanega časa, poenostavljanjem besedila in uporabo slike za prikaz 
zaporedja postopka. Šibka in pozitivna je tudi povezanost med pogostostjo uporabljanja 
prilagajanja kontrasta med besedilom in ozadjem, poenostavljanjem besedila, glasnim 
branjem po želji in uporabo zvočnega zapisa. Omenjene prilagoditve se po pogostosti 
uporabe povezujejo tudi s poenostavljanjem oblike besedila.  

Srednje močna in pozitivna povezanost se je pokazala med prilagoditvami 
teoretičnih vsebin, za katere so anketirani učitelji navajali, da jih uporabljajo pogosteje. 
Učitelji, ki so pogosteje navajali uporabo prilagoditve podaljšanega časa, pogosteje 
uporabljajo tudi: krajšanje besedila (r = 0,481; P = 0,000); prilagajanje oblike besedila (r = 
0,433; P = 0,000); glasno branje po želji (r = 0,403; P = 0,001) in pomoč sošolca (r = 0,594; 
P = 0,000). Srednje močna in pozitivna povezanost je tudi med pogostostjo uporabe 
prilagajanja kontrasta med besedilom in ozadjem ter krajšanjem besedila (r = 0,438; P = 
0,000) in prilagajanjem oblike besedila (r = 0,728; P = 0,000). Enako velja za povezanost 
med pogostostjo krajšanja besedila, prilagajanjem oblike besedila (r = 0,691; P = 0,000) 
in glasnim branjem po želji (r = 0,401; P = 0,001). Močna pa je povezanost s 
poenostavljanjem besedila (r = 0,729; P = 0,000). Srednje močna in pozitivna je tudi 
povezanost med pogostostjo uporabe prilagajanja oblike besedila in poenostavljanjem 
besedila (r = 0,581; P = 0,000). Pogostost uporabe poenostavljanja besedila se pozitivno 
in srednje močno povezuje z uporabo slike za prikaz zaporedja postopka (r = 0,453; P = 
0,000).  

Za nadaljnje obravnave smo za ocenjevalno lestvico pogostosti uporabe prilagoditev 
pri podajanju teoretičnih vsebin pri pouku LUM izračunali skupni rezultat.  

Tabela 27: Opisna statistika skupnega rezultata ocenjevalne lestvice pogostosti uporabe prilagoditev pri 
obravnavanju teoretičnih vsebin pri pouku LUM 

 

Prilagoditve teoretičnih vsebin pri LUM – skupni rezultat 

M Me SD Min Max KA KS 

Statistika 28,7813 28,0000 10,01977 13,00 77,00 2,160 8,940 

SN 1,25247     0,299 0,590 
  

Tabela 27 prikazuje rezultate Shapiro-Wilkovega testa pri skupnem rezultatu 
pogostosti uporabe prilagoditev pri teoretičnih vsebinah, ki je pokazal normalno 
porazdelitev podatkov (S-W = 0,967; g = 64; P = 0,082). Zato smo nadaljevali s 
parametričnimi testi enosmerne analize variance – ANOVA in t-testom za neodvisne 
vzorce. 
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Tabela 28: Enosmerna analiza variance – ANOVA in t-test za neodvisne vzorce – razlike med povprečnimi 
ocenami pogostosti uporabe prilagoditev pri obravnavanju teoretičnih vsebin (skupni rezultat) glede na neodvisne 
spremenljivke 

Pogostost uporabe prilagoditev pri obravnavanju teoretičnih vsebin – skupni rezultat 

 
Test homogenosti varianc 

(Levenov test) 
ANOVA/t-test za neodvisne 

vzorce 

 F g1 g2 P g F/t P 

Razred, v katerem poučujejo LUM 2,274 3 60 0,089 3 F = 2,990 0,038 

Leta delovne dobe 1,856 3 60 0,147 3 F = 1,586 0,202 

Vir znanja literatura 1,481   0,228 62 t =-2,398 0,019 

Vir znanja internet/mediji 0,401   0,529 62 t = 0,170 0,866 

Vir znanja študij 0,801   0,374 62 t = 0,975 0,333 

Vir znanja starši učencev 0,709   0,403 62 t = 1,421 0,160 

Vir znanja strokovni delavci na 
šoli 

0,075   0,784 62 t = 1,152 0,254 

 

Čeprav je enosmerna analiza variance – ANOVA (tabela 28) pokazala statistično 
pomembne razlike med aritmetičnimi sredinami pogostosti uporabe prilagoditev (F = 
2,990; g = 3; P = 0,038) učiteljev LUM pri podajanju teoretičnih vsebin glede na razred, v 
katerem poučujejo, Gabrielov post hoc test za parne primerjave ni pokazal statistično 
pomembnih razlik.8 Za vzorec pa lahko ugotovimo, da učitelji, ki poučujejo LUM na 
razredni in predmetni stopnji (M = 33,50; SD = 6,245), in učitelji na srednjih šolah (M = 
33,25; SD = 5,123) v povprečju pogosteje uporabljajo prilagoditve pri podajanju 
teoretičnih vsebin kot učitelji na predmetni (M = 25,43; SD = 7,519) in razredni (M = 
27,88; SD = 5,814) stopnji.9 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,481; P = ,228) je t-test za 
neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne razlike (t = -2,398; g = 62; P = 0,019) 
glede na to, ali so učitelji LUM navedli literaturo kot vir znanja za delo z učenci s PP, in 
pogostost uporabe prilagoditev pri podajanju teoretičnih vsebin. S tveganjem 1,9 % 
lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji LUM, ki so navedli kot pomemben vir 
znanja za delo z učenci s PP literaturo, v povprečju pogosteje uporabljali prilagoditve pri 
podajanju teoretičnih vsebin (M = 29,42; SD = 6,129) kot tisti, ki literature niso navedli 
kot vir znanja za delo z učenci s PP (M = 25,46; SD = 7,037). 

Razlik glede na izkušnje s poučevanjem učencev s PP nismo mogli proučiti, saj so vsi 
(razen enega) anketirani, ki so izpolnjevali ocenjevalno lestvico pogostosti uporabe 
prilagoditev pri podajanju teoretičnih vsebin, navedli, da imajo izkušnje. 

                                                      
8
 Glej prilogo 5: Gabrielov post hoc test o pogostosti uporabe prilagoditev pri obravnavanju teoretičnih 

vsebin glede na razred, v katerem poučujejo LUM. 
9
 Glej prilogo 6: Opisna statistika pri iskanju razlik med povprečno oceno učiteljev LUM o pogostosti 

uporabe prilagoditev pri obravnavanju teoretičnih vsebin glede na neodvisne spremenljivke. 
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6 RAZPRAVA 

6.1 Samoocena kompetentnosti učiteljev likovne umetnosti za delo z 

učenci s posebnimi potrebami 

Anketirani učitelji LUM so pri samooceni kompetentnosti za delo s posamezno 
skupino učencev s PP kot zahtevnejši skupini za delo najpogosteje ocenili skupino slepih 
in slabovidnih učencev (40 %) in skupino učencev z motnjami avtističnega spektra (18,7 
%) ter kot najmanj zahtevni skupini učence s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja (30,7 %) in dolgotrajno bolne učence (18,9 %). Ob iskanju razlik med povprečnimi 
samoocenami kompetentnosti za delo s posamezno skupino učencev s PP nismo odkrili 
statistično pomembnih razlik glede na razred, v katerem poučujejo. Statistično 
pomembne razlike so se pokazale glede navajanja vira znanja o poučevanju učencev s 
PP. Rezultati kažejo, da učitelji, ki so navajali kot vir znanja internet in strokovne delavce 
na šoli, vidijo delo z učenci s PP kot zahtevnejše in večji izziv. To velja tudi za učitelje, ki 
so odgovorili, da imajo izkušnje s poučevanjem učencev s PP. Iz pregleda povezanosti 
med odgovori smo ugotovili, da učitelji, ki vidijo delo z gibalno oviranimi učenci kot manj 
zahtevno, ocenjujejo delo z učenci s čustveno-vedenjskimi motnjami in učenci z ADHD 
kot zahtevnejše.  

To lahko povežemo z rezultati raziskave, izvedene na slovenskih učiteljih, ki je 
raziskovala odnos učiteljev do vključevanja učencev s PP. Rezultati so pokazali najvišje 
odobravanje vključevanja gibalno oviranih učencev in najnižje odobravanje vključevanja 
učencev s čustveno-vedenjskimi motnjami. Kot pomemben dejavnik, ki določa stopnjo 
strinjanja za vključitev, se je poleg vrste PP pokazalo znanje za delo z učenci s PP (Čagran 
in Schmidt, 2011). V naši raziskavi se je pokazalo, da anketirani učitelji LUM prav zaradi 
dodatnega znanja vidijo delo s posameznimi skupinami učencev kot zahtevnejše in večji 
izziv. Pri razvoju inkluzivne šole ima pomembno vlogo učiteljeva usposobljenost 
spopadanja z razlikami med učenci na področju vedenja. Reševanje vedenjskih in 
socialno-emocionalnih problemov se pojavlja in predstavlja največji izziv v vseh šolah in 
vseh državah (European Agency for Development in Special Needs Education, 2003, v 
Kavlker, 2008, str. 169). To potrjujejo tudi izsledki študije, ki se osredotoča na potrebe 
po podpori pri strokovnem razvoju med na novo usposobljenimi učitelji različnih držav. 
Rezultati kažejo, da na novo usposobljeni učitelji potrebujejo podporo, še zlasti v 
povezavi s konfliktnimi situacijami in pri diferenciaciji njihovega poučevanja (Harju in 
Niemi, 2016, str. 78). Raziskave EACEA (2015) ugotavljajo, da je več kot 50 % učiteljev 
izrazilo zmerno do veliko potrebo po profesionalnem razvoju na področju poučevanja 
učencev s PP (Učiteljski poklic v Evropi: Prakse, dojemanje in politike, 2015). V raziskavi, 
v kateri je sodelovalo 1209 učiteljev in vzgojiteljev prvih treh razredov osnovnih šol v 
Sloveniji, je skoraj tretjina pedagoških delavcev navedla, da potrebuje strokovno pomoč 
pri delu z učenci, od tega dve tretjini pri delu z učenci s PP (z učenci z učnimi težavami in 
nadarjenimi učenci), drugi pa pri vzgojnem delu (Vršnik Perše, 2007, str. 70–72). 

6.2 Prepoznavanje posebnih potreb učencev pri pouku likovne 

umetnosti 

Anketirani učitelji LUM v večini primerov menijo, da pogosteje ali močno zaznavajo PP 
in prepoznavajo težave učencev pri pouku LUM. Dobre štiri petine vprašanih pogosteje 
ali močno zaznavajo težave pri izdelkih, ki zahtevajo večjo natančnost, dolgočasenje in 
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motenje ostalih, težave z načrtovanjem časa, motivacijo in vztrajanjem, težave s 
pomnjenjem in sledenjem postopka, težave z usmerjanjem pozornosti in težave pri 
sodelovanju s sošolci. Približno tretjina učiteljev pa navaja, da ne zaznajo ali redko 
zaznajo pri učencih hitro utrujenost, težave z zaupanjem vase in v svoje zmožnosti, 
težave z ustreznim odzivanjem na pohvalo ali kritiko, težave s prenosom že naučenega 
znanja v nove situacije in težave pri razumevanju likovnih pojmov. Pri iskanju 
povezanosti med prepoznavanjem težav se je pokazala srednje močna povezanost 
predvsem med težavami, za katere je večina ocenila, da jih prepoznavajo pogosteje, in 
tistimi, ki jih pri učencih zaznavajo redko ali jih sploh ne zaznajo. Ko smo iskali razlike 
učiteljev med povprečnimi ocenami zaznavanja težav učencev pri pouku LUM, smo 
ugotovili, da so učitelji z manj kot 12 leti delovne dobe v povprečju ocenili, da 
prepoznajo manj PP pri učencih, učitelji z več kot 31 leti delovne dobe pa so povprečno 
ocenili, da bolj prepoznavajo PP učencev. Pri najvišji doseženi izobrazbi, razredu, v 
katerem poučujejo, in virih znanja se razlike niso pokazale kot statistično pomembne. 

N. Vovk Ornik (2016, str. 203) v svoji raziskavi med učitelji ugotavlja, da ti dobro 
prepoznavajo težave učencev na področju izobraževanja (težave na področju govora, 
jezika, koncentracije in pozornosti, problemskih nalog, načrtovanja motoričnih aktivnosti 
itd.), manj pa prepoznavajo težave na socialnem področju (vključevanje učenca v razred, 
odnos do vrstnikov) (prav tam). Raziskava z vključenimi 1139 strokovnimi delavci (od 
tega 75 % učiteljev) je pokazala, da vprašani strokovni delavci pri učencih najhitreje 
odkrijejo težave zaradi hiperaktivnega in nemirnega vedenja (85 %) in težave zaradi 
slabšega razumevanja slovenskega jezika (76 %), težje pa odkrijejo učne težave, 
povezane s čustvenimi težavami (51 %) (Magajna in Kavkler, 2008, str. 128). To se je 
pokazalo tudi v odgovorih anketiranih učiteljev, ki poučujejo LUM, kjer je tretjina 
odgovorila, da ne zaznajo ali redko zaznajo težave učencev, ki se bolj navezujejo na 
socialno-emocionalno področje (hitra utrudljivost, zaupanje vase, ustrezno odzivanje na 
pohvalo in kritiko). Ugotovitve raziskave, ki sta jo izvedli M. Peček Čuk in I. Lesar (2010, 
str. 192), tudi kažejo, da med skupinami učencev s PP učiteljem predstavljajo najbolj 
problematično skupino učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, kar nakazuje, da je 
za učitelje bolj moteče vedenje učencev kot pa njihova samopodoba ali storilnost (prav 
tam). 

6.3 Uporaba prilagoditev za učence s posebnimi potrebami pri 

poučevanju likovne umetnosti 

Od anketiranih učiteljev LUM jih je več kot 4/5 odgovorilo, da pogosteje ali redno 
uporabljajo podaljšan čas za dokončevanje izdelka, prilagajajo podajanje navodil in 
sedežni red ter uporabljajo pomoč sošolca. Le približno polovica jih pogosto ali redno 
uporablja prilagajanje velikosti nosilca in delovnega prostora, prilagoditve motiva, 
tehnike, materiala ter kompleksnosti naloge. Približno 3/4 anketiranih pa ne uporablja 
ali redko uporablja kot prilagoditev grafične programe ali kamero, ček liste, tipno sliko, 
prilagojene likovne pripomočke in prostor za oddih. Glede na pogostost ali redkost 
uporabe omenjenih prilagoditev se je med njimi pokazala tudi srednje močna in 
pozitivna povezanost. To pomeni, da učitelji, ki pogosteje prilagajajo čas za dokončanje 
izdelka, pogosteje prilagajajo tudi kompleksnost naloge, motiv, tehniko in velikost 
nosilca. Tisti, ki redkeje uporabljajo prilagojene likovne pripomočke, pa tudi redkeje 
uporabljajo tipno sliko in velikost delovnega prostora. Med povprečnimi odgovori glede 
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pogostosti uporabe prilagoditev in neodvisne spremenljivke (razred, kjer poučujejo LUM, 
leta delovne dobe ter glede na vir znanja za delo in izkušnje z učenci s PP) nismo našli 
statistično pomembnih razlik. Kot statistično pomembno pa se je pokazalo, da tisti, ki so 
kot vir znanja navajali literaturo, učencem pri likovnem izvajanju in podajanju teoretičnih 
vsebin omogočajo več prilagoditev. 

Pri analiziranju pogostosti uporabe prilagoditev pri podajanju teoretičnih vsebin 
skoraj 3/4 anketiranih učiteljev pogosteje ali redno prilagajajo podaljšan čas, pomoč 
sošolca, oblike besedila, dajejo možnost izbire pri glasnem branju, krajšajo besedila, 
poenostavljajo besedila, uporabljajo slike za prikaz zaporedja postopka ter prilagajajo 
kontrast med besedilom in ozadjem. Dobra polovica redko ali pa sploh ne uporablja IKT-
opreme in zvočnega zapisa. Med pogostostjo ali redkostjo uporabe prilagoditev so se 
pokazale tudi pozitivne in srednje močne povezanosti. Ob iskanju statistično pomembnih 
razlik pri pogostosti uporabe prilagoditev pri podajanju teoretičnih vsebin smo ugotovili, 
da učitelji, ki poučujejo LUM na razredni in predmetni stopnji, ter učitelji na srednjih 
šolah pogosteje uporabljajo prilagoditve pri podajanju teoretičnih vsebin kot učitelji, ki 
poučujejo samo na predmetni ali razredni stopnji. Za to lahko iščemo vzroke v tem, da je 
v omenjenih skupinah učiteljev poleg praktičnih vsebin bolj prisotno tudi vključevanje 
teoretičnih vsebin. 

Razloge za izbiro pogostosti uporabe določenih prilagoditev pri likovnem izražanju 
lahko najdemo v raziskavi T. Tacol (2011, str. 76–79), izvedeni med slovenskimi študenti 
(N = 67) in učitelji (N = 43) razrednega pouka, ki izpostavlja, da se pouk LUM v praksi 
pogosto poenostavlja. Premalo se vključujejo elementi didaktičnih konceptov ter 
spodbujanje znanja likovnega jezika, individualnega likovnega izražanja in ustvarjalnosti. 
Likovna aktivnost učencev je usmerjena predvsem v realizacijo likovnega motiva in 
tehnike, brez realizacije vseh ciljev likovnega pouka (prav tam). To bi lahko kazalo na 
pogostejše prilagoditve, povezane z motivom, tehniko, materialom in nosilcem, ki se bolj 
navezujejo na uresničevanje psihomotoričnih ciljev, medtem ko so bolj zapostavljene 
prilagoditve, ki so usmerjene v uresničevanje afektivnih in kognitivnih ciljev (redka 
uporaba IKT, grafičnih programov, zvočnih zapisov, tipnih slik, prilagojenih pripomočkov 
in prostora za oddih), ki so nujno potrebni za aktivno vključevanje in sodelovanje slepih 
in slabovidnih učencev ter tudi učencev, ki imajo PP na področju motorike in organizacije 
ter potrebujejo več konkretnih ponazoritev in različnih načinov za usvajanje novih 
pojmov. 

Pogostost uporabe različnih pristopov dela z učenci z in brez PP se je preverjalo tudi v 
raziskavi (Vršnik Perše, 2007, str. 70–72), v kateri je sodelovalo 1209 učiteljev in 
vzgojiteljev prvih treh razredov osnovnih šol v Sloveniji. Odgovori na splošna vprašanja 
so pokazali, da anketirani pogosto uporabljajo prilagoditve. Ob podrobnejši opredelitvi 
pogostosti uporabe specifičnih metod in oblik dela pa se je pokazalo, da strokovni 
delavci prilagoditev ne uporabljajo tako pogosto. Pokazalo se je, da pedagoški delavci, ki 
poučujejo otroke s PP, pogosteje izvajajo projektno delo, uporabljajo videoposnetke, 
vključujejo dramatizacijo in igre vlog, učno diferenciacijo pri zahtevnosti nalog ter 
obiskovanje različnih ustanov in ljudi kot pedagoški delavci, ki ne poučujejo učencev s 
PP. Več kot 80 % vseh pedagoških delavcev vsaj enkrat tedensko diferencira naloge po 
količini in težavnosti, manj pogosto pa uporabljajo razvrščanje učencev v skupine po 
sposobnostih. Zelo majhen delež jih je navedel, da bi svoje pedagoško delo prilagodili 
posebnostim učencev. Skoraj tretjina pedagoških delavcev je navedla, da potrebuje 
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strokovno pomoč pri delu z učenci, od tega dve tretjini pri delu z učenci s PP (z učenci z 
učnimi težavami in nadarjenimi učenci), drugi pa pri vzgojnem delu (prav tam). 

Avtorici C. Peklaj in S. Pečjak (2008, str. 151 in 165) navajata rezultate raziskave, ki so 
pokazali, da učitelji na razredni stopnji sami uporabljajo več različnih metod dela in pouk 
bolj prilagajajo učencem s PP kot predmetni učitelji. Učitelji so navajali, da poučevanje 
prilagajajo tako, da uporabljajo različen slikovni material, konkretne in življenjske 
primere (28 %); individualizirajo razlago, tako da prilagajajo stopnjo težavnosti in vsebine 
ravni razumevanja posameznega učenca (18 %); sproti preverjajo razumevanje, ki mu 
sledi ponovna razlaga (15 %); učence poskušajo aktivirati z vključevanjem v razgovor, 
razlago in navajanjem primerov, spodbujanjem ter pohvalo (13 %); organizirajo delo v 
homogenih skupinah ali delo v parih z boljšimi učenci (10 %); se poslužujejo ponovne in 
dodatne razlage vsebin pri dopolnilnem pouku (6 %). Med poukom se nekateri učitelji ne 
prilagajajo učencem s PP (4 %). Med vsemi mogočimi ukrepi učitelji učencem 
najmanjkrat prilagodijo učno gradivo (prav tam). Med povprečnimi odgovori glede 
pogostosti uporabe prilagoditev pri likovnem izražanju učiteljev LUM glede na razred, v 
katerem poučujejo, nismo našli statistično pomembnih razlik. Rezultati pa so pokazali, 
da učitelji, ki poučujejo LUM na razredni in predmetni stopnji, ter učitelji na srednjih 
šolah pogosteje uporabljajo prilagoditve pri podajanju teoretičnih vsebin kot učitelji, ki 
poučujejo samo na predmetni ali razredni stopnji. 

7 SKLEP 

V magistrskem delu smo ob upoštevanju nižjih dosežkov učencev s PP na nacionalnih 
preverjanjih znanja in izpostavljenih stiskah, ki jih doživljajo učitelji zaradi pomanjkanja 
kompetenc za delo z učenci s PP, želeli preveriti, kako se omenjene teme odražajo pri 
učiteljih, ki poučujejo LUM (na razredni in predmetni stopnji ali v srednji šoli). Odgovore 
79 učiteljev, pridobljene prek anketnih vprašalnikov, smo predstavili z opisno statistiko, 
iskanjem povezanosti med posameznimi postavkami in iskanjem razlik med povprečnimi 
vrednostmi odgovorov glede na razred, v katerem poučujejo, leta delovne dobe, vir 
znanja o poučevanju učencev s PP in izkušnje s poučevanjem učencev s PP. Raziskovalna 
vprašanja so se nanašala na samooceno kompetentnosti za delo s posamezno skupino 
učencev s PP, prepoznavanje PP učencev pri pouku LUM in prilagoditve pri likovnem 
izražanju in podajanju teoretičnih vsebin, ki jih učitelji omogočajo učencem s PP. 

Anketirani učitelji LUM so pri samooceni kompetentnosti za delo s posamezno 
skupino učencev s PP kot zahtevnejši skupini za delo ocenili skupino slepih in slabovidnih 
učencev ter skupino učence z motnjami avtističnega spektra in kot najmanj zahtevni 
skupini učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in dolgotrajno bolne 
učence. Rezultati kažejo, da učitelji, ki so navajali kot vir znanja internet in strokovne 
delavce na šoli, vidijo delo z učenci s PP kot zahtevnejše in večji izziv. To velja tudi za 
učitelje, ki so odgovorili, da imajo izkušnje s poučevanjem učencev s PP. Garvis (2009, 
str. 26–27) v rezultatih svoje raziskave ugotavlja, da lahko za visoko samooceno 
kompetentnosti navedemo pomanjkanje izkušenj. To bi tudi v našem primeru pomenilo: 
več znanja, več izkušenj – večje zavedanje zahtevnosti dela.  

Iz pregleda povezanosti med odgovori smo ugotovili, da učitelji LUM, ki vidijo delo z 
gibalno oviranimi učenci kot manj zahtevno, ocenjujejo delo z učenci s čustveno-
vedenjskimi motnjami in učenci z ADHD kot zahtevnejše. To preusmeri pozornost s tega, 



69 
 

da večji izziv kot skupina PP, ki jih ima učenec, učiteljem predstavljata moteče vedenje in 
reševanje vedenjskih problemov (Čagran, Schmidt, 2011; European Agency for 
Development in Special Needs Education, 2003, v Kavlker, 2008, str. 169; Harju in Niemi, 
2016, str. 78). Učiteljem in vzgojiteljem v Sloveniji in po svetu je skupno to, da izražajo 
potrebo po profesionalnem razvoju na področju poučevanja učencev s PP (Učiteljski 
poklic v Evropi: Prakse, dojemanje in politike, 2015; Vršnik Perše, 2007, str. 70–72). 
Anketirani učitelji LUM so najpogosteje kot vir znanja za delo z učenci s PP obkrožali 
druge strokovne delavce na šoli in literaturo.  

Anketirani učitelji, ki poučujejo LUM, v večini primerov menijo, da pogosteje ali 
močno zaznavajo PP in prepoznavajo težave učencev pri pouku LUM. Ko smo proučevali 
razlike učiteljev med povprečnimi ocenami zaznavanja težav učencev pri pouku LUM, 
smo ugotovili, da so učitelji z manj kot 12 leti delovne dobe v povprečju ocenili, da 
prepoznajo manj PP pri učencih kot učitelji z več kot 31 leti delovne dobe. Podobno kot 
kažejo ugotovitve drugih raziskav (Vovk Ornik, 2016, str. 203; Magajna in Kavkler, 2008, 
str. 128; Peček Čuk in Lesar, 2010, str. 192), učitelji, ki poučujejo LUM, pogosteje 
prepoznavajo težave učencev, ki se kažejo na ravni vedenja (natančnost, pozornost, 
motorika, moteče vedenje), manj pa težave učencev na socialno-emocionalnem 
področju (hitra utrudljivost, zaupanje vase, ustrezno odzivanje na pohvalo in kritiko). 

Od anketiranih učiteljev LUM jih je več kot 4/5 odgovorilo, da pri likovnem izražanju 
pogosteje ali redno uporabljajo podaljšan čas za dokončevanje izdelka, prilagajanje 
podajanja navodil, prilaganje sedežnega reda in pomoč sošolca. Le približno polovica jih 
pogosto ali redno prilagaja velikost nosilca in delovnega prostora, motiva, tehnike in 
materiala ter kompleksnost naloge. Okoli 3/4 anketiranih pa ne uporablja ali redko 
uporablja kot prilagoditev grafične programe ali kamero, ček liste, tipno sliko, 
prilagojene likovne pripomočke in prostor za oddih. Pri podajanju teoretičnih vsebin 
skoraj 3/4 anketiranih učiteljev pogosteje omogočajo podaljšan čas, pomoč sošolca, 
prilagajanje oblike, poenostavljanje in krajšanje besedila, možnost izbire pri glasnem 
branju, slike za prikaz zaporedja postopka ter prilagajanje kontrasta med besedilom in 
ozadjem. Dobra polovica pa jih redko ali sploh ne uporablja IKT-opreme in zvočnega 
zapisa. Tisti učitelji, ki so kot vir znanja navajali literaturo, učencem pri likovnem 
izvajanju in podajanju teoretičnih vsebin omogočajo več prilagoditev. Učitelji, ki 
poučujejo LUM na razredni in predmetni stopnji, ter učitelji na srednjih šolah pogosteje 
uporabljajo prilagoditve pri podajanju teoretičnih vsebin kot učitelji, ki poučujejo samo 
na predmetni ali razredni stopnji.  

Pogostejše so prilagoditve, povezane z motivom, tehniko, materialom in nosilcem, ki 
se bolj navezujejo na uresničevanje psihomotoričnih ciljev, bolj pa so zapostavljene 
prilagoditve, ki so usmerjene v uresničevanje afektivnih in kognitivnih ciljev (uporaba 
IKT, zvočnih zapisov, tipnih slik, prilagojenih pripomočkov in prostorov za oddih), kar bi 
lahko pripisali temu, da se LUM v praksi poenostavlja (Tacol, 2011, str. 76–79). Več kot 
80 % vseh pedagoških delavcev vsaj enkrat tedensko diferencira naloge po količini in 
težavnosti, hkrati pa jih zelo majhen delež navaja, da bi svoje pedagoško delo prilagodili 
PP učencev (Vršnik Perše, 2007, str. 70–72), nekateri učitelji pa se sploh ne prilagajajo 
učencem s PP. Med vsemi ukrepi učitelji najmanjkrat prilagodijo učno gradivo. Delo in 
metode učencem s PP bolj prilagajajo učitelji na razredni kot na predmetni stopnji 
(Magajna in Kavkler, 2008, str. 151 in 165). To lahko opazimo tudi pri anketiranih 
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učiteljih LUM, vendar pa razlike v pogostosti uporabe prilagoditev niso statistično 
pomembne. 

S. M. Malley in L. Silverstein (2014) izpostavljata, kako umetniške aktivnosti s skupino, 
sestavljeno iz oseb brez in s PP, pozitivno vplivajo na razumevanje in spoštovanje oseb s 
PP s strani vrstnikov (prav tam). Učenci brez PP pridobijo na povečani odzivnosti za 
potrebe drugih, cenijo odnose z učenci s PP, pridobijo na osebnem razvoju in večji 
toleranci do drugačnosti, cenijo različnost, razvijajo osebne vrednote in vnašajo 
pozitivne spremembe v medosebne odnose (Downing, 2002, str. 9, v Reavis, 2009, str. 
16). Izpostavljena je tudi problematika pomanjkanja celovitega dela, ki bi povezala 
umetnost in specialno edukacijo – tako zaradi zagotavljanja boljše kakovosti življenja 
oseb s PP kot v smislu profesionalnega opremljanja učiteljev, ki poučujejo LUM. Vzroki za 
to so različni, eden izmed njih je gotovo ločenost polj umetnosti in specialne edukacije, 
kar pomeni manjše zagotavljanje priložnosti za učinkovito učenje oseb s PP skozi 
umetnost. Prav zato so v Washingtonu, na John F. Kennedy Center for the Performing 
Arts, ustanovili intersekcijo med tema dvema poljema. Z namenom, da bi združili 
strokovnjake obeh disciplin, so uvedli dvodnevni letni seminar, na katerem strokovnjaki z 
obeh področij lahko delijo profesionalne izkušnje, identificirajo skupne težave in izzive 
ter razmišljajo o potrebah, ki bi jih lahko zadovoljili skozi sodelovanje obeh praks (Malley 
in Silverstein, 2014).  

Pričujoče magistrsko delo prav tako predstavlja primer poskusa združitve pregledane 
literature tako z ene strokovne smeri kot druge, vpete med odgovore anketiranih 
učiteljev LUM. 

7.1 Omejitve magistrskega dela in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Omejitve raziskovalnega dela predstavljajo majhno število anketiranih (N = 79) in 
ocenjevalne lestvice, ki so lahko vodile anketirane v socialno zaželene odgovore. Učitelji 
LUM so navajali visoko pogostost prepoznavanja težav in omogočanja prilagoditev 
učencem s PP. Statistično pomembnih razlik med povprečnimi odgovori (na kar tudi 
vpliva majhen N) glede na razred, v katerem učijo, delovno dobo učiteljev ter vire znanja 
in izkušnje s poučevanjem učencev s PP je bilo malo. Med vsemi anketiranimi sta bila le 
dva učitelja, ki še nista imela izkušenj s poučevanjem učencev s PP, kar je onemogočilo 
proučevanje razlik med skupinami učiteljev v prepoznavanju težav in pogostosti uporabe 
prilagoditev, in sicer glede na to, ali imajo konkretno izkušnjo s poučevanjem učenca s 
PP ali ne. K manjši odzivnosti učiteljev sta lahko pripomogla tudi čas izpolnjevanja (junij – 
konec šolskega leta) in prevelika količina postavk na ocenjevalnih lestvicah (veliko 
anketiranih je izpolnilo le pol vprašalnika). Poseben izziv pa predstavlja že sama izbira 
povezave dveh področij, ki sta si v osnovnih ciljih, strategijah in pristopih dobre 
poučevalne prakse zelo blizu in hkrati daleč.  

Na tem mestu navajamo povzetek razmisleka B. L. Gerber in L. Horoschak (2012, str. 
113), ki navajata, da učiteljem, ki poučujejo umetnost, zelo pogosto primanjkuje 
potrebnih informacij o učencih z raznolikimi PP. Na drugi strani pa specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom ter razrednim učiteljem primanjkuje informacij o 
umetnosti. Različne raziskave so prišle do različnih ugotovitev, ki imajo veliko vrednost 
za prakso, a so žal premalo dostopne in poznane učiteljem LUM v praksi. »Univerzalnega 
recepta«, ki bi ustrezal maksimalnemu razvoju vseh učencev, ni. Prav zato je dostopnost 
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potrebnih informacij učiteljem ter specialnim in rehabilitacijskim pedagogom zelo 
pomembna. Člani raznih strokovnih področij bodo bolj verjetno brali znanstvene članke s 
svojega področja; zelo malo strokovnjakov je z obeh področij, ki posledično lahko 
dostopajo do informacij z obeh polj. Sodelovanje bi zagotovo obrodilo več sadov, vendar 
je verjetnost, da se sploh najdejo, zelo majhna, če ni nekega učinkovitega centra, ki bi jih 
med seboj povezal (kot je na primer John F. Kennedy Center for the Performing Arts) 
(prav tam). 

V magistrskem delu smo poskušali dobiti čim obširnejše odgovore na zastavljena 
raziskovalna vprašanja. K večji pestrosti odgovorov bi lahko pripomogli s kombinacijo 
različnih tehnik ali virov. Lahko bi vključili še vprašanja odprtega tipa, izvedli intervjuje z 
učitelji ali opazovanja v razredu. Po izkušnjah in omogočenih prilagoditvah pa bi lahko 
povprašali tudi učence in njihove starše. 

7.2 Uporabna vrednost magistrskega dela 

Učitelji LUM, ki se ne zavedajo svoje moči in pozitivnega vpliva na življenja učencev, bi 
morali slišati zgodbe uspešnih umetnikov o tem, kako so jim njihove bogate umetniške 
spretnosti in izkušnje v likovnih učilnicah prinesle uspehe v sicer žalostnih šolskih 
karierah, pogosto s pomočjo učiteljev LUM. Nacionalna osredotočenja na rezultate 
testov postavljajo te umetnike v neugoden položaj. Po eni strani je treba tem učencem 
zagotoviti obnavljanje spretnosti ob vključevanju podporne tehnologije in poučevanje 
strategij, ki jih učenci potrebujejo, ko se učijo na drugačen način, po drugi strani pa je 
treba zagotavljati priložnosti za učence s PP, ki so talentirani v umetnosti, da lahko 
izstopajo, se odlikujejo. Več takšnih raziskav in zgodb je potrebnih, da podprejo in 
opravičijo šolske umetniške programe za učence, ki jih najbolj potrebujejo (Gerber in 
Horoschak, 2012, str. 114–115). 

Rezultate zbranega pregleda literature s področja specialne in rehabilitacijske 
pedagogike, likovne umetnosti in odgovorov učiteljev, ki poučujejo LUM, smo oblikovali 
v priročnik s predlaganimi prilagoditvami učnega okolja (fizičnega, didaktičnega, 
socialnega in kurikularnega) glede na PP učencev (organizacijske, motorične, socialne in 
izobraževalne). Magistrsko delo predstavlja vir informacij in podpore razrednim in 
predmetnim učiteljem pri soočanju z izzivi pri delu v razredu z učenci s PP v okviru dobre 
poučevalne prakse in prvega koraka petstopenjskega modela pomoči. Specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom pa predstavlja vir specifičnih likovnih prilagoditev, ki jih 
lahko svetujejo učitelju, ki se nanje obrne za podporo.  
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9 PRILOGE 

9.1 Priloga 1: Gabrielov post hoc test za parne primerjave – ocena 

kompetentnosti za delo s posamezno skupino učencev s PP glede na 

razred, v katerem anketirani poučujejo LUM 

Tabela 29: Gabrielov post hoc test za parne primerjave – ocena kompetentnosti za delo s posamezno skupino 
učencev s PP glede na razred, v katerem anketirani poučujejo LUM 

Odvisna 
spremenljivka 

(I) Razred v katerem 
poučujem likovno 

umetnost 

(J) Razred v katerem poučujem 
likovno umetnost 

M razlika 
(I-J) 

SN P 

Učenec z MDR 

Razredna stopnja 1.–
4. razred 

Predmetna stopnja 5.–9. razred 0,804 0,622 0,724 

Srednja šola 1,564 1,153 0,580 

Razredna in predmetna stopnja 0,564 1,064 0,993 

Predmetna stopnja 
5.–9. razred 

Srednja šola 0,760 1,189 0,982 

Razredna in predmetna stopnja -0,240 1,103 1,000 

Srednja šola Razredna in predmetna stopnja -1,000 1,470 0,983 

Učenec s SS 

Razredna stopnja 1.–
4. razred 

Predmetna stopnja 5.–9. razred -0,123 0,617 1,000 

Srednja šola 1,877 1,144 0,362 

Razredna in predmetna stopnja -0,923 1,056 0,915 

Predmetna stopnja 
5.–9. razred 

Srednja šola 2,000 1,179 0,362 

Razredna in predmetna stopnja -0,800 1,095 0,968 

Srednja šola Razredna in predmetna stopnja -2,800 1,458 0,298 

GN učenec  

Razredna stopnja 1.–
4. razred 

Predmetna stopnja 5.–9. razred -0,185 0,621 1,000 

Srednja šola 0,495 1,148 0,997 

Razredna in predmetna stopnja -1,272 1,060 0,720 

Predmetna stopnja 
5.–9. razred 

Srednja šola 0,680 1,182 0,990 

Razredna in predmetna stopnja -1,087 1,097 0,875 

Srednja šola Razredna in predmetna stopnja -1,767 1,461 0,784 

Učenec z GJM 

Razredna stopnja 1.–
4. razred 

Predmetna stopnja 5.–9. razred -0,705 0,533 0,704 

Srednja šola 0,779 1,000 0,946 

Razredna in predmetna stopnja -0,321 0,923 0,999 

Predmetna stopnja 
5.–9. razred 

Srednja šola 1,485 1,028 0,544 

Razredna in predmetna stopnja 0,385 0,953 0,999 

Srednja šola Razredna in predmetna stopnja -1,100 1,275 0,946 

GO učenec 

Razredna stopnja 1.–
4. razred 

Predmetna stopnja 5.–9. razred 0,152 0,652 1,000 

Srednja šola 0,072 1,208 1,000 

Razredna in predmetna stopnja 1,205 1,116 0,803 

Predmetna stopnja 
5.–9. razred 

Srednja šola -0,080 1,246 1,000 

Razredna in predmetna stopnja 1,053 1,157 0,912 

Srednja šola Razredna in predmetna stopnja 1,133 1,541 0,974 

DB učenec 

Razredna stopnja 1.–
4. razred 

Predmetna stopnja 5.–9. razred -0,449 0,631 0,978 

Srednja šola -0,689 1,165 0,986 

Razredna in predmetna stopnja 0,044 1,076 1,000 

Predmetna stopnja 
5.–9. razred 

Srednja šola -0,240 1,200 1,000 

Razredna in predmetna stopnja 0,493 1,113 0,998 

Srednja šola Razredna in predmetna stopnja 0,733 1,483 0,997 

Učenec s PPPU 

Razredna stopnja 1.–
4. razred 

Predmetna stopnja 5.–9. razred -0,323 0,652 0,997 

Srednja šola -3,323
*
 1,208 0,019 

Razredna in predmetna stopnja 0,410 1,115 0,999 

Predmetna stopnja 
5.–9. razred 

Srednja šola -3,000 1,246 0,069 

Razredna in predmetna stopnja 0,733 1,156 0,984 
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Srednja šola Razredna in predmetna stopnja 3,733 1,540 0,101 

Učenec s ČVM 

Razredna stopnja 1.–
4. razred 

Predmetna stopnja 5.–9. razred -0,174 0,621 1,000 

Srednja šola -2,174 1,152 0,216 

Razredna in predmetna stopnja -0,974 1,064 0,897 

Predmetna stopnja 
5.–9. razred 

Srednja šola -2,000 1,188 0,371 

Razredna in predmetna stopnja -0,800 1,103 0,969 

Srednja šola Razredna in predmetna stopnja 1,200 1,469 0,958 

Učenec z 
ADHD 

Razredna stopnja 1.–
4. razred 

Predmetna stopnja 5.–9. razred -0,031 0,551 1,000 

Srednja šola -1,231 1,022 0,703 

Razredna in predmetna stopnja 0,769 0,944 0,938 

Predmetna stopnja 
5.–9. razred 

Srednja šola -1,200 1,054 0,779 

Razredna in predmetna stopnja 0,800 0,978 0,945 

Srednja šola Razredna in predmetna stopnja 2,000 1,303 0,554 

Učenec z MAS 

Razredna stopnja 1.–
4. razred 

Predmetna stopnja 5.–9. razred 0,208 0,644 1,000 

Srednja šola 2,728 1,194 0,078 

Razredna in predmetna stopnja 0,962 1,102 0,916 

Predmetna stopnja 
5.–9. razred 

Srednja šola 2,520 1,231 0,173 

Razredna in predmetna stopnja 0,753 1,142 0,981 

Srednja šola Razredna in predmetna stopnja -1,767 1,521 0,813 

 

9.2 Priloga 2: Opisna statistika za t-test: iskanje razlik med navajanjem 

vira znanja in izkušnjami učiteljev LUM z učenci s PP glede na oceno 

kompetentnosti za delo s posamezno skupino učencev s PP 

Tabela 30: Opisna statistika za t-test: iskanje razlik med navajanjem vira znanja in izkušnjami učiteljev LUM z 
učenci s PP glede na oceno kompetentnosti za delo s posamezno skupino učencev s PP 

 
Vir znanja 
internet 

Ocena 
usposobljenosti 

za delo 

Vir znanja 
strokovni 
delavci na 

šoli 

Ocena 
usposobljenosti 

za delo 

Imam 
izkušnje z 

učenci s PP 

Ocena 
usposobljenosti 

za delo 

Skupina 
učencev 

s PP 
Da/Ne N M SD Da/Ne N M SD Da/Ne N M SD 

Učenec 
z MDR 

Ne 51 7,02 2,518 Ne 19 6,21 2,898 Ne 2 7,50 3,536 

Da 24 7,42 2,244 Da 56 7,46 2,182 Da 71 7,27 2,311 

Učenec 
s SS 

Ne 51 8,18 2,338 Ne 19 6,79 3,392 Ne 2 9,50 ,707 

Da 24 7,83 2,632 Da 56 8,50 1,839 Da 71 8,01 2,476 

GN 
učenec 

Ne 50 5,94 2,419 Ne 19 5,37 2,833 Ne 2 1,00 ,000 

Da 24 6,21 2,377 Da 55 6,25 2,205 Da 70 6,14 2,292 

Učenec 
z GJM 

Ne 51 3,67 2,197 Ne 19 3,58 2,143 Ne 2 2,50 ,707 

Da 25 2,84 1,818 Da 57 3,33 2,107 Da 72 3,36 2,125 

GO 
učenec 

Ne 51 4,41 2,624 Ne 19 4,79 2,720 Ne 2 7,00 1,414 

Da 24 5,38 2,163 Da 56 4,70 2,464 Da 71 4,66 2,513 

DB 
učenec 

Ne 51 3,73 2,499 Ne 19 3,89 2,378 Ne 2 5,50 4,950 

Da 23 4,30 2,204 Da 55 3,91 2,444 Da 70 3,80 2,338 

Učenec 
s PPPU 

Ne 51 3,61 2,822 Ne 19 4,37 3,201 Ne 2 3,50 ,707 

Da 24 2,88 2,133 Da 56 3,04 2,343 Da 71 3,27 2,607 

Učenec 
s ČVM 

Ne 51 6,33 2,463 Ne 19 6,21 2,840 Ne 2 6,00 1,414 

Da 24 6,25 2,454 Da 56 6,34 2,322 Da 71 6,34 2,384 

Učenec 
z ADHD 

Ne 51 5,90 2,052 Ne 19 5,84 2,089 Ne 2 5,00 1,414 

Da 24 5,58 2,358 Da 56 5,79 2,180 Da 71 5,85 2,162 

Učenec 
z MAS 

Ne 51 6,33 2,718 Ne 19 6,89 2,307 Ne 2 7,50 ,707 

Da 24 7,79 1,865 Da 56 6,77 2,656 Da 71 6,79 2,557 
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9.3 Priloga 3: Opisna statistika pri iskanju razlik med povprečno oceno 

učiteljev LUM o zaznavanju težav učencev pri LUM glede na neodvisne 

spremenljivke 

Tabela 31: Opisna statistika pri iskanju razlik med povprečno oceno učiteljev LUM o zaznavanju težav učencev 
pri LUM glede na neodvisne spremenljivke (vir znanja, leta delovne dobe, razred, kjer poučujejo LUM) 

Opisna statistika – za zaznavanje težav učencev pri LUM – skupni rezultat 

 Kategorije odgovorov N M SD 

Vir znanja starši 
Ne 48 38,67 5,941 

Da 16 37,44 7,229 

Vir znanja študij 
Ne 55 38,93 6,318 

Da 9 34,89 4,729 

Vir znanja internet/mediji 
Ne 41 39,15 6,354 

Da 23 36,96 5,935 

Vir znanja literatura 
Ne 28 38,11 5,527 

Da 36 38,56 6,830 

Vir znanja strokovni delavci na 
šoli 

Ne 17 39,24 6,915 

Da 47 38,04 6,040 

Leta delovne dobe 

1–12 19 36,11 6,054 

13–20 16 38,44 5,477 

21–30 17 38,06 6,722 

Nad 31 12 42,25 5,627 

Razred kjer poučujem LUM 

Razredna stopnja 1.–4. razred 32 38,34 5,944 

Predmetna stopnja 5.–9. razred 22 38,55 5,982 

Srednja šola 5 35,80 8,643 

Razredna in predmetna stopnja 5 40,20 8,136 
 

9.4 Priloga 4: Opisna statistika pri iskanju razlik med povprečno oceno 

učiteljev LUM o pogostosti uporabe prilagoditev pri likovnem izražanju 

glede na neodvisne spremenljivke 

Tabela 32: Opisna statistika pri iskanju razlik (ANOVA in t-test) med povprečno oceno učiteljev LUM o 
pogostosti uporabe prilagoditev pri likovnem izražanju glede na neodvisne spremenljivke (vir znanja, leta delovne 
dobe, razred, kjer poučujejo LUM) 

Opisna statistika – za zaznavanje težav učencev pri LUM – skupni rezultat 

 Kategorije odgovorov N M SD 

Vir znanja starši 
Ne 45 38,64 8,705 

Da 12 37,42 6,288 

Vir znanja študij 
Ne 49 39,04 8,573 

Da 8 34,38 3,889 

Vir znanja internet/mediji 
Ne 36 37,28 8,664 

Da 21 40,29 7,198 

Vir znanja literatura 
Ne 25 34,40 7,842 

Da 32 41,50 7,184 

Vir znanja strokovni delavci na 
šoli 

Ne 16 38,31 9,214 

Da 41 38,41 7,921 

Leta delovne dobe 

1–12 19 36,74 8,211 

13–20 13 40,85 6,962 

21–30 14 38,86 9,526 
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Nad 31 11 37,73 8,186 

Razred kjer poučujem LUM 

Razredna stopnja 1.–4. razred 30 38,40 7,271 

Predmetna stopnja 5.–9. razred 19 35,89 8,246 

Srednja šola 4 42,00 10,392 

Razredna in predmetna stopnja 4 46,50 9,469 
 

9.5 Priloga 5: Gabrielov post hoc test o pogostosti uporabe prilagoditev 

pri obravnavanju teoretičnih vsebin glede na razred, v katerem poučujejo 

LUM 

Tabela 33: Gabrielov post hoc test o pogostosti uporabe prilagoditev pri obravnavanju teoretičnih vsebin glede 
na razred, v katerem poučujejo LUM 

 

9.6 Priloga 6: Opisna statistika pri iskanju razlik med povprečno oceno 

učiteljev LUM o pogostosti uporabe prilagoditev pri obravnavanju 

teoretičnih vsebin glede na neodvisne spremenljivke 

Tabela 34: Opisna statistika pri iskanju razlik (ANOVA in t-test) med povprečno oceno učiteljev LUM o 
pogostosti uporabe prilagoditev pri podajanju teoretičnih vsebin glede na neodvisne spremenljivke 

Opisna statistika – za zaznavanje težav učencev pri LUM – skupni rezultat 

 Kategorije odgovorov N M SD 

Vir znanja starši 
Ne 50 28,32 6,517 

Da 14 25,43 7,470 

Vir znanja študij 
Ne 56 28,00 6,954 

Da 8 25,50 5,264 

Vir znanja internet/mediji 
Ne 40 27,80 7,226 

Da 24 27,50 6,115 

Vir znanja literatura 
Ne 28 25,46 7,037 

Da 36 29,42 6,129 

Vir znanja strokovni delavci na 
šoli 

Ne 16 29,38 6,510 

Da 48 27,13 6,844 

Leta delovne dobe 

1–12 19 25,47 7,298 

13–20 15 29,67 5,205 

21–30 17 29,29 6,142 

(I) Razred v katerem 
poučujem likovno 

umetnost 

(J) Razred v katerem 
poučujem likovno 

umetnost M razlika (I-J) SN P 

Razredna stopnja 1.–4. 
razred 

Predmetna stopnja 5.–
9. razred 

2,444 1,761 0,659 

Srednja šola -5,371 3,432 0,413 

Razredna in predmetna 
stopnja 

-5,621 3,432 0,361 

Predmetna stopnja 5.–
9. razred 

Srednja šola -7,815 3,511 0,108 

Razredna in predmetna 
stopnja 

-8,065 3,511 0,090 

Srednja šola Razredna in predmetna 
stopnja 

-0,250 4,583 1,000 
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Nad 31 13 26,54 7,870 

Razred kjer poučujem LUM 

Razredna stopnja 1.–4. razred 33 27,88 5,814 

Predmetna stopnja 5.–9. razred 23 25,43 7,519 

Srednja šola 4 33,25 5,123 

Razredna in predmetna stopnja 4 33,50 6,245 

 


