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POVZETEK 
Delo z učenci z učnimi težavami nas je nagovorilo, da smo iskali nove načine za 
spodbujanje motiviranosti, zbranosti, ustvarjalnosti in samoizražanja. Našli smo jih v 
povezavi lastnega likovnega izražanja z učno pomočjo. Izdelali smo orodje, sestavljeno iz 
reprodukcij likovnih del (RLD), s katerim lahko "nagovorimo" učenca na različnih 
področjih. Delo z reprodukcijami je zajemalo analizo, opisovanje, opazovanje, izbiro in 
praktično delo. Raziskava je sestavljena iz pred-raziskovalnega obdobja, 1. dela in 2. dela 
raziskave, in zajema skupaj 53 srečanj z učencem. S kvalitativno analizo podatkov, 
pridobljenih s pomočjo intervjujev, dnevniških zapisov in samoocen učenca, smo 
ugotovili, da so te aktivnosti doprinesle k učenčevi motivaciji, zbranosti, počutju, 
ustvarjalnosti in k pogostosti samoizražanja. Učenčeve samoocene vseh sedmih postavk 
(pripravljenost za šolsko delo, sproščenost, motiviranost, radovednost, koncentracija, 
spočitost, varnost) izražajo pozitiven vpliv našega dela, ki je v veliki meri prispevalo k 
oblikovanju varnega prostora za pogovor in za šolsko delo. Ugotovili smo, da je učenčev 
občutek varnosti izrazito vplival na njegovo motiviranost za šolsko delo, počutje, 
zbranost in ustvarjalnost. Bolj usmerjeno in strukturirano delo, v 2. delu raziskave, se je 
pokazalo za še učinkovitejše. Raziskava predstavlja pridobitev za učenca z učnimi 
težavami, predvsem za soustvarjanje varnega prostora, kjer se lahko zgodijo zanj 
uresničljivi koraki proti skupnemu cilju.  
 
Ključne besede: likovna dela, samoizražanje, učna pomoč, učni proces, učne težave 

 
 

 
 
ABSTRACT 
Working with children suffering from learning issues prompted us to find new possible 
ways to stimulate their motivation, concentration, creativity, and self-expression. We 
discovered a possibility in combining the expression of our fine arts works with learning 
support. We have developed a tool consisting of a fine arts artwork reproduction (FAR) to 
address the selected pupil from several aspects. The procedure entailed analysis, 
description, observation, choice and practical work. The research encompasses a Pre-
research period, Part 1 and Part 2, and makes up altogether 52 sessions with the pupil. 
With a quality analysis of the data, generated with the help of interviews, journals and 
pupil’s self-assessments, we established that these activities had contributed to the 
increase of the pupil’s motivation, concentration, how he felt, creativity, and the 
frequency of his self-expression. The pupil’s self-assessments of all the seven items, i.e. 
willingness for school work, relaxedness, motivation, curiosity, concentration, restedness 
and security express a positive impact of our work that – to a considerable extent – 
contributed to the formation of a secure space for discussion and school work. We found 
that the pupil’s feeling of security had a pronounced impact on his motivation for school 
work, how he was feeling, concentration and creativity. The more directed and structured 
procedure in Part 2 of the research proved even more efficient. The research represents an 
asset for pupils with learning issues, especially in the sense of creating a secure space 
where, for him/her, doable steps toward a common goal can happen.  
 
Key words: fine arts artworks, self-expression, learning support, learning process, 
learning issues 
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1 UVOD 
 
Veliko učencev, ki prihajajo na uro učne pomoči, ima težave s pomnjenjem, zbranostjo, 
osredotočenostjo in motivacijo, ki jih ne prepoznamo in pogosto napačno ocenimo. To 
nam predstavlja priložnost za delo s slikami v procesu učne pomoči. Namen pričujoče 
naloge je raziskati ali uporaba likovnih del prispeva h krepitvi učenčevih področij, kot so: 
motivacija, zbranost, ustvarjalnost, boljše počutje, samoizražanje. 
 
Učenci potrebujejo čas, da izrazijo svoje misli, čustva in občutja. Eden izmed namenov 
raziskave je tudi, da s pomočjo likovnih del ustvarimo čas in prostor za izražanje učenca 
v lastnem ritmu. V nalogi želimo preveriti vlogo likovnih del, kot most med učencem in 
učiteljem, za ustvarjanje odnosa v varnem okolju. Spoznanje, kaj posameznik razmišlja, 
čuti, pojmuje kot pomembno, omogoča oblikovanje takšnega delovnega odnosa, da lahko 
skupaj z njim načrtujemo nadaljnje korake, ki so možni in uresničljivi v varnem prostoru, 
v katerem se lahko izrazi brez občutka krivde, raziskuje sebe in spoznava ter preverja 
svoja vedenja, misli, vzorce, jih transformira in utrjuje nova.  
 
V teoretičnem delu bomo skozi teme učenje, izobraževanje, vzgoja, motivacija in 
pozornost spoznavali in raziskovali odnos med učiteljem in učencem. Nato bomo prek 
pojmov ustvarjalnost in umetnost prišli do osrednje teme – umetnostne terapije. Tu bomo 
navedli različne smeri, namene in področja uporabe. Stroko bomo umestili v šolski 
prostor in zaključili s temo o superviziji. 
 
Jedro naloge bo vključitev likovnih del različnih avtorjev, med drugimi tudi lastnih 
ekspresionistično abstraktnih, v učno pomoč. Uporaba slik je priporočljiva za 
mladostnike, ki še nimajo ustrezno razvitih besednih izraznih možnosti, hkrati so koristi 
deležni tudi mladostniki, ki so vešči besednega izražanja (Vopel, 2013). Z umetniškimi 
deli lahko učenca čutno nagovorimo. Primer takega pristopa najdemo pri Butini (2000), 
ki pravi, da likovne prvine preprosto ni, če je ne moremo čutno zaznati. »Likovnik 
uresničuje svoje delo tako, da ga kontrolira z likovnimi čuti, gledalec pa ga s temi čuti 
sprejema.« (Butina, 2000, str. 105) 
Opisali bomo tehnični in časovni potek izdelovanja reprodukcij likovnih del (RLD). 
Uporabo RLD načrtujemo na začetku učne pomoči in med srečanji v obliki intervencije. 
Raziskovalno delo vključuje analizo, opisovanje, opazovanje, izbiro in  praktično delo. S 
preoblikovanjem slike, prebarvanjem slike, z njenim povečanjem ali razširitvijo, 
nastanejo nove produkcije za učenje in razvoj usmerjenosti k rešitvi (Trüg in Kersten, 
2013). 
 
Skozi raziskavo bomo spremljali proces z različnimi merskimi instrumenti in nastopali v 
vloge podporne stroke. Osrednji del raziskave bomo zaključili z analizo rezultatov in 
odgovori na vprašanja. 
 
V zaključku naloge bomo povzeli ugotovitve in predloge. 
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I. TEORETIČNI DEL 
 
 
2 ŠOLA – VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
 
 
2.1 Šola 
 
Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, kjer se vzgojni in učni cilji običajno prepletajo, 
zato naj bi kot ustanova takšnega tipa razvijala obe vrsti ciljev; vzgojnega in 
izobraževalnega (Peklaj in Pečjak, 2015). Novak, Nataša Turšič, Polona Kljun in Stanka 
Dedo Lale (2008) menijo o osnovnošolskem obdobju, da je to: »obdobje otrokovega 
najintenzivnejšega intelektualnega in socialnega razvoja, saj v devetih letih šolanja otrok 
napreduje na bio-psiho-socialnem področju.« (Novak, Kljun in Dedo Lale, 2008, str. 442) 
Za Montessori izobraževanje povesta Štebljaj in Petek (2014), da je pomembno, da 
posamezniki v njem v največji možni meri razvijejo svoje sposobnosti in kreativnost. 
Izpostavljata bistvo, da učenec dobi potrditev o lastnih sposobnostih, o samopodobi in 
lastni vrednosti (Štebljaj in Petek, 2014). Uspešnost šolanja predstavniki izobraževanja 
pogosto pripisujejo pomenu pedagoškega trikotnika: učitelji, starši in učenec. Kakovost 
komunikacije in vsesmernih interakcij doprinese k skupnemu uspehu, da učenec konča 
devetletno izobraževanje čim bolje opremljen z znanjem in življenjskimi vrlinami. 
Kakovostna komunikacija doprinese k razumevanju posameznika, sebe in medsebojnih 
odnosov. Ključ Montessori pedagogike je celostna obravnava človeka pri vzgoji in 
izobraževanju, torej ni v »središču pozornosti le razvoj uma in umskih sposobnosti, 
ampak vzporedno tudi telesa, duše in duha.« (Šteblaj in Petek, 2014, str. 96) Barica 
Marentič Požarnik (2014) zapiše tudi, da pomen poteka pouka ob »dobrih medsebojnih 
odnosih zaupanja in spoštovanja, kjer se spodbuja medsebojna pomoč, sodelovalno 
učenje, pri katerem je vsak član skupine soodgovoren za uspeh vseh, pouk, pri katerem 
kaže učitelj pristno čustveno zavzetost do tematike in do učencev – vse to vodi do zorenja 
stališč, in vrednot in oblikovanja značaja.« (Marentič Požarnik, 2014, str. 125) 
 
 
2.2 Vzgoja 
 
Cirila Peklaj in Sonja Pečjak (2015) pravita, da se zgolj z nadzorom nad vedenjem ne da 
doseči samouravnavanja vedenja, kar je cilj vsake vzgoje. Samouravnavanje vedenja 
učencem omogoča doseči uspešno življenje. Edvarda Šteblaj in Petek (2014) poudarita da 
je problem nagrajevanja pri vzgoji ta, da izkrivi cilj, medtem ko kaznovanje, kot način 
vzgoje, ubija otrokovo ustvarjalnost in v njem vzbuja strah pred neuspehom. Katarina 
Kesič Dimic (2010) citira Miller (1993), ki opozarja na pasti pri naši vzgoji, da velikokrat 
najprej "spodrežemo korenine", nato pa želimo po umetni poti nadomestiti naravne 
funkcije. Ob tem dejanju zaviramo in uničujemo otrokovo radovednost, ko bo naravna 
želja po učenju izzvenela, bomo pa stremeli k temu, da bi jo vzbudili z raznimi 
aktivnostmi, kot je dopolnilni pouk. Bajzek (2003) opozarja, da ne smemo pozabiti 
čustvene komponente pri formiranju osebnosti, ki ima velik pomen za zdrav razvoj, 
izboljšanje življenja in pri človekovi ustvarjalnosti. 
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2.2.1 Komunikacija in odnos 
 
»Temelj humanistične vzgoje in izobraževanja je namreč medosebni odnos med učiteljem 
in učenci, končni rezultat šolanja pa ne bi smel biti samo strokovnjak, ampak tudi celovit 
človek.  
Dober odnos med učiteljem in učencem zajema: 

− odprtost (vsak v tem odnosu lahko tvega, da je neposreden in pošten); 
− vsak je prepričan, da ga drugi ceni; 
− oba se zavedata vzajemne odvisnosti; 
− vsak zase lahko raste in razvija svojo kreativnost, individualnost in skupno 

zadovoljevanje potreb (nihče ne more zadovoljevati svojih potreb na račun 
drugega).« (Prgić, 2010, str. 16) 

 
Prgič (2010) meni, da se učitelji prepogosto osredotočajo na podajanje informacij 
učencem in ne na graditev medsebojnih odnosov, kjer bi lahko naredili veliko. Lidija 
Magajna, Marija Kavkler, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Sonja Pečjak in Ksenija Bregar 
Golobič (2008) pravijo, da je učenec z učnimi težavami v odnosu do sošolcev in učiteljev 
dejaven soudeleženec in s tem doprinese k soustvarjanju učnega procesa.  
 
Prgič (2010) govori o spretnosti v medsebojnih odnosih, da so vir medsebojne 
učinkovitosti in dobre samopodobe. Kakovostna medsebojna komunikacija je proces za 
doseganje usklajenih skupnih ciljev in konstruktivno reševanje neskladij. Komunikacija 
je tista, ki nas uči vzajemnih odnosov in omogoča vzpostaviti z učencem trajajoči odnos. 
Medsebojna komunikacija pride najpogosteje v ospredje pri vodenju učencev za 
oblikovanje dlje časa trajajočih vzajemnih odnosov (Prgić, 2010).  
V šestih točkah medsebojno komunikacijo Prgić zapiše po Kristančiču: 

− »skozi medsebojne odnose pridobivamo povratne informacije o sebi in drugih 
osebah; 

− utrjujemo in gradimo vzajemne odnose; 
− rešujemo probleme in medsebojne konflikte; 
− osebnostno rastemo in se razvijamo; 
− pomagamo drugim, da osebnostno rastejo in se razvijajo; 
− oblikujemo skupne cilje.« (Kristančič, 1999 v Prgić, 2010, str. 19) 

 
Demokratično komunikacijo Prgić (2010) poveže z participativno ali avtokratsko oz. 
direktno in jo opiše kot kritičen, enakopraven odnos med učiteljem in učenci oz. starši, ki 
temelji na pozornosti, poslušanju in razumevanja učenčevih potreb, ter je usmerjen v 
dialog. Nadaljuje z delitvijo komunikacije na zaprto in odprto. Navede značilnosti zaprte 
komunikacije, da je posredna, nejasna, omejena, obtožujoča, manipulativna, ocenjevalno-
preračunljiva, racionalna, brezčutna, v njej prevladuje sila in moč. V zaprti komunikaciji 
posameznik ne priznava sprememb posameznika. Za izbiro tovrstne komunikacije 
pogosto stoji prepričanje, da je človek slab, da potrebuje nenehen nadzor ter da odnose 
usmerjamo s silo. Odprta komunikacija pa omogoča občutek varnosti, pripadnosti, 
povezanosti in avtonomnosti (Prgić, 2010). Prgič (2010) pravi, da odprta komunikacija 
stoji na štirih stebrih: 

− »spontanost:  tako sporočamo drugemu, da je dobrodošel in da ga sprejemamo in 
spoštujemo; 

− strpnost: sogovornik lahko pove vse, kar misli, hoče, čuti ali želi; izogibamo se 
moraliziranju, presojanju, tehtanju doživljanja ali vedenja druge osebe; 
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− spoštovanje: omogoča ustvarjalnejše in bolj zadovoljive vzajemne odnose; 
− iskrenost: skrb, aktivno zanimanje za drugo osebo, aktivno poslušanje in 

sprejemanje druge osebe – sprejemanje človeka v celoti (Prgić, 2007, v Prgić, 
2010, str. 20).  

 
Reflektirajoča komunikacija ima vse temeljne značilnosti kakovostne komunikacije. 
»Učitelj uspešno komunicira, če: 

− posluša, razume, sprejema, je odprt in se obnaša naravno – besedno govorico 
podpre z nebesedno; 

− sporoča, spoštuje in ustvari medsebojno zaupanje; 
− sprejema enakopravnost; 
− pozitivno misli in zna spodbujati, soglašati, pohvaliti dejanski napredek učencev; 
− metakomunicira in pojasnjuje; 
− išče pojasnila in postavlja podvprašanja; 
− vezan je na sedanjost; 
− razvija prihodnost; 
− vodi dialog in ne daje neposrednih nasvetov.« (Prgić, 2007,  v Prgić, 2010, str. 

20). 
 
Prgić (2010) pri kakovostni komunikaciji poudari, da je to vedno dvosmerna 
komunikacija med učiteljem in učencem. Učitelj, ki je v kakovostni komunikaciji z 
učencem, se trudi razumeti in sprejeti učenčeve misli, občutke, vedenje in reakcije ter se 
ustvarjalno odzove (Prgić, 2010). »Koncept, ki opredeljuje učitelja in učenca kot 
soustvarjalca v procesu pomoči učencu z učnimi težavami, pomeni na področju vzgoje in 
izobraževanja novo paradigmo.« (Magajna idr., 2008, str. 72) Učitelj in učenec 
sooblikujeta proces, kjer je učenec slišan in razumljen. Učitelj se pridruži učencu, da 
skupaj z njim raziščeta težave ter poti do znanja. Pri tem se učitelj preusmeri iz 
poučevanja in prepričevanja k razumevanju in dogovarjanju. Soustvarjanje se začne v 
odnosu, ki omogoča in spodbuja, da učenec iz svoje perspektive ubesedi težavo. Proces 
soustvarjanja se nadaljuje v skupnem dialogu raziskovanja uspešnih poti. Pri tem učitelj 
vidi v učencu "strokovnjaka iz izkušenj". Učenec pojasni, kaj se dogaja, kje vidi svojo 
nemoč in svojo moč. Zato on sam predstavlja vir moči in prejme povabilo, da soustvarja v 
šoli. S tem učenec pridobi dvojno izkušnjo ubesedovanja; tako težave kot novega znanja 
(Magajna idr., 2008). Učiteljev spoštljiv odnos omogoči učencu, da v njem vidi 
zaveznika, da ustvarita novo. Žalec (2014) pravi, da so osebe, ki imajo moč, da pritegnejo 
zgledovanje drugih, izrednega pomena, kajti učenci intenzivno vsrkajo zgled našega 
odnosa do sebe, do drugih in do okolja. Bajzek (2003) zapiše, da je danes krog 
pomembnih drugih, ki prihajajo v stik z otrokom obsežnejši, kar povzroča širjenje in 
podaljševanje procesa oblikovanja otrokove osebne identitete, socialne slike in 
samopodobe. 
 
 
2.3 Izobraževanje 
 
2.3.1 Učenje 
 
»Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED 1993) se glasi: »Učenje je 
vsaka sprememba v védenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih 
ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju 
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podedovanih vedenjskih vzorcev.« (Marentič Požarnik, 2000, str. 10)  
Geslo v SSKJ za besedo učiti, je naslednji:  

1. »s posredovanjem znanja usposabljati za opravljanje določenega dela, dejavnosti; 
s ponavljanjem, popravljanjem si prizadevati, da bi kdo kaj znal, si zapomnil; 

2. poklicno se ukvarjati s podajanjem učne snovi v šoli; 
3. narediti, da se kdo začne usposabljati za kak poklic, kako obrt;  
4. s spodbujanjem, opozarjanjem povzročati, da kdo pridobi določeno pozitivno 

lastnost;  
5. razlagati, razglašati, kaj je resnično, pravo, z namenom, da kdo to sprejme, se po 

tem ravna;  
6. delati, povzročati, da prihaja kdo do koristnega spoznanja, znanja«  

(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014, str. 802-803). 
Spreminjanje znanja ali vedenja, z razmeroma trajnim učinkom, je učenje. »Učimo se 
zaznavanja svojega okolja, obvladovanja gibanja, reševanja problemov, čustvenega 
doživljanja, obvladovanja in izražanja, prepoznavanja in zadovoljevanja svojih potreb, 
sporazumevanja z drugimi ljudmi in reševanja konfliktov z njimi.« (Posavec in Krajnc, 
str. 480) V šoli poteka sistematično učenje. Vseživljenjsko učenje se sestoji iz štirih 
temeljnih stebrov:  
1. »učiti se, da bi vedeli, 
2. učiti se, da bi znali delati, 
3. učiti se, da bi znali živeti skupaj in 
4. učiti se biti. (Delors, 1996, v Posavec in Krajnc, 2008, str. 480).« 
 
Učenje je psihofizični proces in ga pogosto povezujemo z negativnimi čustvi, kadar je 
vezano na šolo. Kvantitativni pogled na učenje se navezuje na količino "nakopičenih" 
podatkov (je pogosto povezan z nizko motivacijo in površinskim pristopom k učenju) in 
kvalitativno spreminjanje. Višje pojmovanje učenja pa se nanaša na širjenje obzorja, 
spreminjanje, razvijanje in globlje razumevanje. Povzetek raziskave o pojmovanju 
učenja, med osnovnim kvantitativnim in kvalitativnim pogledom, je naslednji: 
- učenje kot kopičenje; 
- učenje kot memoriranje; 
- učenje kot ohranjanje z namenom poznejše uporabe; 
- učenje kot luščenje osebnega pomena; 
- učenje kot proces ustvarjanja, z namenom boljšega razumevanja sebe in življenja; 
- učenje kot spreminjanje samega sebe kot osebnosti.« (Marentič Požarnik, 2000, str. 9) 
   Učenje umeščamo v širši kontekst, ki zajema učno okolje in pripravo notranjega in 
zunanjega okolja za učenje; učenje ne le kot pomnjenje določenih informacij, temveč 
razumevanje in ponoven priklic le-teh. To razumevanje pripomore, da v učnem procesu 
krepimo prostor za učenje v pogovoru, kjer so možne obojestranske pridobitve, kar 
omogoča učencu novo izkušnjo v kateri bo sam udeležen kot soustvarjalec v delovnem 
odnosu (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Slavica Borka Kucler (2014) prične svoj prispevek 
v zbirki esejev Svetovni etos in celostna pedagogika z mislijo, da se svet ne sestoji več iz 
enega dela, temveč pred našimi očmi razpada na mnogo delov, in človek razpada na 
mnogo vlog in interesov. Meni, da je, v tako razdeljenem svetu, vsakršno iskanje celosti, 
dejanje v pravo smer (Borka Kucler, 2014). Prav tako nas Barica Marentič Požarnik 
(2000) usmerja, da težimo k znanju, ki bo celostno, trajno, kritično, aktivno, sistematično 
in uporabno. »Le takšen način pridobivanja znanja pripomore, da ga učenci in dijaki 
smiselno povežejo, kar vpliva tudi na motivacijo za nadaljnje učenje.« (Novak Turšič, 
Kljun in Dedo Lale, 2008, str. 443)  
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Učimo se na različne načine, ki variirajo glede na zapletenost (od preprostih asociacij do 
kompleksnih vgrajevanj novih znanj) (Hayes in Orrell, 1998). »Učenje lahko opredelimo 
kot spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj z razmeroma trajnim učinkom.« 
(Peljhan in Zelić, 2015, str. 50) »Do učenja pride na osnovi izkušenj, ob interakciji 
(sovplivanju) med človekom in njegovim fizikalnim in socialnim okoljem.« (Marentič 
Požarnik, 2000, str. 10) Kot rezultate učenja, ki ga podpira okolje, so navade, spretnosti 
in znanje. Z učenjem vplivamo na človekovo osebnost in na številna človekova področja 
(misli, čustva, zaznave, vedenje). V kolikor je učenje samo transmisija – prenašanje 
znanja, ki je pogosto ločeno od izkušenj prejemnika – je to pogosto kratkotrajno znanje, z 
nizko motivacijo in vodi k slabim rezultatom. Na drugi strani pa aktivno učenje, kjer 
poteka učenje s samostojnim iskanjem, razmišljanjem, s smiselnim komuniciranjem v 
skupini in preizkušanjem hipotez, kjer so aktivirana poleg misli tudi čustva, vodi k 
dolgotrajnejšemu in uporabnemu znanju. Učinkovitost poučevanja naj bi bila v smeri 
spontanega učenja, ki je učinkovito, saj se otrok v kratkem času opremi z znanjem in 
spretnostmi. Pri spontanem učenju je vsebina učencu pomembna, živi z željo in potrebo, 
da se nauči, vedno lahko prosi za pomoč druge in uspeh naučenega ugotavlja po 
kakovosti naučenih spretnosti (Marentič Požarnik, 2000). Pogosto šolskih vsebin ni moč 
prenesti v spontano učenje, a korak v to smer predstavlja ustvarjalni izziv tako za učitelje 
kot za učence. Človekovo mišljenje je tako visoko razvito, da se lahko učinkovito uči tudi 
iz izkušenj drugih. Šola poskuša posredovati znanje naslednjim generacijam o izkušnjah, 
ki so bile za ljudi v preteklosti pomembne. A le od učenca samega je odvisno, v kolikšni 
meri bo o tem razmisli in to aktivno vnesel v svoje življenje, kar bo vplivalo tudi na 
njegovo ravnanje (Kompare, Stražišar, Dogša, Vec in Curk, 2008). Špela Čekada Zorn 
(2014) izpostavi pri učencih učinkovitost izkustvenega učenja, ki poveča njihovo 
pomnjenje zaradi načina, na katerega jim vsebine približamo, in v njih izzove 
razmišljanje. Izkustveno učenje nastopi v vlogi dopolnitve tradicionalnega učenja in 
omogoča dolgotrajnejše znanje (Čekada Zorn, 2014). Izkustveno učenje sestavljajo 
osrednje (simulacija, socialne igre, igra vlog, strukturirane naloge ...) in podporne metode 
(opazovanje procesa, čas za razmislek, fantazije, vizualizacija …) (Marentič Požarnik, 
2000). Irena Mrak Merhar (2014) zapiše, da pomeni učenje z delom učenje z lastno 
izkušnjo, ki sledi zgledu in se konča z vrednotenjem. Takšno učenje je dejaven proces, ki 
zaradi zanimivosti zajema vse čute in omogoča uspeh. Z njim se lahko aktivno soočimo z 
izzivi, posamezniku pa omogoči, da odkrije svoje zmožnosti, jih ustvarjalno uporabi in 
prevzame odgovornost za svoja dejanja in življenje (Mrak Merhar, 2014). 
   Koncept vseživljenjskega učenja temelji na tem, da posameznik sam nadaljuje z 
učenjem. To lahko uresniči ob zadostni pozitivni potrditvi v času primarnega 
izobraževanja. V kolikor bo sam izkusil, kako poiskati, aktivirati, pridobiti vire za 
potešitev svoje radovednosti, jo bo lahko vnaprej odkrival in ob tem spoznaval tako 
zunanji kot svoj notranji svet. Nenavadni dogodki, presenečenja in nove stvari zbudijo 
radovednost (Marentič Požarnik, 2000). 
 
 
2.3.1.1 Pozornost 
 
Izraz pozornost je v SSKJ opredeljen kot: 

1. »zavestna (miselna) zbranost;  
2. povečano zanimanje, zavzetost za kaj;  
3. kar kaže, izraža skrb, zavzetost za koga.«  

(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014, str. 180) 
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»Pozornost je proces usmerjanja oz. osredotočenosti na omejeno število dražljajev« je 
zapisano v knjigi Psihologija: spoznanja in dileme, v slovarju strokovnih izrazov 
(Kompare, Stražišar, Dogša, Vec in Curk, 2008, str. 188). Barica Marentič Požarnik 
(2000) pravi, da je kakovost učitelja v tem, da zna vzdrževati pozornost, še prej pa jo 
vzbuditi v učencih, da nove stvari preidejo v kratkotrajni spomin. Ob monotoniji, ki ubija 
pozornost, s čutili ne zaznamo spremembe, da bi nanjo postali pozorni, zato prava mera 
napetosti, ki jo povzročijo notranji in zunanji dražljaji, krepi pozornost (Marentič 
Požarnik, 2000). Peljhan in Anita Zelić (2015), povzameta Starovasnik Žagavec in Čuš 
(2013), da bi pozornost težko opredelili kot spoznavno funkcijo, čeprav je nujna pri vseh 
kognitivnih procesih. Pozornost je spontana, ciljno usmerjena psihična aktivnost, ki ni 
enovita, temveč omogoča selektivno zaznavo; ločiti bistveno od nebistvenega in se 
spreminja zaradi vpliva več dejavnikov. Zunanji dejavniki so vezani na dražljaje, njihovo 
pogostost, intenzivnost, kontrast; notranji dejavniki pa na izkušnje, motivacijo, čustva, 
potrebe, znanje (Peljhan in Zelić, 2015). 
 
 
2.3.1.2 Motivacija 
 
Muhovič (2015) splošno o motivu zapiše, da povzroči določeno gibanje. V psihologiji 
motiv pomeni relativno stabilno osebnostno lastnost, ki je temelj za relevantne in 
fleksibilne cilje. Motivacija je psihični proces, ki usmerja vedenje. Motivacijske sile se 
razlikujejo od želja, interesov, motivov, potreb in nagonov. Vse to nas usmerja k 
določenim ciljem. Ovira pred ciljem pomeni frustracijo. Od vrste ovire, cilja in izkušenj 
posameznika je odvisno njegovo ravnanje ob soočanju z oviro. Določene frustracije 
pripeljejo posameznika k napredku in odkrivanju še neodkritih vrlin, sposobnosti, 
zmožnosti.  Pri učenju lahko prepoznavanje motivacije pomeni izhodišče pri načrtovanju 
nadaljnjih korakov. Vrsta in intenzivnost notranje in zunanje motivacije se skozi življenje 
spreminja. Vrednote oblikujejo cilje in posledično vplivajo na cilje, ki nas motivirajo. 
»Kognitivistična opredelitev motivacije posebej poudarja, da je to stanje spoznavnega in 
čustvenega vzburjenja, ki vodi do zavestne odločitve za ravnanje (učenje) in sproži 
obdobje vztrajnega intelektualnega in fizičnega napora, da bi dosegli zastavljene cilje.« 
(Marentič Požarnik, 2000, str. 184) 
  
Mojca Juriševič (2012) v uvodu knjige Motiviranje učencev v šoli zapiše, da je motivacija 
glavni dejavnik učnega procesa. Le motiviranim učencem pripisuje, da začnejo z 
učenjem, da se učijo, sprašujejo, sodelujejo, preizkušajo, primerjajo, vrednotijo, 
ustvarjajo in vztrajajo dokler ne pridejo do zastavljenega cilja (Juriševič, 2012). Poleg 
učiteljev, ki prepoznavajo učenčevo motivacijo in jo spodbujajo, so pomembni 
"motivatorji" za učenca tudi njihovi starši oziroma skrbniki. B. Žalec (2014) pravi, da je s 
strani staršev zgled najboljša motivacija oz. spodbuda za učenje, kajti ljudje smo bitja 
posnemanja in celo življenje nekoga posnemamo. Posavec in Krajnc (2008) povzameta: 
»Motivacija je življenjski moto posameznika, je kultura in klima šole, je vzgojni koncept, 
ki izvira iz širšega družbenega okolja, prepričanj in svetovnega nazora« (str. 506). 
Menita, da je motivacija način življenja, ki se ga je moč naučiti ob prepoznavanju svojih 
interesov, na podlagi njih pa zastaviti cilje in jih izpolniti. Vse to nam lahko uspe v šoli. 
»Učna motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji; obsega vse, kar 
daje (od zunaj ali od znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, 
trajanje in kakovost.« (Marentič Požarnik, 2000, str. 184) Za uspeh pri učenju ni 
pomembno samo, da se učimo, temveč tudi, da znamo svojo energijo usmeriti k cilju in 
kljub frustracijam vztrajati.  
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Učinkovitost izobraževanja je odvisna od motivov, to so potreba usmerjena k določenemu 
cilju (Posavec in Krajnc, 2008). Pomanjkanje motivov za učenje vodi k vedenju, kot je 
nezanimanje, iskanje krajših poti do uspeha, nepripravljenost za delo in pomanjkanje 
vztrajnosti. Pri dobrih sposobnostih, brez motivacije, ne dobimo dobrih rezultatov. Lastni 
interes in želje omogočajo, da znanje ne ostane le površinsko in izolirano, temveč 
povezano s predznanjem (Posavec in Krajnc, 2008). Veliko učencev, ki potrebujejo 
dodatno strokovno pomoč, ima težave s pomnjenjem, zbranostjo, osredotočenostjo in 
motivacijo, ki je ne prepoznamo in jo pogosto napačno ocenimo. Čačinovič Vogrinčič 
(2008) prepoveduje študentom Fakultete za socialno delo uporabo trditve, da učenci niso 
motivirani, in jim zatrjuje, da ne moremo soditi o tem, ali je nekdo motiviran ali ne. 
Lahko ugotovimo le, da ni odziva in da ne vemo, kako motivirati učenca (Čačinovič 
Vogrinčič, 2008). Starodavna kitajska modrost pravi, »da je treba ljudi navdušiti za 
morje, če želimo, da bodo gradili čolne, prečkali oceane ter spoznavali nova obzorja; v 
šoli, ki jo metaforično lahko razumemo kot ocean modrosti, je s tega naslova motiviranje 
učencev zato pravica in dolžnost slehernega učitelja, oziroma pomemben del njegove 
strokovne kompetentnosti, ki se uresničuje v sorazmerju s tem, koliko je tudi sam dobro 
motiviran za učenje.« (Juriševič, 2012, str. 7) Mojca Juriševič (2012) poudarja, da se 
motivacija dogaja v učencu, da je že v njem, in je nikakor ne moremo "dati" v učenca, 
kajti on je osrednji vir lastnega motivacijskega delovanja. 
 
 
2.3.1.3 Razpoloženje 
 
V SSKJ je geslo za razpoloženje naslednje:  

1. »duševno stanje kot posledica celotnega čustvenega doživljanja; kar izraža, kaže 
tako duševno stanje v umetnini;  

2. kar nastane zaradi dogajanja, okoliščin; kar nastane zaradi ravnanja drugega z 
drugim, vedenja drugega do drugega;  
usmerjenost, naravnanost«  
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014, str. 397).  

 
Milivojević (2008) razloži, da neučinkovito vedenje z namenom, da bi razrešilo 
stimulusno situacijo, vodi h kroničnemu oziroma trajajočemu čustvu, ki se preobrazi v 
razpoloženje; bodisi zato, ker je bilo vedenje neučinkovito ali pa je bila dražljajska 
situacija nespremenljiva. »V obeh primerih je posledica kronično stanje neadaptacije, ki 
podaljšuje trajanje emocije in jo preoblikuje v razpoloženje.« (Milivojević, 2008, str. 103) 
Milivojević (2008) pripisuje razpoloženju aktivno stanje, ko človek "premleva" 
pomembne mentalne predstave, to pa poteka zavestno ali nezavedno. V razpoloženju se 
vzpostavi določena percepcija, ki je posledica asociacij. Problem nastane, ko je človek v 
stanju močnejšega (prijetnega ali neprijetnega) razpoloženja in se težko osredotoči na še 
tako preproste naloge, ki niso povezane z njegovim razpoloženjem, zato ostaja 
nemotiviran za vse drugo. Rezultat je v šibkem delovanju delovnega spomina. »Do hitre 
spremembe razpoloženja iz enega v drugo lahko pride samo, če je prav tako močno 
vzdražena druga vrednota, ki je pomembnejša od tiste, ki je izzvala prvotno 
razpoloženje« in »vsako razpoloženje je sistem, ki samega sebe ojačuje.« (Milivojevjić, 
2008, str. 108) Mojca Juriševič (2012) razpoloženje opiše kot čustveno stanje, ki nastaja 
postopno, traja dlje časa, je manj intenzivno, a intenzivno pogojuje naše doživljanje in 
vedenje. 
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2.3.1.4 Težave pri učenju 
 
Oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja ter usmerjanja otrok s posebnimi potrebami 
(OPP) ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2012) (ZUOPP). Otroke s 
posebnimi potrebami opredeli v 2. členu: »Otroci s posebnimi potrebami so otroci z 
motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 
funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 
otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki 
potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 
pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe 
vzgoje in izobraževanja.« (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, svetovni 
splet, 2017) 
 
V nalogi smo se osredotočili na izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo (DSP), kjer ima učenec možnost pridobiti enakovreden 
izobraževalni standard. Po ZUOPP se lahko glede na vrsto in motnjo primanjkljaja 
prilagodi: 

− »organizacija pouka, 
− način preverjanja in ocenjevanja znanja, 
− napredovanje, 
− časovna razporeditev pouka, 
− zagotovitev dodatne strokovne pomoči.« (Kesič Dimič, 2010, str. 8) 

 
Šolska neuspešnost je težje rešljiv problem, ki lahko pelje v slabšo kakovost življenja, saj 
posamezniki, ki niso uspešno končali šole, ostanejo brez poklicne izobrazbe in posledično 
brez zaposlitve. Mladi, ki nimajo končane osnovne šole, so intenzivneje izpostavljeni 
raznim nevarnostim. Šolska zakonodaja tovrstno izpostavljenost poizkuša reševati z 
umestitvijo učencev z učnimi težavami med učence s posebnimi potrebami. 
Zakon omenja, da je učenec z učnimi težavami upravičen do ustreznih prilagoditev v 
procesu poučevanja in učenja. »Zakon o osnovni šoli navaja, da so osnovne šole učencem 
z učnimi težavami dolžne prilagajati metode in oblike dela ter zagotavljati dopolnilni 
pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči (1992, 12. člen).« (Magajna, 
Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008, str. 6) Lidija Magajna 
(2008) in drugi poudarijo, da se učne težave »pojavijo pri zelo heterogeni skupini 
učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki 
imajo pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki.« (Magajna idr., 2008, str. 6) 
Posledice pripisujejo učinkovanju prepleta različnih dejavnikov. Zaradi tega je 
pomembno, da se na učne težave gleda z več vidikov, na primer z vidika učenca, okolja, 
poučevanja, učenja.  
 
»Različnost, drugačnost, izvirnost, individualnost učencev potemtakem predstavljajo 
osnovno izhodišče učiteljevega dela v vključujoči šoli. Odrasli učence v šoli spodbujajo 
in jim omogočajo, da soustvarjajo vzgojno-izobraževalni proces in so v njem dejavno 
soudeleženi na svoj lasten, individualen, izviren, zanje smiseln način. Temelj socialnega 
povezovanja tako postanejo individualne razlike in individual(izira)no delo z učenci 
(namesto prevladujoče skupinske norme in čezmerne skupinske rutine), kar vsakemu 
posamezniki poveča možnost, da se po svojih zmožnostih, vrlinah in znanju na svoj 
poseben, izviren način smiselno vključuje v družbeno skupnost. Za vsakega učenca v šoli 
in še posebej za učence s težavami pri učenju (in za druge učence s posebnimi potrebami) 
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je pomembna vsakodnevna konkretna izkušnja upoštevanja in vključevanja drugačnosti, 
izkušnja soudeleženosti in soustvarjanja, strpnosti in solidarnosti.« (Magajna idr., 2008, 
str. 7) 
 
 
2.3.1.5 Osnovni tipi učnih težav 
 
Šolska neuspešnost se obravnava z različnih vidikov. Klinično-psihološke in psihiatrične 
analize so vzroke iskale v posamezniku. Sociološke študije so za šolsko neuspešnost 
posameznika izpostavljale vlogo okolja. Lidija Maganja in drugi (2008) pa glede 
sodobnih pristopov učenja in poučevanja poudarjajo, da se »osredinjajo na interaktivno 
naravo procesov učenja in poučevanja ter vplive neusklajenosti med značilnostmi učenca 
in učnega okolja (metodami, gradivi, materiali, klime ipd.) pri nastajanju težav.« 
(Magajna, 2008, str. 7)   
Z vidika interakcijskega pojmovanja so učne težave otrok razdeljene v tri tipe: 
 
TIP I 
Vzroki težav so primarno v učenčevem okolju. Težave so »posledica kulturne in 
ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega in neustreznega poučevanja in prikritega 
kurikula, težav, povezanih z večjezičnostjo in večkulturnostjo ali s trajnejšimi stresnimi 
dražljaji v otrokovem okolju.« (Magajna idr., 2008, str. 7) Primer: »Stalni stresi v 
družinskem okolju ali v razredu oziroma v šoli prizadenejo učenčevo osebnostno 
organizacijo nasploh in močno ovirajo njegovo učenje in psihosocialno vključevanje 
(prilagajanje). Med stresne dejavnike v učilnici sodijo lahko: neustrezen in neprilagojen 
način poučevanja, otrokova vsakdanja šolska izkušnja "biti ne slišan" pri odraslem in/ali 
vrstnikih (značilna izkušnja prikritega kurikula, ki deluje kot ena najpomembnejših ovir 
za učenčevo učenje) ipd.« (Magajna idr., 2008, str. 8) 
 
TIP II 
Vzroki so v kombinaciji dejavnikov med posameznikom in okoljem. V posamezniku »so 
določeni notranji dejavniki, ki pomenijo večjo ranljivost, večjo nagnjenost k razvoju 
določenih splošnih ali specifičnih učnih težav, katere se bodo odkrito pojavile, če okolje 
ni ustrezno usposobljeno za reševanje teh posebnosti, ranljivosti.« (Magajna idr., 2008, 
str. 8) »V to drugo skupino sodijo tudi težave, ki nastopijo kot posledica vzgoje doma 
in/ali v šoli, ki je neusklajena z značilnostmi otrokovega osnovnega temperamenta.« 
(Magajna idr., 2008, str. 9) 
 
TIP III 
Vzroki težav so »primarno v posamezniku (nevrološka motnja, razvojne ali motivacijske 
posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja itd.). Ta tip težav je običajno 
najbolj resen, kroničen in pogosto vključuje več področij.« (Magajna idr., 2008, str. 9) 
 
 
2.3.1.6 Področja oziroma podskupine učnih težav 
 
Naslednjih podskupin ni mogoče ostro ločevati zaradi pogostih kombinacij in 
interakcijskih vplivov: 

− »lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave; 
− učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti; 
− učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja; 
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− učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti; 
− učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije; 
− čustveno pogojene težave pri učenju; 
− učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti; 
− učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti.« (Magajna idr., 2008, str. 10) 

 
SPLOŠNE IN SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 
Učne težave delimo na splošne in specifične in jih razvrstimo od lažjih do težjih, od 
enostavnih do zapletenih in po trajanju (od krajšega do daljšega šolskega obdobja 
oziroma celo življenje) (Magajna idr., 2008).  
 
SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 
Lidija Magajna idr. (2008) pojasnijo o splošnih učnih težavah, da so značilne za učence, 
ki počasneje osvajajo znanje ali imajo čustvene težave. Ti imajo večje težave kot vrstniki 
pri osvajanju znanj in spretnosti pri izobraževalnih predmetih, zato so manj uspešni ali 
celo neuspešni. Splošne učne težave so lahko posledica zunanjih in notranjih dejavnikov: 
»motnje pozornosti in hiperaktivnosti, podpovprečnih in mejnih intelektualnih 
sposobnosti, ovir v socialno-emocionalnem prilagajanju, pomanjkanje motivacije, slabše 
razvitih samoregulacijskih sposobnosti, drugojezičnosti, socialno-kulturne drugačnosti in 
socialno-ekonomske oviranosti« (Magajna idr., 2008, str. 11). 
 
SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 
Pri specifičnih učnih težavah gre za skupino »primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v 
zgornjem razvoju in/ali težavah na katerem koli od naslednjih področji: pozornost, 
pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, pravopis, 
računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje.« (Magajna idr., 2008, str. 11) 
»Specifične učne težave vplivajo na posameznikovo sposobnost predelovanja, 
interpretiranja zaznanih informacij in/ali povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje 
osnovnih šolskih veščin (branja, pisanja, računanja).« (Magajna idr., 2008, str. 11) 
Pozornost in spomin sta najpomembnejša procesa, ki ju je potrebno pri učencih z učnimi 
težavami proučiti. Primanjkljaji in motenosti v procesiranju informacij nakazujejo, kako 
možgani uporabljajo, sprejemajo, shranjujejo, prikličejo in izražajo informacije. »Za 
učenje so ključni naslednji načini in vidiki predelovanja informacij: vidno, slušno, 
zaporedno/racionalno in konceptualno/celostno predelovanje, hitrost predelovanja ter 
pozornost.« (Magajna, 2008, str. 12) 
 
V konceptu dela pri učnih težavah so opredeljeni naslednji profili v mrežo pomoči 
učencem z učnimi težavami:  

− učitelji 
− razrednik 
− šolska svetovalna služba 
− mobilni specialni pedagog 
− sošolci in drugi učenci 
− drugi strokovnjaki, prostovoljci, zainteresirani 

 
Zadnji sklop virov pomoči pogosto ni vzpostavljen ali okrepljen. Predstavniki tega vira 
pomoči so: 

− »strokovnjaki iz svetovalnih centrov, posvetovalnic, centrov za socialno delo in 
zdravstvenih domov oziroma služb, 
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− študentje prostovoljci, 
− posamezniki, zaposleni preko javnih del, 
− zainteresirani upokojeni učitelji in drugi šolski strokovni delavci prostovoljci,  
− zainteresirani starši prostovoljci in drugi« (Magajna idr, 2008, str. 86). 

 
 
3 UMETNOST 
 
De Botton in Armstrong (2013) sprašujeta, kakšen pomen bomo pripisali posameznemu 
umetniškemu delu; ali je dobro ali slabo za nas, je odvisno od tega, kaj se zgodi v naši 
globoki notranjosti, ko smo pogledali sliko. Lahko nam je neko delo všeč zaradi različnih 
razlogov, ampak ga bomo ljubili zaradi tega, ker je pomagal naši duši. »Ko nekaj dobimo 
ven iz dela ne pomeni samo, da se učimo o njem, temveč tudi to, da raziskujemo sebe.« 
(de Botton in Armstrong, 2013, str. 72) Ko sliko vidimo, bi morali v odgovoru nanjo biti 
pripravljeni pogledati vase, kar pomeni, da če imamo neko delo za dobro ali slabo, 
pomeni, da je dobro ali slabo le za nas (de Botton in Armstrong, 2013). V slikah se 
izrazijo naše pomanjkljivosti: »pozabljivost, naša izguba upanja, naše iskanje 
dostojanstva, naše težave s samospoznavanjem in naša hrepenenja po ljubezni.« (de 
Botton in Armstrong, 2013, str. 72) Analiza dela, ki ga imamo pred seboj, nam pomaga 
spoznati lasten značaj; v njem najdemo pomiritev ali popravilo notranjega sveta (de 
Botton in Armstrong, 2013). 
 
 
3.1 Umetnost 
 
»Umetnost je najvišji izraz človekove zavesti, ki kot izraz sam, pa tudi s svojim 
učinkovanjem na zavest le to presega in deluje na nezavedno.« (Kroflič, 2015, str. 70) 
»Umetnost se poglablja v to, kar je umno, kar daleč presega vsako človeško bitje, saj je 
neskončno.« (Rutar, 2015, str. 119) Pomembna človeška lastnost, ki se razvija skozi 
umetnost »je zmožnost izpolnitve samega sebe skozi življenje, ki omogoča občutek, da 
smo del nečesa večjega.« (M. Pepelnak Arnerić, 2014, str. 148) 

Muhovič (2015) predstavi umetnost kot: 
 »a) dejavnost, katere namen je ustvarjanje oz. artikulacija del estetske vrednosti,  
b) dejavnost glede na izrazni medij, tehnologijo in način prezentacije rezultatov: 
gledališka, likovna, glasbena, baletna, filmska umetnost; glasba, slikarstvo, kiparstvo, 
balet, film itd.  
c) umetniško ustvarjanje.  
d) dejavnost, ki zahteva spretnost in znanje na določenem področju produkcije.« 
(Muhovič, 2015, str. 793) 
 
Meta Zagorc o umetnosti zapiše misli velikega pisca L. N. Tolstoja: »Umetnost se začne 
takrat, kadar človek z namenom, da bi drugim ljudem posredoval svoje doživljeno čustvo, 
to čustvo v sebi znova izzove in ga izraža z različnimi zunanjimi znaki.« (Zagorc, 2006, 
str. 19) Ob tem Meta Zagorc (2006) doda, da »človek nenehno hlepi po ponovnem 
izzivanju tistih čustev in spoznanj, ki ga dvigujejo v "ekstatični vzpon", v zamaknjenost, 
v podoživljanje doživetij ob stiku z naravo, s sočlovekom, z družbo.« (Zagorc, 2006, str. 
19) Umetnost je preizkušanje, najprej samega umetnika, potem je vsakega človeka, ki se 
sreča z njegovim izdelkom. »Govorimo o preizkušnji, ki pomeni test inteligence, pa tudi 
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o preizkušnji, ki pomeni test predanosti, prevzemanja odgovornosti in obveznosti oziroma 
dolžnosti.« (Rutar, 2015, str. 128) Meta Zagorc (2006) meni, da uživanje v lepem »rojeva 
umetnost, s pomočjo katere si človek prizadeva vsa spoznanja, čustva in hrepenenja z 
različnimi izraznimi sredstvi posredovati drugim.« (Zagorc, 2006, str. 19) Izrazna 
sredstva prek katerih posameznik sporoča svoja notranja doživetja svetu so različna, in to 
različnost zaobjema tudi pomoč z umetnostjo. Meta Zagorc (2006) predstavi bistvo vsake 
umetnosti kot izražanje z določenimi simboli z abstrahiranjem in odmišljanjem 
nebistvenega. »Iz realne vsebine nekega čustva (strahu, jeze, veselja) ali neke realne 
oblike, umetnik izloči svojo projekcijo in jo simbolično na nek način izrazi.« (Zagorc, 
2006, str. 20)  
 
Regnault postavi pomembno vprašanje: Zakaj je umetnost pomembna za nas? Poda 
odgovor, da nam »umetnost pomaga izpolniti nalogo, ki je v našem življenju za nas 
osrednjega pomena: da obdržimo stvari, ki jih ljubimo, medtem ko so odšle.« (de Botton 
in Armstrong, 2013, str. 8) Breda Kroflič (2015) pravi, da večina ljudi umetnost sprejema 
pasivno in pasivno tudi v njej uživa.  Umetnost je pomembna za raziskovanje »čustev, 
občutkov, odnosov, duhovnih razsežnosti, misli in idej.« (Kroflič, 2015, str. 70) 
 
De Botton in Armstrong (2013) predstavita današnje nenehno fotografiranje z 
zavedanjem šibkosti kognitivnih funkcij, da si ne bomo zapomnili lepega trenutka. 
Omenjata, da so se dobri umetniki znali pravilno odločiti, česa se spominjati in česa ne. 
Umetnost je način ohranjanja lepih in prehodnih izkušenj.  
Rutar (2015) pa opozarja na katastrofo, če bi umetnost skrčili »na čustva, občutke in lepe 
ali prijazne podzavestne vsebine umetnikov.« (Rutar, 2015, str. 119) »In zgolj diletanti, 
dodaja Adorno, povezujejo umetnost s podzavestjo; zgolj nevedneži verjamejo, da je 
umetnost proces, ki se napaja v podzavesti posameznikov in izraža nekakšne arhetipe, kot 
bi rekel Jung.« (Rutar, 2015, str. 114) 
 
 
3.1.1 Ustvarjalnost 
 
Muhovič o ustvarjalnosti zapiše: »(lat. Creare ustvariti nekaj novega; iznajti, proizvesti, 
vzpostaviti; iz crescere rasti, rojevati se; nastajati; (...) je lastnost visoko razvitih živih 
sistemov, da "spravijo v bivanje" nekaj iz svoje lastne domišljije (imaginacija) in 
mišljenja (koncept, konceptualizacija), da torej mentalno in praktično udejanjijo določeno 
zamisel.« (Muhovič, 2015, str. 800) »Ustvarjalnost je nekaj, kar nas oblikuje, izpolnjuje, 
osreči, žalosti.« (Glavač, 2014, str. 268)  
 
Ustvarjalci govorijo o ustvarjalnem procesu, ki poteka v štirih fazah: 

1. faza – preparacija (spoznavanje problema in zbiranje podatkov) 
2. faza – inkubacija (čas, ko zbrano gradivo zori, navzven počitek) 
3. faza – iluminacija (v sproščenih okoliščinah priti do nenadne rešitve, ki je 

posledica preoblikovanja problema) 
4. faza – verifikacija (preverjanje in kritično ocenjevanje rešitev) (Alenka Kompare 

idr., 2005). 
 
Veliko avtorjev opredeljuje ustvarjalnost kot proces, katerega rezultati so originalni in 
ustrezni oz. uporabni dosežki, npr. ideje, teorije, postopki, ples, simfonija, tehnični 
pripomočki. »Nedvoumno je ustvarjalnost določena svoboda, svoboda pa iskanje svojega 
globljega jaza in udejanjanja bitja, ki je ustno in neponovljivo zapisano v vsakem izmed 
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nas.« (Zagorc, 2006, str. 42) Ustvarjalen je vsak posameznik, nekateri pa imajo večje 
zmožnosti, kot so vrhunski umetniki, znanstveniki. Ustvarjalnost je za naše življenje 
nenadomestljivo. Ustvarjalni procesi prodrejo globoko v nas in nam omogočijo izraziti 
našo osebnost. »Uporabljaj svoje roke in vse ostalo se bo našlo.« (Vopel, 2013, str. 15)  
 
»Človek v ustvarjalnem procesu rešitev večkrat "zre" ali bolj, kar zagleda. Eni imajo oči, 
a ne vidijo; drugi pa vidijo ali zrejo tudi nevidne stvari; eni od samega drevja ne vidijo 
gozda, drugim se tudi sredi puščave razodeva gaj lepote. Eni vidijo vedno le drobec, 
nikoli celote; drugim se ob kaosu vtisov sproži še pogled v bitno globino vsega dogajanja, 
kjer se jim odpira smisel za like in podobe, strukture in povezave, lepoto in harmonijo.« 
(Zagorc, 2006, str. 40) 
 
»Na ustvarjalnost vplivajo različni dejavniki: značilnosti miselnih procesov (divergentno 
mišljenje oz. zmožnost prestrukturiranja problemov), predhodno znanje in učenje, 
osebnostne značilnosti (avtonomnost, pozitivna samopodoba, notranja motiviranost, 
vztrajnost, radovednost) in okoljski vplivi (spodbujane ustvarjalnosti, odprtost za nove 
ideje, dopuščanje različnosti).« (Alenka Kompare idr., 2008, str. 85) Spodbudno okolje 
ima na ustvarjalnost velik vpliv in pomeni, »da ceni ustvarjalno misel, notranjo 
motivacijo, ne zahteva dovršenosti in ne kaznuje tvegane zamisli.« (Alenka Kompare idr., 
2005, str. 156) 
 
Marko Glavač (2014) povzame Dr. Janeza Strehovca, v uvodu Ustvarjalnost – v 
vmesnem prostoru: »Ne živimo več v prvi naravi dreves in deviških otokov in tudi ne več 
samo v drugi naravi umetelnih izdelkov, industrijskih reči, temveč v tretji naravi 
informacij, znanstvenih in umetniških modelov in slik, ki večinoma že digitalizirane 
vstopajo v lebenswelt preko tv in računalniškega zaslona.« (Glavač, 2014, str. 259) 
Glavač ustvarjalnost razume kot posledico specifičnega duhovnega in fizičnega stanja 
lastnega telesa, proces, ki poteka na razumski ravni telesa, idejo pa se upodobi bodisi v 
materialni ali virtualni obliki in v njej ustreznemu prostoru. Končno formo ustvarjalnosti 
poda kot možnost novega spoznanja (Glavač, 2014). Rutar (2015) pravi, da sklicevanje na 
lastno naravo pomeni velik potencial, ki podpira produktivnost in ustvarjalnost. Ob 
sledenju lastne narave je človek produktiven, ustvarja in hkrati izginja v lastnih 
umetninah (Rutar, 2015). 

Glavač vprašanje o obstoju družbene pogojenosti in stanja duha, ki podpirata večjo ali 
manjšo ustvarjalnost, razdela v dva miselna tokova, ki vplivata na prebujanje 
ustvarjalnosti: 
1. smer poudarja, da lahko družbeno ozračje vpliva na ustvarjalnost in daje za zgled zlato 
obdobje Firenc. Biti del družbe, ki podpira, išče in hvali umetnost, je izhodišče za 
življenje v harmoniji in radost ustvarjanja. 
 2. smer pa podpira misel, da je za umetnikovo ustvarjanje najbolj stimulativno prav 
nenaklonjeno okolje, kjer postanejo umetnine znak protesta, upora ali kritike (Glavač, 
2014). 
 
Glavač (2014) omeni razločevanje med znanstveno iznajditeljsko dejavnostjo in 
umetniškim ustvarjanjem, kjer je prvo pogosto finančno, družbeno in ekonomsko 
pogojeno in podprto. Izpostavi podporo 2. smeri okolja, kajti blaginja umetnikovo 
ustvarjanje ovira, medtem ko nevzdržno stanje v človeku lahko sproži upor, ki iz 
človekovih globin narekuje barve, ton in besede. Vendar pa materialne bede in čustvene 
razklanosti ne smemo jemati kot nujno dejstvo ali predpogoj za umetniško ustvarjanje. 
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Bližino drugega predstavi kot bližino, ki iz nas izvabi vse najlepše, a tudi vse najbolj 
grozno. S pomočjo prisotnosti drugega lahko izstopimo iz sebe in smo na voljo drugemu 
in od tam naprej vstopamo v ustvarjalnost, ki nam je dana od zunaj in ni le naša lastna 
(Glavač, 2014). 
 
Bajzek (2003) pripisuje poseben pomen razvoju kritičnosti in ustvarjalnosti pri 
odraščajočem otroku kot protiutež danes najbolj razširjeni obliki vedenja prilagodljivosti  
(konformizem) in pasivnosti. Razširjeni obliki vedenja ne vodita v samostojnost, 
kritičnost in sprejemanje odločitev, niti ne vzgajata za svobodo, individualnost, 
humanost, dostojanstvo. Oblikovanje vrednot prepogosto "slepo" izročimo televiziji in 
množičnim medijem (Bajzek, 2003). 
 
De Botton in Armstrong (2013) menita, da je veliko izvrstnih umetnikov boljših v 
izdelovanju umetnosti kot v opredeljevanju namena njihovega izdelka. V kolikor ne bo 
umetnik sam določil pomena svojemu izdelku, ga bo občinstvo, a ne vedno v smeri hotenj 
ustvarjalca. Zato nagovarjata umetnike, da bi pomagali človeštvu s pripisovanjem 
namenov svojim delom. Usmerjenost umetnin v iskanje samorazumevanja, empatije, 
tolažbe, upanja, samosprejetja in izpolnjenosti, se izogne postavljanju vprašanj: čemu 
služi umetnost in o čem govori (de Botton in Armstrong, 2013). Umetnost uteleša 
svobodo in zahteva pogumnega človeka, ki zmore živeti svobodo, kar ni zelo zaželena in 
samoumevna človeška praksa (Rutar, 2015). 

Muhovič (2015) o raziskovanju ustvarjalnosti pravi, da so psihologi razmeroma kmalu 
spoznali, da lahko empirično in eksperimentalno raziskujejo vsakdanjo ustvarjalnost, 
medtem ko izjemne ustvarjalnosti ne morejo, kajti to bi morali storiti v času kreativnosti, 
iz značaja vrhunskih umetnikov pa vemo, da se ustvarjati na ukaz ne da. Druga težava v 
raziskovanju ustvarjalnosti je, da so pogosto ustvarjalna dejanja prepoznana kot visoka 
šele po daljšem času (Muhovič, 2015). Marija Pelpelnak Arnerić (2014) meni, da večina 
raziskovalcev soglaša, da se ustvarjalnost ne navezuje le na ustvarjanje novega izdelka, 
temveč tudi na zavzemanje novih stališč in načinov reševanja problemov. Šolski 
umetnostni predmeti ponujajo prostor za izražanje čustev, učenje empatije in reševanje 
napetosti. Tako nastane prostor v šoli, kjer lahko učenci rešujejo praktične probleme v 
povezavi s šolsko prakso ali pa se navezujejo na osebno življenje. Ustvarjalnost je pot k 
bogatejši in bolj celostni prihodnosti učenca. Umetniško ustvarjanje v šoli pripomore k 
pozitivnejšemu dojemanju samega sebe. Prek ustvarjanja se učenci soočajo z 
vsakodnevnimi vplivi, jih ozaveščajo in temu primerno prilagajajo svoje vrednote in 
stališča. Ob ustvarjanju se učijo konstruktivnih, ustvarjalnih in etičnih rešitev za 
življenjske situacije ter ustrezne komunikacije (Pepelnak Arnerić, 2014). 
 
Merjenje ustvarjalnosti je težko, zato je bolj usmerjeno v divergentno mišljenje, kjer se 
meri: 
− fluentnost (tekočnost) – številčnost odgovorov;  
− fleksibilnost (prožnost) – kakovost odgovora; ali je v odgovoru zaznati pripadnost eni 

kategoriji ali neke vrste miselni skok; 
− originalnost (izvirnost) – statistična redkost; 
− oddaljenost asociacij (povezanost stvari, ki imajo na videz malo skupnega); 
− elaboracija (izdelanost posameznih odgovorov) (Alenka Kompare idr., 2005). 
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3.2 Lik in ozadje 
 
Trstenjak pravi (1978), da bolj ko je lik sestavljen iz sklenjenih črt in bolj ko se te 
okrogle, težja je izmenjava med likom in ozadjem.  
 
Milivojević (2008) meni, da človek ne zaznava samo enega dražljaja, temveč celotno 
realnost, ki vključuje ta dražljaj, zato namesto besede stimulus uporabi izraz stimulusna 
situacija. Milivojević nadaljuje, da vselej zaznavamo celoto (jaz, drugi in svet), ki je 
sestavljena iz figure in ozadja. Figura nastopi v vlogi stimulusa, ozadje pa tvorijo 
preostali dražljaji (Milivojević, 2008). Lamovec (1995) opiše, da se odnos do sebe nanaša 
predvsem na občutenje čustev, telesa, potreb, domišljije in vsega tistega, kar nas dela 
edinstvene. Navaja, da sta organizem in okolje v medsebojnem kontaktu. Delujeta drug 
na drugega. Kar je v danem trenutku v središču naše pozornosti, postane figura, ki se loči 
od ozadja. Celota postane prezentna, jasna, izrazita ter skladna. Dragica Kraljič in Jasna 
Vodeb (1994) zapišeta, da najjasneje zaznavamo predmete, na katere je usmerjena naša 
pozornost, kajti organiziranost človeških možganov je, da iz vseh obdajajočih dražljajev 
izberejo le del, kar postane center naše pozornosti, in s tem lik. Zaznava lika je lahko 
sestavljena iz zvočnih, taktilnih ali vizualnih dražljajev. Ozadje pa je netočna zaznava 
množice stimulusov. Z menjanjem pozornosti se lahko menjata tudi lik in ozadje; kar je 
bilo prej lik, postane ozadje in obratno. Točnost zaznave nekega lika nam omogoča odnos 
do ozadja, ki ga obdaja. Otrok, ki slabo zazna razliko med likom in ozadjem, se zdi 
nepozoren in kaže neorganizirano vedenje, usmerjen je na vsak dražljaj, ne glede na 
pomembnost. To ga pelje v nezavarovanost pred mnogimi dražljaji, kar otežuje 
osredotočenost zgolj na določen dražljaj. Otrok s tovrstnimi težavami težje opravlja 
šolsko delo; ne zna se orientirati v zvezkih, učbenikih, zato posledično izpušča vrstice, 
odstavke (Kraljič in Vodeb 1994).  
 
Muhovič (2015) navede zakone gestalta: 
1. zakon bližine; deli, ki so bližje, se prej povežejo v celoto in elemente, ki imajo manj 
prostora med seboj, bomo prej zaznali skupaj. 
2. zakon podobnosti; narekuje težnjo po grupiranju (glede na podobnost oblike, barve 
svetlosti, teksture, položaja, vsebine ...); podobni elementi se pri zaznavanju prej 
povežejo skupaj od različnih. 
3. zakon zaprte oblike; ob sklenjenih linijah lažje prepoznamo figuro kot ob nesklenjenih.  
4. zakon skupne usode; oblike, ki so vključene v skupno dogajanje dojemamo kot celoto 
tudi, če bodo vsebovale razlike.  
5. zakon kontinuitete; dražljaje, ki jih zaznavamo, kot podaljševanje drugih dražljajev, 
zaznavamo skupaj z njimi kot celoto. 
6. zakon izkušnje; z izkušnjami krepimo vidni aparat in nam olajšajo prepoznavanje 
celote. 
7. zakon pregnance; vidni aparat oblike, ki vsebujejo delno odprte obrise, zaznava 
sklenjene v celoto, zaradi težnje po pregnantni obliki.  
8. zakon dobrega gestalta; je težnja vidnega aparata k "dopolnjevanju" in "izboljševanju" 
oblik, ki jih zaznava, kar pomeni, da gledanje ni pasivno sprejemanje čutnih vtisov, 
temveč aktivno prilagajanje dražljajskih vsebin, glede na aktualnost kategorij. 
 
Zakoni gestalta so navezujejo na to, da vidni aparat čutne senzacije, ki jih pridobi iz 
dražljajskega materiala, poveže v smiselno celoto. Oko ne zaznava posebej oblike, barve, 
obrisa in osvetlitve, temveč vse v celoti. V gestaltističnem poimenovanju sta zaznavajoči 
organizem in njegovo okolje komplementarna (Muhovič, 2015). 
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3.3 Ekspresivno, abstraktno in gestualno slikarstvo 
 
Ekspresijo Peljhan in Anita Zelić (2015), ki jo povežeta tudi s fotografiranjem, opredelita 
kot miselno funkcijo, ki je vidna v govorjenju, risanju ali pisanju, pa tudi v manipulaciji, 
telesnih gibih in vedenju, ki ga lahko vidimo. 
Začetnik sodobne likovne abstrakcije je Vasilij Kandinski. Kandinski (1985) navaja, da 
abstraktna slikarska dela izhajajo iz skupnega vira vsake umetnosti, kar opredeli kot 
intuicija. Izpostavlja, da je barva najpreprostejša in najmočnejša likovna prvina, ki se 
dotika duše.  
 
V raziskavi povezujemo likovno prvino barvo z njeno uporabo v gestualnem slikarstvu, 
kjer namesto predmeta (kot nosilca pomena) v ospredje stopi sama gesta. Kot primer 
lahko služi Gorjupov opis njegovih zadnjih slikarskih del, ki so bolj sproščena, 
ekspresivna in gestualno zastavljena. Pogosto nastanejo v nekajurnem procesu, brez 
prekinitve (Gorjup, 2015). Nadaljuje, da je gesta nuja, ki se zgodi v hipu. Je področje 
ploskovnega izrazja in predstavlja zanos spontanosti gibnih sredstev, ki jih človek hitro 
določa. Glavnina je pri akterju in njegovi vznesenosti. Gesta je linija, je smer, je poteza 
(Gorjup, 2016).  
 
 
4 UMETNOSTNA TERAPIJA 
 
 
4.1 Zgodovina in izobraževanje umetnostnih terapevtov 
 
Umetnostna terapija je mlada, znanstvena, uporabna disciplina z začetki v sredini 20. stol. 
Temelji na združitvi psiholoških in umetnostnih konceptov in idej. Umetnost, ki se je 
izražala preko različnih medijev (glasbe, slike, drame, plesa, poezije ...) je imela za 
človeka že globoko v zgodovini človeštva pomembno "zdravilno moč" (Peljhan in Zelić, 
2015). 

Dafna Moriya (2000) navaja dva različna začetka discipline pomoči z umetnostjo: 
1. likovni pedagogi so začeli spoznavati, da učenci s težavami veliko pridobijo pri likovni 
vzgoji. To opažanje se je gradilo, ko so posamezni likovni pedagogi začeli učencem dajati 
naloge, ki so vključevale več čustev in domišljije, in ne toliko tehničnih pravil. Ugotovili 
so, da ima zgolj ustvarjanje terapevtski učinek na učence. 
2. izhodišče predstavljajo psihoterapevti, ki so ugotovili, da pacienti lažje govorijo, ko 
ustvarjajo ali se pogovarjajo o umetniškem delu. 
Danes se večina umetnostnih terapevtov sklicuje na oba vira in pripisujejo velik pomen 
samemu ustvarjalnemu procesu. Prav tako pa upoštevajo neverbalno komunikacijo, odnos 
uporabnika do izdelka in umetnostnega terapevta. Umetnostni terapevt pomaga 
uporabniku najti besede za njegove občutke, včasih le simbolno (Moriya, 2000). 
 
Peljhan in Anita Zelić (2015) umeščata prepoznavnost umetnostne terapije v desetletje po 
letu 1939. To je bilo obdobje spoznavanja pozitivnih učinkov neverbalnega 
samoizražanja pri ljudeh z različnimi duševnimi boleznimi. Učinke so spoznali 
psihoterapevti in umetniki (Peljhan in Zelić, 2015). Carel Jung je sam ustvarjal (risal, 
slikal, pisal pesmi). S svojimi klienti je raziskoval ustvarjanje, ki mu je pripisoval veliko 
vrednost in tako je zgradil teoretične temelje umetnostne terapije. Umetnik in terapevt, 
Adrian Hill, je vrednost umetnostne terapije videl v tem, da osvobaja kreativno energijo, 
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kar je njegovim pacientom omogočalo obrambo pred negativnimi čustvi. Bil je prvi, ki je 
uporabil termin Art Therapy. Leta 1997 je v Veliki Britaniji postal poklic umetnostnega 
terapevta uradno priznan in registriran (Peljhan in Zelić, 2015). 
 
 
4.1.1 Začetki izobraževanja umetnostne terapije v Sloveniji 
 
V 20. stoletju se je nekaj predavateljev in praktikov podalo na strokovno izobraževanje o 
umetnostni terapiji na Nizozemsko in posledično so ustvarili študij v Sloveniji. 
Razvijanje študijskega programa umetnostne terapije je bil mednarodni Tempusov 
projekt, v katerega se je leta 1991 vključila Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 
Mednarodni Tempusov program se je zaključil 1995, naslednje leto pa je bil sprejet v 
študijski program pod naslovom podiplomski, specialistični program Pomoč z umetnostjo, 
ki se je leta 1998 tudi uradno začel. Študij je trajal dve leti. Obsegal je modul skupnega 
dela programa (150 ur) in modul izbirnega dela programa (300 ur; drama, likovnost, gib-
ples in glasba). Z izdelavo in javnim zagovorom zaključnega dela si je kanditat/-ka 
pridobil/-a strokovni naziv specialist/-ka za pomoč z umetnostjo. Nekajletna prekinitev 
študija in bolonjska prenova sta od leta 2012 nadomestila specializacijo z vpisom na 
magistrski študijski program druge stopnje Pomoč z umetnostjo s 120 KT. Z uspešnim 
zagovorom magistrskega dela si kandidat/-ka pridobi naziv magister/magistra pomoči z 
umetnostjo. 

Leta 1994 se je začelo intenzivno sodelovanje Visoke šole za socialno delo v Ljubljani 
(danes Fakulteta za socialno delo) z oddelkom ustvarjalnih in izobraževalnih programov 
Nizozemske Hogeschool Njimegen in z nemško Hochschule für Soziallarbeit iz 
Dortmunda (Kustec, 2007). Kot rezultat tega sodelovanja je nastal izbirni predmet 
Socialno kulturno delo, na Visoki šoli za socialno delo, v učnem programu 
dodiplomskega študija.  
 
 
4.1.2 Izobraževanje umetnostne terapije v Sloveniji danes 
 
Samostojni študijski program pomoči z umetnostjo se izvaja na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani, v okviru podiplomskega študija 2. stopnje. Fakulteta za socialno delo, v okviru 
dodiplomskega študija, vnaša tovrstne vsebine v program 1. stopnje: v 1. letniku v obliki 
izbirnega strokovnega predmeta Socialno kulturno delo; v 3. letniku v obliki izbirnega 
strokovnega predmeta Ustvarjalna uporaba lutk v socialnem delu in v 4. letniku se pod 
naslovom Psihosocialna podpora in pomoč izvaja predmet Psihosocialna pomoč z 
umetnostjo. 
 
 
4.2 Namen in koncepti umetnostne terapije 
 
Umetnostna terapija je stroka, kjer radovednost in zanimanje vnašata nove izrazno-
ustvarjalne medije, kako pomagati ljudem. Je odprta za eksperimentiranje z novimi 
metodami izražanja, tako v osebnem življenju kot pri poklicnem delu. V umetnostni 
terapiji izražanje zadobi številne oblike. Je prostor za integracijo vseh umetnosti, ki so 
blizu srca. Vsaka metoda ponuja vseživljenjsko raziskovanje in priložnost nadgradnje 
terapevtskih veščin. V skupnosti umetnostnih terapevtov je prostor za vse te smeri in še 
več. Tradicionalna metoda izmenjave med terapevtom in uporabnikom v terapijah je 
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pogovor, umetnostni terapevti pa ponudijo različne materiale na podlagi ugotovitev, 
katero čutilo (vizualno, zvočno, kinestetično) je dominantno pri posamezniku. Vrste 
ustvarjalnih medijev, ki se uporabljajo so: tipni materiali (glina, pesek, naravni in umetni 
materiali ...); likovni (vodene barvice, pasteli, voščenke, barvice, svinčnik, oglje); zvočni 
(lastni glas, instrumenti in glasbila); gibalni (gib, poza, ples); dramski in verbalni (igra, 
igra vlog, drama, pesem, poezija, zgodba, pravljica ...); medijsko-vizualni (fotografija) 
(Malchiodi, 2007). 
 
Umetnosta terapija je znanstvena disciplina, ki z različnimi metodami in sredstvi 
spodbuja človekov razvoj, rast in samoaktualizacijo ter deluje preventivno (Marinič, 
2008). Ustvarjalna dejavnost je splošna človekova lastnost (Kroflič, 2015). Po Jungovih 
besedah je psiha samourejevalni mehanizem, ki teži k ravnovesju, to pomeni, da se 
razmerje med zavednim in nezavednim kompenzira. Jung (1994) z gotovostjo trdi, da je 
zavest sestavljena iz mnogo stvari, ne le iz želja in strahov. Nezavednemu pa pripisuje še 
bogatejše vsebine in oblike, saj jih ne omejuje ali izloča razum (Jung, 1994). Peljhan in 
Anita Zelić (2015) menita, da temelji postopkov umetnostne terapije izhajajo iz 
razumevanja nezavednega, da je to izvir temeljnih človekovih misli in čustev, kar se 
pogosto izraža skozi simbolne ekspresije. 
 
Dragica Marinič je o umetnosti v kontekstu umetnostne terapije zapisala: »Priznava se 
kot proces pojavljanja spontanih podob, ki jih podzavest prepoznava z mehanizmi 
represije, projekcije, identifikacije, sublimacije in kondenzacije ter so temeljnega pomena 
za metodo zdravljenja.« (Marinič, 2008, str. 162) Uporaba umetnostnih dejavnosti pri 
zdravljenju ima globoke in trajne korenine v človeški izkušnji. Strokovnjaki po svetu, za 
"osvežitev" svoje profesionalne prakse, vanjo vključujejo umetnostne dejavnosti. Z njimi 
razširijo in bogatijo izražanje svojih uporabnikov, njihovo in lastno kreativno energijo in 
domišljijo. Navdih za tovrstno delo lahko dobimo po vsem svetu pri naših prednikih 
šamanih, ki so uporabljali umetnost, rituale in različne oblike simbolnega izražanja za 
zdravljenje duše. Ironično je, da je bilo področje umetnostne izrazne terapije tako zelo 
dolgo časa na obrobju psihoterapije, če je v samem jedru in vedno je bila tam (Malchiodi, 
2017). 

Glavna razlika med klasičnimi umetnostnimi dejavnostmi in umetnostno terapijo je v 
tem, da v umetnostni terapiji ni v ospredju sam izdelek, temveč proces, kako je izdelek 
nastal, izdelek sam pa je izhodiščni vir komunikacije med uporabnikom in umetnostnim 
terapevtom. V umetnostni terapiji govorimo o triadnem odnosu, in sicer med 
uporabnikom, umetnostnim terapevtom in ustvarjenim izdelkom (Liebmann, 1996). Tako 
skozi ustvarjalni proces nastane terapevtski trikotnik: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Slika: Terapevtski trikotnik (Schuld, 2014) 
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Breda Kroflič (2015) o nalogah umetnostnega terapevta zapiše, naj bo v času, ko 
uporabnik ustvarja, pozoren na njegovo držo telesa, gibe, dihanje, izraz na obrazu, način 
izbire materiala, odnos in rokovanje z materiali ter odnos do končnega izdelka. V kolikor 
je v dejavnost vključenih več ljudi, je pozornost umetnostnega terapevta usmerjena tudi v 
interakcije z drugimi. Glavna naloga umetnostnega terapevta je, da uporabnika spodbudi 
v varnem okolju, da izrazi svoje misli, čustva, občutke prek umetnostnih medijev. Tako 
lahko z umetnostnim izražanjem išče in utrjuje nove družbeno sprejemljive načine 
izražanja negativnih čustev, ki jih je težko izraziti v resničnih življenjskih okoliščinah. 
Ustvarjalni proces aktivira čustva in osvobodi duha, da posameznik naredi kar želi, ne da 
bi mu kdo ukazoval ali narekoval, kaj je zanj dobro. Za ustvarjanje je potrebno imeti 
veselje do samoizražanja, in ne posebne nadarjenosti. Ustvarjalni proces omogoča, da 
posameznik predeluje doživetja, napetosti, čustva – še posebno negativna – ki jih je težje 
izraziti v vsakdanjih okoliščinah. V likovnem ustvarjanju se more s posebno barvo ali 
obliko izraziti misli in čustva, za katera posameznik ne ve, da ga motijo in vznemirjajo. 
To lahko spozna skozi ozaveščanje, v kolikor pa se še ne zmore soočiti z njimi, jih je 
neozaveščeno prelil v likovno obliko (Kroflič, 2015). 
 
Karen Abbs (2011) je z uporabniki, ki so bili vključeni v psihosocialni projekt v Darfurju, 
izvajala pomoč z umetnostnimi dejavnostmi. Ugotovila je, da je bilo možno skozi 
umetnost iz grobega izluščiti lepoto, in jo uzreti v kaosu. Z uporabo ekspresivnih 
umetnostnih dejavnosti se porajata prostor lepote in potencial za socialno spremembo 
(Abbs, 2011).  
 
Malchiodi (2007) zapiše, da je, pri kratkem povzemanju preteklih dogodkov, izpoved, 
skozi slikanje ali/in gibanje, lahko očiščevalna. Pri tem imamo na voljo dve smeri: ali 
gremo samo v izražanje skozi umetnost, glasbo, ples in druge oblike ali pa v surova 
čustva in jih katarzično predelujemo. Samo izražanje skozi umetnost postane lahko 
nekakšen zbiralnik občutkov ali zaznav, ki lahko prispevajo h globljemu razumevanju in 
jih preoblikujemo v smeri razširitve blaginje na več področij človeškega življenja. 
Samoizpoved ne temelji na tem, da interpretiramo delo posameznika, temveč da 
raziskujemo njegovo razumevanje in poimenovanje sveta. Terapevt spodbudi uporabnika, 
da poimenuje svoje zaznave, čustva, izražanje, in jih posledično bolje razume. Medtem 
ko besede uporabljamo za pripovedovanje zgodbe, umetnina dobi nov, razširjen smisel. 
Ker misli in čustva niso izrecno verbalnega značaja in posledično omejena na besedni 
zaklad, pripomorejo vizualna in gibalna umetnostna izrazna sredstva k temu, da ljudje z 
njimi izrazijo vidik zgodb in spominov, ki niso zlahka verbalno dostopni (Malchiodi, 
2007). 
 
»Namen umetnostne terapije je izboljšati in okrepiti zdravje posameznika oziroma 
izboljšati njegovo kakovost življenja – omogoča povrnitev posameznika v prejšnje stanje, 
popravlja kognitivno/intelektualno, emocionalno/afektivno, kreativno/inspirativno 
praznino.« (Marinič, 2008, str. 163) 
 
V psihologiji uvrščajo umetnostno terapijo med delovne terapije, v kateri uporabnik 
prispeva svojo akcijsko energijo; mora se aktivirati. Uporabnike se spodbuja, da 
postanejo aktivni udeleženci v terapevtskem procesu. Vsakršna umetnostna dejavnost 
zahteva neko taktilnost in vloženo energije, tudi če gre le za lepljenje, izrezovanje, 
prepogibanje, barvanje, spenjanje. Izdelovanje, oblikovanje in ustvarjanje oblikujejo 
izkušnjo, ki energizira posameznika, preusmeri njegovo pozornost, zmanjša čustveni stres 
in omogoči, da se uporabnik popolnoma osredotoči na temo, cilj in vedenje. Velik del 
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čutil, če ne kar vsa, je uporabljen pri umetnostih dejavnostih in tovrstne aktivnosti 
preusmerijo zavedanje k vizualnemu, taktilnemu in avditornemu kanalu sprejemanja 
(Malchiodi, 2007). 
 
Pri umetnostni terapiji se pogosto uporablja improvizacija. Meta Zagorc (2006) razloži 
improviziranje kot nekaj sestaviti, narediti ali izraziti spontano, brez predhodnega 
načrtovanja in premisleka. Improvizacija je igra, ki opomni telo o njegovih sposobnostih, 
ki so višje, kot jih v vsakodnevnem življenju uporablja. Med improvizacijo poizkušamo 
zaobiti nadzor v možganih in odreagirati intuitivno ter direktno v dani situaciji. 
Improvizacija pomaga pri odkrivanju umetnika v sebi, pripomore k razvoju domišljije in 
notranje kreativnosti (Zagorc, 2006). 
 
Germa de Jong (2001) povzame Hellendoorn (1981), da umetnostna terapija ponudi 
sprostitev, kjer nastane priložnost za porajanje občutkov in misli, s katerimi se otrok ne 
more več soočati. Ob tem se lahko te kaotične misli in čustva ter občutki razvrstijo, saj 
realnost ne omeji domišljije, skozi katero otrok reorganizira skrite potrebe. Na varen 
način lahko eksperimentira z alternativnimi občutki in ravnanji. Germa de Jong je delo z 
begunskimi otroki strukturirala tako, da lahko ponovno vzpostavijo svojo avtonomnost s 
stimuliranjem svobodnejšega izražanja pri temah, ki prihajajo v ospredje med 
ustvarjalnim procesom. Skozi umetnostne materiale lažje vzpostavijo varen kontakt v 
spoznavni fazi, saj ni potrebno nobenih besed. Pri otrocih, ki imajo resne blokade pri 
izražanju, menja različne tehnike in materiale za sprostitev. Ko implicitno postane vidno 
v ustvarjalnem delu, je dovolj za otroke, da se počutijo razumljene, ko njihovo delo 
jemljemo resno. Strukturo in pozornost, ki ju otrok potrebuje, lahko dobi v veliki meri v 
šoli, dodatna podpora temu pa je umetnostna terapija. Skupni izdelek umetnostnega 
terapevta in uporabnika je konkretno izhodišče za komunikacijo. Zgodbe nam ponudijo 
varen okvir za sprostitev napetosti, kar posledično privede do svobodnejšega izražanja, 
kajti otroci še nimajo v zadostni meri vzpostavljenih varnih okvirov, kamor bi lahko 
umestili določena doživetja in dogodke. Umetnostna terapija na varen način omogoči 
komunikacijo o težkih dogodkih. Otroci skozi oblikovanje materiala povedo stvari na 
poseben način. Germa de Jong (2001) meni, da otroci, ki prihajajo iz problematičnih 
okolij, potrebujejo bolj strukturirane pristope. Še posebno je pomembno, da se ne 
navežejo na umetnostnega terapevta, ker bi jim s tem terapevt lahko vzel moč za 
vzpostavljanje in ohranjanje njihovih lastnih mehanizmov moči (de Jong, 2001). 
 
Breda Kroflič (2015) navaja sklop razlogov za delovanje ustvarjalne umetnostne 
dejavnosti:  
- »v dejavnost se lahko vključi vsakdo, ne glede na nadarjenost in stopnjo poznavanja 
umetniškega medija;  
- umetnostna sredstva so pomemben način izražanja in komuniciranja;  
- umetnostne dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost;  
- umetnostne dejavnosti spodbujajo delovanje domišljije;  
- umetnostne dejavnosti povezujejo osebnostne zmogljivosti posameznika; 
- umetnostne dejavnosti sproščajo in razveseljujejo, še posebej, kadar potekajo v skupini; 
- umetnostne stvaritve so obstojne1, oziroma jih lahko posnamemo in raziskujemo 
pozneje.« (Kroflič, B., 2015, str. 73)  
Umetnostna terapija je namenjena posameznikom in skupinam z najrazličnejšim problemi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sodobna praksa v umetnosti vse pogosteje presega okvire obstojnosti umetniškega dela. 
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oziroma motnjami, kot so telesne bolezni, poškodbe, čustvene in vedenjske motnje, 
prizadetosti, zasvojenosti, odvisnosti, zlorabe, učne in starostne težave. Poleg zgoraj 
naštetih se pogosto uporablja umetnostna terapija za krepitev posameznih vrlin, kreposti 
človeka ter osebnostno rast posameznika, skupine, družbe (Kroflič, 2015). 
 
Vizualno simbolična predstavitev, na kateri temelji vrsta umetnostih izraznih sredstev, 
vsebuje manjšo "izkrivljenost" senzornih izkušenj, kot jih posreduje jezikovno izražanje 
(Peljhan in Zelić, 2015). Umetnostna terapija ni dejavnost, kjer terapevt interpretira 
simbole uporabniku, temveč ga spodbuja z vprašanji, da sam pride do lastnih pomenov, 
kajti vsakršno čustvo, ki se vzbudi v uporabniku, je njegovo lastno in edinstveno zanj.  
 
 
4.3 Vrste umetnostnih terapij  
 
4.3.1 Pomoč z likovnimi dejavnostmi 
 
Slika ali risba, ki nastane, je iskrena in ji je moč zaupati (Vopel, 2013). Pestra uporaba 
rok pri likovnih dejavnostih stimulira velik del možganov. Delo z rokami pozitivno vpliva 
na naše možgane in našo produktivnost. Za organizem je vsaka naloga stimulacija, na 
katero posameznik odreagira v skladu z seboj. Nekaj bo pobarval, raztrgal, povečal, 
razrezal, zmečkal, nekaj osvetlil in drugo potemnil; vse to so njegove odločitve, ki 
temeljijo na svobodni volji. Vsaka odločitev, vsak izdelek, vsaka umetnina je izraz 
posameznika in njegove avtonomije in samoorganizacije. Sam ustvarjalni proces je 
dejanje, ki izlušči bistvene vidike življenja. Proces nas vodi do sprejemanja odločitev, 
soočanja z jezo, stagniranjem in nihanjem med strahovi in uspehom (Trüg in Kersten 
2013). 
Peljhan in Anita Zelić (2015) pri likovni umetnostni terapiji navajata različne tehnike 
(slikanje, barvanje, izrezovanje, lepljenje, oblikovanje ...) in materiale (barve, papir, 
karton, les, žica, glina, kamen, plastika, mavec ...). Uporabo predlog v obliki risb, slik, 
kart, razglednic, lahko uvrščamo med likovne dejavnosti. Povezana je tudi s fototerapijo. 
Skupno likovni terapiji in fototerapiji je, da posameznik raziskuje simbole/vizualne 
podobe in hkrati raziskuje lastne skrbi/pomene. Umetnostni izdelki nastopijo v vlogi 
priročnega orodja za ustvarjanje notranjih poti, za lastno razumevanje in spreminjanje 
(Peljhan in Zelić, 2015). Izdelki, ki nastanejo v ustvarjalnem procesu, imajo simbolno 
vrednost, postanejo središče pozornosti v odnosu med uporabnikom in umetnostnim 
terapevtom. Predstavljajo most med zavednim in nezavednim (Trüg in Kersten 2013).  
 
»Brez vsakršnih pričakovanj je treba le dopustiti – sebi in drugim – da energetski pretok 
ustvarjalnega samozavedanja ter pozitivno delovanje obstaja kot edina alternativa. Vse 
drugo je potem nič in tema. Dolžni smo odpreti ventile in v sebi poiskati vse tisto 
najboljše. To dolgujemo sebi in življenju, ki je v nas. Terapija likovnega ustvarjanja, 
odkritje samih sebe v likovnem snovanju, v likovnih delih, nam omogoča prav to.« 
(Gorjup, 1999, str. 18)  
 
 
4.3.2 Pomoč z likovnimi deli 
 
»Človek se v svojem svetu orientira pretežno s svojim vidom in se skuša izražati z 
vizualnimi izrazi tudi takrat, ko hoče izraziti svoje misli in svoja čustva, ki že po svoji 
naravi ali v svojem bistvu niso niti vidna niti čutno dostopna.« (Trstenjak, 1978, str. 296) 
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Vse, kar opazimo, zrcali naš notranji zemljevid, ki ga nezavedno uporabljamo za 
organizacijo in razumevanje tistega, kar zaznavajo čutila (Weiser, 1999). Veliko tega, za 
kar menimo, da vidimo, prihaja iz nas. To je proces projekcije, ki se zgodi kot reakcija na 
videno (fotografije, stvari ali ljudi, ki so nam znani ali neznani). Pri projektivnih tehnikah 
je uporabljen fotografski material podob, ki izvabijo čustveni odziv. Pri tem lahko 
uporabimo kakršnekoli fotografije ali slike iz revij, razglednic, koledarjev. Ko pogledamo 
na sliko ali fotografijo, je tisto, kar vidimo, reprezentacija nečesa, kar je za nas 
pomembno (Weiser, 1999). Galina Popova in Natalia Miloradova (2015) sta že pred tremi 
desetletji uspešno uporabili "metaforične asociativne karte" kot orodje za individualno ali 
skupinsko delo, ki so jih lahko koristno uporabljali svetovalci, psihoterapevti, socialni 
delavci ter poslovni trenerji. Violet Oaklander (1995) pravi, da otroci radi delajo z likovni 
deli, pri katerih lahko uporabijo svojo domišljijo, kar se dopolnjuje z Barbaro Kariž 
(2010), ki meni, da imajo spontane zgodbe, ki nastanejo pri oblikovanju likovnega 
izdelka, pogosto veliko sporočilno vrednost. Muhovič (2015) omeni vedenje možganov, 
ki so kot samoregulativni sistem nagnjeni k temu, da ne "vidijo" vsega, kar je v dani 
situacijo možno, temveč le tisto, kar so navajeni in pripravljeni videti v tistem trenutku. 
Kaj bodo možgani "videli" je odvisno od skladnosti s pričakovanji (Muhovič, 2015). 
 
Ščuka (2007) pravi, da otroci lažje izrazijo doživetja z barvo, črto, gibom ali zvokom, kot 
pa z besedo. Poudarja, da je za celostno doživljanje dogajanja pomembno sočasno 
zaznavanje z vsemi čutili, oziroma s čim več njih. Tega ne imenuje umetnost, temveč pot 
do nje, zunanje dogajanje, ki je izhodišče za iskanje notranjega doživetja (Ščuka, 2007). Z 
umetniškimi deli lahko učenca čutno nagovorimo. Primer takšnega pristopa najdemo pri 
Butini (2000), ki pravi, da likovne prvine preprosto ni, če je ne moremo čutno zaznati. 
»Likovnik uresničuje svoje delo tako, da ga kontrolira z likovnimi čuti, gledalec pa ga s 
temi čuti sprejema.« (Butina, 2000, str. 105) Avtor opredeli percepcijo kot psihološko 
dogajanje, kjer posameznik organizira senzacije, da se zave resničnosti in jo posledično 
spozna (Butina, 2000). Arnheim (1969) enako poudarja, da je vizualna percepcija 
dejavnost uma, in ne le pasivno sprejemanje stimulusnega materiala. Armstrong in de 
Botton (2013) pa menita, da nam umetnost pomaga, da se za trenutek zazremo v lepoto, 
ki jo izžareva samo delo. Premik v širši kontekst zaznavanja, ki ga ponuja umetniško 
delo, utiša nenehnega pritoževanja našega ega in prezaposlenosti. Tako likovna dela 
prevzamejo vlogo medija, ki pomaga voditi in tolažiti gledalca (de Botton in Armstrong 
2013). 
 
»Znani pesnik in slikar William Blake je poudarjal, da človeška podzavest misli v slikah 
in da lahko komuniciramo s podzavestjo s pomočjo slik.« (Grabnar, 2014, str. 14) Germa 
de Jong je v članku, ki primarno temelji na treh metodičnih podlagah (Creative Process 
Theory – Willis, 1979; Emerging Body Language EBL – Rutten-Saris, 1990 in story 
making method – Gersie&King, 1996), zapisala, da delo s podobami, slikami, lahko v 
otroku vzbudi določene situacije in dogodke, ki jih je doživel in so nanj vplivali. Omenja, 
da je lažje vzpostaviti distanco do domišljije, kot pa do resničnosti (de Jong, 2001). Delo 
s slikami lahko služi kot ledolomilec za vzpostavljanje začetne komunikacije, je vizualna 
spodbuda za čustva in misli, za katere ne najdemo ustreznih besed, lahko nas spodbudijo 
na nadaljnje ustvarjanje, pisanje ali izražanje skozi druge ustvarjalne medije (Malchiodi, 
2007).  
 
Ključno funkcijo lepih umetnin de Botton in Armstrong (2013) predstavita kot 
nadomestilo za lepe stvari, ki jih nimamo. Opozorita na dvojno skrb ob lepih umetninah; 
da vzbujajo sentimentalnost, ki je simptom nezadostnega sodelovanja s kompleksnostjo; 
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druga skrb pa je povezana s strahom, da odrevenimo od lepote in postanemo nekritični do 
krivic v naši okolici. Problem lepih umetnostih nastane, če zaradi njih postanemo prehitro 
zadovoljni, veseli, optimistični in neupravičeno polni upanja. Svojo misel nadaljujeta, da 
se ni potrebno bati, da bi na svet gledali preveč "rožnato" in sentimentalno, saj pogosto 
trpimo ob zavedanju vseh krivic in problemov, ki jih premore svet, kar nas opomni na 
svojo majhnost in šibkost (de Botton in Armstrong, 2013). 
 
Harriet Wadeson (2000) zapiše primere uporabe umetnostnih likovnih del starejših 
mojstrov, s strani nekaterih umetnostnih terapevtov, za stimulacijo klientov. Nekateri 
terapevti so na iznajdljive načine vključili v svoje delo umetnostne knjige in obiske 
galerij. Psihiatrinja in umetnostna terapevtka Laura Safar je pri svoje delu uporabila 
znana likovna dela z namenom, da stimulira posameznikovo zanimanje za umetnost. Po 
pregledu likovnih del, so udeleženci naredili izdelek kot odgovor na videno. Nato je 
Laura Safar nadaljevala s tovrstnim usmerjanjem tako, da so udeleženci delali na 
individualnih projektih, pri katerih je bila iztočnica podoba iz likovne knjige. S strani 
udeležencev izbrana znana umetniška dela, so služila kot katalizator za njihovo nadaljnje 
ustvarjanje. Udeleženci so jih sami interpretirali in povedali, kaj v njih vidijo in kaj jim to 
pomeni. Tudi umetnica in umetnostna terapevtka Colleen McNally je pri svojem delu za 
opolnomočenje duševno bolnih žensk, uporabila dela znanih slikark. Uporabnicam je 
predstavila zgodovinska likovna dela in jih je povabila, da ekspresivno upodobijo, kar je 
določena slika v njih sprožila (Wadeson, 2000). 
 
De Botton in Armstrong (2013) razmišljata o pomembni nalogi umetniških del, ki naj bi 
segala v naša življenja, kajti tja sodijo. Pogled na umetnost lahko spremenimo tako, da to 
niso samo sadovi nenavadnih imaginacij umetnikov. Postanejo tudi orodje z neposredno 
nalogo, da nam pomaga pri samospoznavanju, spomniti se pozabljenega, ljubezni in ostati 
občutljiv do lastne bolečine in bolečine v svetu. Umetniki lahko iz pigmenta obudijo 
žalost. Umetnostna dela nas vodijo in navdušujejo z vrednotami, ki jih posredujejo. 
Umetniška dela v nas lahko vzbudijo upanje, nas uravnovesijo, usmerijo, nam razširjajo 
obzorje in obnovijo samospoštovanje. Umetniška dela pripomorejo, da se ob njih 
počutimo manj osamljene in zmedene (de Botton in Armstrong, 2013).   
 
Kot pravita de Botton in Armstrong (2013), ni potrebna zamenjava umetnin v galerijah, 
temveč le njihova prerazporeditev, ki naj bo v skladu s terapevtsko vizijo; po 
pomembnosti uravnoteženja čustev, ki jih spodbudi določeno delo in ne po datumih in 
izvoru likovnega dela. Tovrstna razporeditev je ambiciozna in koristna. Dela bi bila 
razporejena v smislu negovanja naše duše, ne glede na čas njihovega nastanka, temveč po 
zahtevnosti njegovih sporočil. Slike bi bile razporejene takole: v 1. nadstropju bi bila 
galerija trpljenja, sledila bi ji galerija sočutja, v 3. nadstropju galerija strahu, nato galerija 
ljubezni in v 5. nadstropju galerija samospoznavanja. Nepričakovano pomembna stvar, ki 
jo umetniška dela lahko povzročijo, je učenje kako lahko uspešneje preidemo skozi 
trpljenje. Tu avtorja v razmislek navajata delo Fernanda Pessoe in Richarda Serraja, ki 
spodbujata globoko povezanost z žalostjo. Nadaljujeta, da je današnje okolje naklonjeno 
temu, da nas usmeri na svetlo stran in da nas razveseli, medtem, ko delo Richarda Serraja 
ne zanika našega trpljenja in nam ne govori, naj se razveselimo, temveč pripoveduje o 
trpljenju, ki je podpisano v pogodbi življenja. Namesto, da smo sami s temi razpoloženji, 
jih umetniška dela razglasijo za osrednja in univerzalne lastnosti življenja. Lahko 
najdemo veliko umetniških dosežkov, ki so "sublimirali" žalost v umetniško delo, kar so 
gledalci zaznali. Pogosto žalostne preizkušnje postanejo še težje, ker mislimo, da smo v 
njih sami, da je z nami nekaj narobe, da smo šibki. Potrebujemo pomoč, da bi našli 
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spoštovanje v naših najtežjih izkušnjah in umetnost nam pri tem lahko posodi socialno 
izražanje. Umetnost lahko ponudi veličasten in resen vidik za opazovanje našega 
trpljenja. Umetnost lahko na zanesljivih temeljih ublaži naključne in priložnostne misli in 
predstavlja orodje za ustvarjanje koristne izkušnje. Do teh del imamo stalen dostop, 
kadarkoli smo le pripravljeni dvigniti pogled z naše žalosti. Slika Rocky Reef on the Sea 
Shore [Skalni greben na morski obali] slikarja Casparja Davida Friedricha, nam 
predstavlja dostop do stanja duha, kjer se zavedamo neskončnosti časa in prostora (de 
Botton in Armstrong, 2013). 
 
De Botton in Armstrong (2013) ugotavljata, da nas umetnostna dela lahko postavijo v stik 
s pomanjkljivimi dispozicijami in tako obnovimo poslušnost notranjega jaza. Umetniška 
dela, kot tudi inventar v prostoru, nam pomagajo vrniti manjkajoče, pogrešane dele naše 
osebnosti. Smo v svetu množičnih stimulacij, ko v eni uri po elektronski pošti prejmemo 
200 sporočil in nimamo časa vsega, kar doživimo, reflektirati. Zato živimo v modernih 
stanovanjih, ki so "minimalistična", da bi nam omogočila ponovno uravnoteženost v sebi 
ter refleksijo doživetij in stimulacij. Občutna razlika nastopi, ko sposobnost umetnosti 
vzpostavi v nas ravnovesje in vzbudi navdušenje. Naš umetniški okus je odvisen od tega, 
kateri spekter čustev je v naši senci in potrebuje stimulacijo in poudarek. Hrepenimo po 
umetniških delih, ki kompenzirajo našo notranjo krhkost, da bi se lahko vrnili na uspešno 
pot. Umetniška dela, ki jih poimenujemo lepa, vsebujejo vrline, ki jih pogrešamo. 
Umetniška dela, ki so nam grda, pa v nas vzbudijo ogrožajoče ali preobremenjujoče 
razpoloženje ali motive (de Botton in Armstrong, 2013). 
 
De Botton in Armstrong  (2013) izpostavita, da je v principu namen sodelovanja z 
umetnostjo, da nas pomaga voditi v boljše življenje. Nadalje se sprašujeta, če ima 
umetnost tolikšno moč zaradi tega, ker je orodje za popravljanje ali nadomeščanje vrste 
psiholoških krhkosti, kot so:  
1. pozabljamo kaj je pomembno; 
2. nagnjeni smo k izgubljanju upanja; 
3. nagibamo se k občutku izoliranosti; 
4. smo neuravnovešeni in izgubljamo pogled na našo dobro stran; 
5. težko se spoznamo: smo skrivnostni za spoznanje in ne znamo dobro opisati drugim, 
kdo smo; 
6. zavračamo številne izkušnje, ljudi, kraje in področja, ki imajo nekaj pomembnega za 
nas, ker prihajajo v napačnem "paketu", tako ostanemo nesposobni za povezavo; 
7. smo neobčutljivi do domačih in živimo v reklamno-dominantnem svetu, ki poudarja 
glamur (de Botton in Armstrong, 2013). 
 
 
4.4 Vključitev umetnostne terapije v šolski prostor 
 
Malchiodi (2007) pojasni, da je umetnostna terapija v praksi dobila najprej mesto v 
psihiatričnih bolnišnicah in na klinikah. Nato se je razširila v šole, bolnišnice, zapore, 
kulturne institucije, sodišča, cerkve in vsa delovna mesta, kjer se lahko odgovori na 
ustvarjalne potrebe ljudi. Umetnostna terapija obnovi profesionalno in osebno življenje 
(Malchiodi, 2007). Proces samoaktualizacije se učinkovito izvršuje skozi ustvarjalne 
dejavnosti (Kroflič, 2015). Breda Kroflič in Dora Gobec (1995) menita, da lahko 
vključimo ustvarjanje, kot vzgojni faktor, v vsakršno vzgojno situacijo. Tudi Dragica 
Marinič (2008) med drugim umešča umetnostno terapijo poleg drugih socialno varstvenih 
in zdravstvenih ustanov tudi v vzgojno izobraževalne ustanove, Namenjena je vsem 
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otrokom, mladostnikom in odraslim, ki želijo osebnostno rasti ali pa potrebujejo podporo 
ob preživljanju težjih izkušenj (Marinič, 2008). 
 
Dafna Moriya (2000) iz večletnih izkušenj z umetnostno terapijo v šolah, povzame, da 
vključitev te stroke v multidisciplinarno skupino doprinese k opori in razvoju vseh 
vključenih otrok. V obdobjih, ko je učenec deležen kritike in kaznovanja, lahko zanj 
predstavlja vključitev v umetnostno terapijo edini vir emocionalne podpore in sprejetja. 
Dafna Moriya (2000) poudarja, da umetnostni terapevt lahko najbolje služi učencu in šoli 
ob nenehnem strokovnem izpopolnjevanju. Deležniki šolskega sistema so začeli verjeti, 
da otroci, ki niso čustveno dostopni za učenje, potrebujejo obravnavo z dinamičnem 
pristopom do čustvenih težav. Dafna Moriya (2000) predstavi vpeljevanje umetnostne 
terapije v šole kot izjemno zahteven in zapleten proces, v katerem potrebuje 
specialist/magister pomoči z umetnostjo izjemno veliko truda in poguma za 
premagovanje zapletov in ovir. Zaključi, da gre za zelo dober prispevek za učenca kot 
posameznika in za celotni šolski sistem (Mariya, 2000). 
 
 
4.4.1 Prednosti umetnostne terapije za učence s težavami 
 
Za vključitev umetnostne terapije v šole obstaja več razlogov. Glavni je ta, da umetnost 
predstavlja naravno orodje za otroke. Otroci se skozi umetnost spontano izrazijo s simboli 
in prek igre. Učenci, ki nimajo osnovnega zaupanja, bodo težko zaupali odraslim na 
verbalni bazi, veliko lažje pa skozi ustvarjalni proces. Pri umetnostni terapiji poteka 
komunikacija z uporabnikom na več ravneh. Umetniška dela omogočijo neverbalno 
komunikacijo na različnih ravneh zavedanja, tako da se tudi proces sprememb 
posameznika dogaja na več ravneh hkrati. Še posebno pomembno je to pri beguncih, ki v 
tujem jeziku nimajo bogatega besedišča za samoizražanje svojih dragocenih izkušenj 
(Moriya, 2000). 
 
Rubin (1984, v Moriya, 2000) trdi, da otroci lahko razvijejo avtonomijo in samostojnost 
skozi umetnost, ko prevzamejo odgovornost za proces ustvarjanja in za izdelek. Ustvari 
se priložnost za vadbo sprejemanja odločitev, izbire, sprememb, evalvacij, pozornosti in 
načrtovanja. Ustvarjanje učence privlači, jih zaposli, zahteva njihovo pozornost, 
koncentracijo, načrtovanje, zato ustvarjanje pomaga pri osredotočanju, zbranosti, vrlinah, 
ki so zaželene v šoli. Z ustvarjanjem zmanjšujemo stres in razvijamo sposobnost za 
simbolizacijo, kar je osnova za kognicijo (Rubin, 1984, v Moriya, 2000). Dafna Moriya 
(2000) govori o pozitivnem vplivu, o vključenosti učencev z učnimi težavami v 
ustvarjalni proces na kognitivni ravni. Ustvarjanje v skupini predstavlja krepitev socialnih 
veščin (pri rokovanju z ustvarjalnim materialom ali delitvijo in posredovanjem mnenja o 
posameznih izdelkih). Umetnostna terapija omogoča neverbalno izražanje čustev in 
konfliktov na manj ogrožajoč način. Učenci lahko v svoj izdelek projecirajo čustva, jih ob 
tem počasi prepoznavajo in sprejemajo. Posamezniku omogoča pregled procesa v 
katerem jasno vidi svoj napredek. Izdelki lahko služijo kot dokumentacija 
specialistu/magistru pomoči z umetnostjo, in tudi uporabniku, so resnični in pričajo o 
spremembah. Izdelki pomagajo organizirati informacije. Deležniki v šolskem sistemu 
priznajo, da tudi najboljši izobraževalni programi niso koristni, če učenec ni čustveno 
dostopen. Tu nastopi umetnostna terapija, katere glavni namen je, da krepi, rehabilitira in 
omogoča razvoj. Učencu omogoči, da postane čustveno dostopen za učenje. Umetnostna 
terapija in izobraževanje imata več skupnih ciljev, zato se lahko podpirata. Skupni cilji 
so: pridobitev delovnih sposobnosti, veščin za reševanje problemov, organizacijskih 
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spretnosti, ustvarjalnosti, smisla za raziskovanje, izboljšanje motivacije in medosebnih 
odnosov, prevzemanja tveganja, izboljšanja samozavesti, samopodobe in sposobnosti za 
obvladovanje stresa, samozavedanja skozi samoizražanje, sproščanja napetosti, 
samokontrole, spontanosti in integriranja izkušenj. Slabe strani vključitve umetnostne 
terapije v šole so, da je delo vezano na čas šolske ure, ki je pogosto prekratek za 
kakovostno strokovno delo. Postavlja se tudi vprašanje zaupanja s strani učenca, ki se 
počuti izpostavljenega, če ga specialist/magister pomoči z umetnostjo srečuje, morda celo 
poučuje in ocenjuje v drugih kontekstih (Moriya, 2000).  
 
Karkoujeva je v raziskavi na podlagi registriranih in intervjuvanih britanskih umetnostnih 
terapevtov ugotovila, da so vse smeri umetnostne terapije našle široko področje 
uporabnosti v vzgoji in izobraževanju (Karkoujeva, 1999, v Marinič, 2008). Prvi likovni 
umetnostni terapevti so delovali na področju zdravstva (psihiatrija, bolnišnice), skozi čas 
pa so se intenzivneje uveljavili tudi na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem 
plesno-gibalne, glasbene in dramske smeri, najmanj pa likovne. Z učenci z učnimi 
težavami se največ ukvarjajo terapevti z glasbenimi in plesno-gibalnimi dejavnostmi; z 
učenci, ki doživljajo stres, se ukvarjajo terapevti z dramskimi dejavnostmi. Terapevti z 
likovnimi dejavnostmi pa se poleg zgoraj naštetih učencev ukvarjajo še z učenci, ki imajo 
emocionalne in vedenjske težave (Marinič, 2008). 
 
 
4.5 Umetnostna terapija in supervizija 
 
Supervizija omogoča različne poglede; pogled iznad, z distance in od zgoraj navzdol. 
Supervizor pospremi supervizanta do drugačnega pogleda in mu omogoči, da pride do 
uvida. Žorga opredeli supervizijo kot proces za podporo in boljši vpogled strokovnega 
delavca (Žorga, 1994). 
 
Supervizorka Lilja Cajvert (2001) pravi, da umetnostne terapevte pogosto po končanem 
srečanju bremenijo občutki nemoči, obupa, utrujenosti, krivde, nelagodja, odpora, 
pomanjkanje navdušenja, frustracije in izčrpanosti. Nadaljuje, da supervizija lahko 
nastopi kot pomoč pri blaženju napetosti in stiske, ter omogoča osebnostno rast vseh 
vključenih. Supervizor pomaga supervizantu razmišljati, kako bi pri svojem delu lahko 
ravnal drugače, razširja mu pogled. Supervizor je v vlogi pilota helikopterja, ki 
supervizanta popelje višje, da se "odlepi" od "problema" in ima možnost pogleda z druge, 
širše perspektive. Supervizija temelji na izkustvenem učenju, kjer terapevt v proces vnaša 
vsebine – izkušnje iz delovnega mesta – kot izhodišče za supervizijsko delo. Supervizija 
je pomembna pri intenzivnem delu z ljudmi, ko uporabniki svoje občutke podzavestno 
usmerijo na terapevta, ta pa jih pogosto ponotranji. Pri tem nastopi vloga supervizorja, ki 
pomaga terapevtu razmejiti, kaj je njegovo in kaj uporabnikovo. Supervizor je v podporo 
umetnostnemu terapevtu, omogoča mu nove poglede, spodbuja ga k ustvarjalnosti, 
preseganju lastnih meja in iskanju novih priložnosti in sprememb. Namen supervizije je, 
da se nezavedni procesi, ki se nenehno dogajajo v kontaktu z uporabnikom, ozavestijo. V 
superviziji se krepita samorefleksija in vrlina razmejevanja med lastnimi občutji in 
občutji drugih. Prelitje samorefleksije v pisanje je način odložitve misli, občutkov in 
čustev, ki nas v povezavi z uporabnikom bremenijo (Cajvert, 2001). 
 
Kot je zapisala Irena Vujanovič (2005), je vključenost specialista/magistra pomoči z 
umetnostjo v supervizijo potrebna, saj: 
- »razvija razumevanje in strokovno znanje pri delu, 
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- nam nudi povratno informacijo o vsebini in načinu dela, ki ga opravljamo, 
- nam omogoča podporo kot osebnosti in kot strokovnemu delavcu, 
- omogoča raziskovanje in izražanje osebnih stisk, 
- nas uči sodelovanja in ne nasprotovanja, 
- zagotavlja boljšo kakovost dela, 
- nam zagotavlja, da po nepotrebnem ne nosimo teže problemov domov.« (Vujanovič, 
2005, str. 157) 
 
Stik s kolegi je pogosto omejen, saj umetnostni terapevt ne more deliti vseh svojih 
spoznanj z drugimi zaposlenimi, zato je še toliko bolj pomembna supervizija. Dafna 
Moriya (2000) poudari, da je v Izraelu potrebno opraviti 2700 ur pod supervizijo (1 
supervzijsko srečanje na 10 delovnih ur) kot pogoj za pristop k izpitu za vključitev v 
redno članstvo v Združenje umetnostnih in ekspresivnih terapevtov. Potreba po 
superviziji je še večja, če delamo z učenci, ki imajo hude čustvene težave, kar je področje, 
ki ga umetnostna terapija v šoli pogosto pokriva. Obravnava je prilagojena vsebinam in 
potrebam posameznega učenca in se ukvarja s kognitivnimi, vedenjskimi in čustvenimi 
področji. Komunikacija obsega več področij (verbalno, neverbalno, zavedno, nezavedno) 
in se nanaša na ustvarjalni proces, uporabnikov odnos do izdelka, odnos uporabnika do 
umetnostnega terapevta. Kompleksne situacije zahtevajo supervizijo, kjer lahko 
umetnostni terapevt raziskuje lastne intervencije in najde dodatne poti, da bo uporabnik 
imel od terapije kar največjo korist. Pomen pogovorov umetnostnega terapevta s kolegi in 
supervizorjem prispeva k podpori in dvigu motiviranosti za nadaljnje strokovno 
izpopolnjevanje in rast (Moriya, 2000). 
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II. EMPIRIČNI DEL 
5 METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA 

  
 
5.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
     Opažamo, da učenci pogosto prihajajo na učno pomoč prepolni informacij in "slabše" 
motivirani za delo, za učenje in pisanje domačih nalog, kar predstavlja priložnost za 
intervencijo učne pomoči z likovnimi deli. Učenci potrebujejo čas, da izrazijo svoje misli, 
čustva in občutja. Eden izmed namenov raziskave je bil tudi, da s pomočjo likovnih del 
ustvarimo ta čas in prostor, da bo učenec v lastnem ritmu izrazil svoje misli, čustva, 
občutke. Avtorica performativne metode Ars Vitae, Alenka Vidrih (2015) zapiše o svojih 
dosedanjih izkušnjah z različnimi uporabniki: »Prav vse so narekovale usmerjanje 
pozornosti najprej v samopočutje oz. osebno zadovoljstvo, nato v pridobivanje tistih 
spretnosti, ki bodo omogočile izboljšanje izražanja in sporazumevanja, kar bo vodilo v 
izboljšanje oblikovanja odnosov.« (Vidrih, 2015, str. 13) 
   V vsakdanjem življenju nam za določene stvari pogosto zmanjka besed in takrat v 
njihovi vlogi lahko  nastopijo likovna dela, ki razširijo prostor samoizražanja in 
povezovanja s seboj in z drugimi. Vloga likovnih del je kot most med nezavednim in 
zavednim, ter most med učencem in učiteljem. Problem smo videli v preobremenitvi 
pedagoškega procesa z razumskim delom, rešitev pa v možnosti vnašanja aktivnosti z 
likovnimi deli kot orodje, ki nagovori ustvarjalni, povezovalni in čustveni del možganov. 
Z uporabo likovnih del v procesu učne pomoči smo nameravali nagovoriti učenčevo 
intuicijo in nezavedno.  
   Pričujoča raziskava je bila zasnovana z osnovnim namenom, da raziščemo uporabo 
reprodukcij likovnih del (RLD) v šolskem prostoru, konkretno pri učencu z učnimi 
težavami pri uri učne pomoči. V raziskavi smo se osredotočili na možnosti in učinke 
uporabe reprodukcij kot orodja pomoči z umetnostjo. Zanimala nas je vloga RLD pri 
učenčevem samoizražanju, krepitvi odnosa s seboj in drugimi, in morda celo ustvarjanju. 
Aktivnosti z likovnimi deli so obsegale analizo, opisovanje, opazovanje, izbiro in 
praktično delo. Konkretna področja, na katera smo želeli vplivati, so bila: motiviranost 
učenca, zbranost, počutje, ustvarjalnost in samoizražanje. Namen raziskave je bilo 
oblikovati enega izmed možnih načinov motiviranja učencev za šolsko delo – kot 
pridobitev na šolskem področju. 
   V samo raziskavo smo želeli vključiti tudi lastne ekspresivno abstraktne slike, z 
namenom, da raziščemo proces tudi s tovrstnimi likovnimi deli. Nismo našli podatka, da 
bi ekspresivno abstraktne "karte" že obstajale v obliki orodja za delo z učenci pri učenju, 
osebno pa smo imeli z njimi že zadovoljive izkušnje. Po tridnevnem temeljitem 
pregledovanju svetovnega spleta in vnašanju različnih besed v iskalnik Google, da bi 
našli že izdelane in uporabljene reprodukcije pri učni pomoči, le-teh nismo zasledili. 
Našli smo nekaj reprodukcij umetniških del v obliki kart, a nikjer nismo zasledili tovrstne 
raziskave. Morda se naši raziskavi najbolj približa delo z fotografijami, projekcijskimi 
slikami, OH-Cards, Photo Oracel. 
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5.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 
 

Cilj magistrske naloge je bilo proučiti različne načine uporabe RLD pri učni pomoči. V 
raziskavo je bil vključen 14-letni učenec osmega razreda, z odločbo za dodatno strokovno 
pomoč. 
Z raziskavo smo želeli odgovoriti na naslednja vprašanja: 
1. Ali aktivnosti z likovnimi deli (analiza, opisovanje, opazovanje, izbira, praktično delo) 

služijo kot sredstvo za zvišanje motivacije za učenje? 
2. Ali aktivnosti z likovnimi deli (analiza, opisovanje, opazovanje, izbira, praktično delo) 

pripomorejo k večji zbranosti za delo?  
3. Ali aktivnosti z likovnimi deli (analiza, opisovanje, opazovanje, izbira, praktično delo) 

pripomorejo k dvigu ustvarjalnosti? 
4. Ali aktivnosti z likovnimi deli (analiza, opisovanje, opazovanje, izbira, praktično delo) 

prispevajo k izboljšanju počutja? 
5. Ali aktivnosti z likovnimi deli (analiza, opisovanje, opazovanje, izbira, praktično delo) 

spodbudijo samoizražanje? 
 
 
5.3 Metode in raziskovalni pristop 
 
Raziskovalni pristop je singularna študija primera učenca s specifičnimi učnimi težavami. 
Spremljali, analizirali in predstavili smo proces dela z uporabo RLD pri učni pomoči. V 
načrtu raziskave je bila uporabljena participatorna deskriptivna kvalitativna metoda. 
Zaradi priložnosti in potrebe smo vključili kvantitativen del. S tem smo zmanjšali 
pomanjkljivosti kvalitativne raziskave, da se kot raziskovalci ne bi preveč poistovetili s 
proučevano enoto in ob tem izgubili osredotočenost na cilje raziskave. Z vključenostjo 
vodje dejavnosti v supervizijo smo skušali preprečiti prevzem določenih razmišljanj 
raziskovane osebe, kar bi lahko vodilo v nenatančnost rezultatov (Vogrinc, 2008). Lidija 
Magajna idr. (2008) pravijo, da je za posameznike, ki niso strokovnjaki iz svetovalnih 
centrov, centrov za socialno delo in zdravstvenih služb, pa izvajajo učno pomoč učencem 
z učnimi težavami, obvezno strokovno vodenje oziroma strokovna podpora v obliki 
supervizije. 
 
V raziskavi smo upoštevali temeljna etična načela raziskovanja ter varovali identiteto in 
zasebnost vseh vključenih v raziskavo. 
 
 
5.3.1 Vzorec 
 
   V raziskavo sva bila namensko vključen štirinajstletni Jakob2, učenec osmega razreda z 
učnimi težavami, ter izvajalka dejavnosti. Za odobritev raziskave smo pridobili vsa 
potrebna soglasja s strani staršev in šole, ter njegovo privolitev v sodelovanje.  
   V raziskavo smo ga vključili zaradi raznovrstnih težav (ne sledi pouku, ima težave s 
koncentracijo, ne dela domačih nalog, malo govori, ima odpor do pisanja in branja), 
katerih posledice so se odražale v njegovem učnem uspehu. Na podlagi vseh razgovorov, 
pridobljenih informacij in pripravljenosti za sodelovanje, je bil Jakob primeren za 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ime učenca je spremenjeno zaradi varovanja osebnih podatkov. Prav tako niso podani 
določeni drugi podatki, ki bi lahko razkrili identiteto osebe. 
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raziskavo. Njegova specifičnost in izjemnost je odzvanjala pri učiteljih še dolgo po tem, 
ko so ga prenehali poučevati, saj smo nekajkrat o njem spregovorili v zbornici in so, ne 
da bi slišali njegovo ime, takoj vedeli, o kom se pogovarjamo, čeprav smo v tistem 
obdobju delali z več kot desetimi učenci.  
 
 
OPIS UČENCA 
Opis učenca smo sestavili na podlagi poročil strokovnih delavcev in informacij, ki smo 
jih prejeli pred začetkom izvajanja učne pomoči, pogovorov z učitelji, starši, z učencem 
in iz lastne izkušnje z njim.  
 
Jakob je učenec osmega razreda, star 14 let. Prihaja iz razdrte družine; njegova starša sta 
se ločila pred dvema letoma. Mama se je odselila. Jakob živi v hiši z očetom in starejšo 
sestro, s katero se dobro razume. Pomaga mu pri šolskih obveznostih, a kljub temu za 
šolsko delo ne dobi dovolj spodbud iz domačega okolja. Jakob rad pomaga pri sosedu v 
mehanični delavnici. Njegova močna področja so konstrukcijske sposobnosti, 
pripravljenost pomagati pri aktivnostih, ki jih ima rad in dobra telesna pripravljenost. 
 
Jakob je otrok s posebnimi potrebami. Ko je ponavljal četrti razred je prejel odločbo o 
usmeritvi. Usmerjen je bil v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. Zaradi motenj in težav na več področjih, so mu bile dodeljene 
tedensko 4 ure specialne pomoči in 1 ura logopedije. Komisija za usmerjanje ga je, na 
podlagi zbrane dokumentacije, opredelila kot otroka z več motnjami, s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja in hiperkinetično motnjo, z nizko samopodobo in nizkim 
samozaupanjem. 
 
Učenec sam od sebe ne daje pobud za šolsko delo. Pri pouku ne sledi, deluje odsotno, 
apatično, brezvoljno. Ima odkrenljivo pozornost, je počasen in včasih se odzove 
nejevoljno. Zelo redki in kratkotrajni so dnevi – bolj trenutki, ko pokaže znanje. Pozabi 
na dogovorjene datume ustnega ocenjevanja. Pogosto se izmika dodatnim uram pomoči. 
 
Njegova motivacija za šolsko delo je pomanjkljiva in izjemno nizka. Skozi leta šolanja je 
kazal primanjkljaje na področjih, kjer se zahtevajo sposobnosti zaporednega mišljenja in 
delovanja, predstavnega mišljenja, hitrost predelave vidnih informacij ter šolsko usvojena 
znanja. Jakob ima težave s priklicem besed iz dolgoročnega spomina, pa tudi z delovnim 
spominom. Ob drobnih uspehih potrebuje nenehno spodbudo in pohvalo.  
 
Jakob ima težave z artikulacijo, bere tiho, počasi in z napakami. Prebrano razume 
pomanjkljivo. Disleksija se izraža v bralno napisovalnih težavah, njegov zapis je 
nečitljiv. Poštevanka ni avtomatizirana in včasih še računa na prste. Ker doma ne utrjuje 
snovi, sproti pozablja. Učenca spremlja gibalni nemir, težko ohranja pozornost in 
zbranost. Učenec ima slabo časovno predstavo. 
 
Jakob je zelo nezainteresiran za šolsko delo. V šolo ne prinaša šolskih potrebščin in 
pripomočkov, pogosto jih izgublja. Ima slabe organizacijske in načrtovalne sposobnosti. 
Samostojno, brez nenehnega nadzora, ne naredi nobene šolske naloge. Vsej pomoči 
navkljub, izkazuje šibko znanje. Reševanja nalog in prepisovanja snovi s table se ne loti 
sam. Zvezki in učni listi so neurejeni.  
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V šestem razredu je ob stalnih neuspehih (pisne preizkuse je v več kot polovici primerov 
puščal prazne) in kopičenju šolskih obveznosti kazal znake depresivnosti. Omenil je, da 
si bo kaj naredil, če ne bo napredoval v sedmi razred. Učenec je, z negativno oceno iz 
matematike, napredoval v naslednji razred. Takrat je bilo Jakobovim staršem 
predstavljeno, da, s takšnimi navadami in strategijami, učenec ne bo zmogel izpolniti 
obveznosti sedmega razreda. Predstavljena je bila rešitev s korenitimi spremembami 
učenčevih šolskih navad. 
 
V sedmem razredu, je na pobudo šole dobil novo odločbo o usmeritvi, zaradi smiselnosti 
prerazporeditve ur DSP med predmetne učitelje. Tako je dobil eno uro učne pomoči 
učiteljice za matematiko, eno uro učiteljice za slovenščino in eno uro prof. defektologinje 
za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Odločba velja do spremembe ravni 
izobraževanja.  
 
Jakobova učna učinkovitost zelo niha glede na dan, uro in predmet. Ustno izkazovanje 
znanja je pri njem učinkovitejše od pisnega. Jakob je ob šolskem delu pogosto kazal 
zaskrbljenost, negotovost, utrujenost in naveličanost. Sošolci ga tolerirajo in občasno 
podpirajo.  
 
 
5.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 
 
Raziskava je temeljila na učni pomoči – srečanjih, pri katerih so potekale različne 
dejavnosti umetnostne terapije na osnovi uporabe reprodukcij avtentičnih likovnih del 
različnih umetnikov. Srečanja so potekala od dvakrat do štirikrat na teden po eno uro, 
izven časa rednega pouka. Raziskava je potekala v treh delih: 
- pred-raziskovalno obdobje (od oktobra 2015 do oktobra 2016) 
- 1. del raziskave je obsegal 36 srečanj (od oktobra 2016 do decembra 2016) 
- 2. del raziskave je obsegal 17 srečanj (od marca 2017 do aprila 2017). 
 
Raziskava je skupaj zajemala 52 srečanj, kar predstavlja dovolj velik vzorec, da smo ga 
lahko obdelali tudi kvantitativno. V vsako srečanje je bilo vključena katera izmed 
naslednjih dejavnosti: analiza, opisovanje, opazovanje, izbira, praktično delo in druge, pri 
katerih je bilo izhodišče likovno delo. Cilj vključevanja RLD v učno pomoč je bil, da se 
učenec okrepi na posameznih področjih kot so: samoizražanje, motiviranost za šolsko 
delo, počutje, ustvarjalnost in zbranost.  
 
Učinke dejavnosti smo ugotavljali z neposrednim, delno strukturiranim opazovanjem med 
srečanjem, samoocenami učenca in intervjuji. Podatke smo dokumentirali s pisanjem 
raziskovalnega dnevnika, fotografiranjem, snemanjem, videoposnetkom, likovnimi 
izdelki in skicami srečanj. V raziskavi smo naredili triangulacijo tako, da smo na začetku 
in na koncu raziskave naredili posnetek stanja s polstrukturiranimi intervjuji učenca, z 
učitelji, razrednikom in starši, ter tako dobili večjo verodostojnost podatkov. 
 
 
5.3.2.1 Merski instrumenti 
 
Pri tehnikah raziskovanja (opazovanje z udeležbo, intervju, ocenjevanje, 
samoocenjevanje) smo uporabili – poleg primarnega inštrumenta raziskovanja – 
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raziskovalca samega, naslednje neeksperimentalne metode zbiranja podatkov, ki smo jih 
izdelali sami:  
- Video posnetki (na podlagi pregledov video posnetkov in pogovora z učencem smo 
ocenili, da tovrstni instrument deluje moteče, saj omejuje spontanost, zato smo ga 
opustili). 
- Delno strukturirani intervjuji (priloga, str. 89−90) s številčno ocenjevalno lestvico od 
0 do 10. Intervju je vseboval 17 vprašanj, ki so pokrivala naslednja področja: splošno, 
odnos, motivacija, zbranost, razpoloženje, samoizražanje, ustvarjalnost, močna in šibka 
področja, sporočilo učencu in opis učenca z RLD. Vprašanja smo pilotsko preverili na 
petih osebah. Pred raziskavo je bilo izvedenih 15 intervjujev, v katerih je sodelovalo: 11 
učiteljev, 1 svetovalna služba, 2 starša 1 Jakob; in po raziskavi 17 intervjujev: 13 
učiteljev, 1 svetovalna služba, 2 starša in 1 Jakob.  
- Zvočni posnetki (štiri srečanja niso bila ne avdio- ne video- zabeležena). 
- Dnevnik z opisom posameznega srečanja na podlagi popolne ali delne udeležbe pri 
soustvarjanju zgodb, ostalih izdelkov, opažanj, refleksij, evalvacij in načrtovanja 
nadaljnjih korakov. Zapis v dnevnik je potekal od pred-raziskovalnega obdobja do konca 
raziskave. 
- Vprašalnik za samooceno učenca z 11-stopenjsko lestvico (priloga, str. 90−94) z 8 
postavkami, na začetku vsakega srečanja pred delom z RLD, po delu z RLD in z dvema 
postavkama ob koncu srečanja. Vprašalnik smo izdelali na podlagi dotedanjih izkušenj z 
učenci in ga, glede razumevanja posameznih postavk, preverili na petih osebah in tudi z 
učencem samim. Vprašalnik je nestandardiziran in vključuje 8 vidikov trenutnega 
psihofizičnega stanja učenca. Glavna vsebinska področja so: zbranost, motivacija, 
spočitost, varnost, pripravljenost za delo, počutje.  
- Skice posameznega srečanja – likovni dnevnik v 1. delu raziskave, v okviru dnevnikov, 
kot likovni zapis srečanja (skice izvajalca raziskave in dve risbi tudi s strani učenca). 
Pripomoček je nastal spontano v pred-raziskovalnem obdobju in se je nadaljeval do 2. 
dela raziskave. 
Za tako raznoliko paleto zbiranja podatkov smo se odločili, da lahko vsak podatek pokaže 
preučevani pojav »v povsem drugačni podobi, kot smo sprva predvidevali« (Vogrinc, 
2008, str. 54). 
 
Poleg navedbe v zgornjem opisu, so merski instrumenti po dnevnih aktivnostih 
predstavljeni v prilogi, v tabelah 24−26 in 34−35. 
 
 
5.3.2.2 Opis posameznih faz raziskave v povezavi z RLD 
 
PRED-RAZISKOVALNO OBDOBJE  
Načrtovanje raziskave se je začelo, ko je bil Jakob v sedmem razredu. Prek javnih del 
smo v septembru 2015 začeli izvajati učno pomoč na osnovni šoli, v katero je bil vključen 
tudi Jakob, in sicer trikrat na teden. Z izvajanjem učne pomoči smo nadaljevali tudi po 
prekinitvi javnih del. Dispozicijo smo oblikovali na podlagi dotedanjih izkušenj z učenci, 
po pridobitvi soglasij staršev in odobritvi raziskave s strani šole. V učno pomoč smo 
želeli vnesti elemente pomoči z umetnostjo kot nekaj novega, drugačnega, kar ne zahteva 
veliko priprav in časa za izpeljavo. Pod pripravami imamo v mislih tudi razred, ki ga ni 
bilo potrebno predhodno pripraviti, saj učilnica pred učno pomočjo ponavadi ni bila 
prosta, da bi lahko pripravili potreben material. 
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Učenec je pred začetkom raziskave napredoval v osmi razred. S tem je pridobil tri nove 
predmete in bil razporejen v učne skupine pri MAT, SLJ in TJA. Tudi zgodovino je 
poučevala nova učiteljica. V novem šolskem letu so ga štirje novi učitelji poučevali 
naslednje predmete: MAT, TJA, ZGO, BIO-KEM. V zaključek raziskave sem vključila 
tudi učiteljico za tehnični pouk, ki ga je v preteklih letih že poučevala. Z učitelji, ki so 
Jakoba v osmem razredu poučevali na novo, zaradi nezadostnega poznavanja učenca, 
nismo narediti začetnega intervjuja. Datumi za izvedbo intervjujev so bili tolikokrat 
prestavljeni na kasnejši čas, da bi že opravljeni intervjuji izgubili svojo vrednost medtem, 
ko smo morali že začeti izvajati delo z učencem. 
  
Potek izbora likovnih del 
Pred poletnimi počitnicami smo prinesli na uro učne pomoči nekaj knjig o umetnosti, kot 
osnovo za izbor RLD, s katerimi bi učenec želel delati v prihodnjem šolskem letu. Nekaj 
časa smo prelistavali knjige, a se je kmalu izkazalo, da tovrsten pristop ni vzbudil 
zanimanja pri učencu. Listanje knjig smo prekinili, ko je povedal, da ne mara starih slik, 
oziroma slik s "starimi". motivi. Ponudili smo mu izbor s svetovnega spleta. Izbral si je 
risbo in fotografijo njemu najljubšega avtomobila. 
 
Slike, risbe, ilustracije in knjige, ki so nas nagovorile v vsakdanjem življenju in aktualne 
teme, ki jih je učenec prinašal na uro učne pomoči. so bile vir nadaljnjega ustvarjanja 
izbora RLD. Tako je bilo izbranih 116 reprodukcij, razporejenih v 9 skupin (priloga, 
tabela 33). Medtem smo Jakoba večkrat povabili, da sam ali skupaj z nami poišče nove 
slike, a je ostal zadovoljen z dotedanjim izborom, tako našim kot svojim. Teme, ki smo 
jih vpisovali v spletni iskalnik Google so zapisane v tabeli 33. 
 
Izdelava RLD 
V tem obdobju smo posvetili veliko časa izdelavi I. skupine RLD, kjer nas je vodila 
ideja, ki je nastala že pred vpisom na študij Pomoči z umetnostjo, da izdelamo 
reprodukcije z ekspresivno abstraktnimi vsebinami. Pri pregledu svetovnega spleta smo 
naleteli na nekaj izvodov "kart", ki bi jih lahko uporabljali pri učni pomoči, a takšnih, kot 
smo jih imeli v mislih, nismo našli, zato smo jih izdelali sami.  
 
Likovna dela, ki so nam služila za osnovo reprodukcij, smo naslikali z akrilnimi barvami 
na slikarsko platno. Po pogovorih z mentorjem smo v zadnja dela želeli vključiti še druga 
čustva, kar nam ni povsem uspelo. Kot pravi Asja Nina Kovačev (1993a), postane 
situacija zapletena, kadar poskušamo projicirati na likovno ploskev čisto čustvo, 
neodvisno od predmeta. Čustva so namreč abstraktne lastnosti, amorfni fenomeni, ki jih 
je težko predstaviti v prostoru ali na površini (Kovačev,1993a). 
 
Svoja likovna dela, ki so nastala v zadnjih desetih letih, smo fotografirali na sončni 
svetlobi istega dne s iPhone 6 plus, ter jih v računalniškem programu Microsoft Word 
sredinsko postavili na podlago v razmerju 1:4 in natisnili na bel, 300-gramski papir. 
Pozorni smo bili na ohranitev razmerij med stranicami. Reprodukcije so, zaradi različnih 
velikosti del, različno zapolnile površino strani. Največ del, 37, je predstavljenih na A5 
formatu, 7 del pa na A4 formatu papirja.  
 
Po izdelavi 80 reprodukcij, jih je 22 oseb pregledalo in razdelilo v tri skupine (prijetne, 
neprijetne in nepomembne). Osebe so bile v starosten razponu od 7 do 84 let; 13 
ženskega spola in 9 moškega. Tako smo dobili 44 del, ki so se najpogosteje pojavljala v 
neprijetnih in prijetnih skupinah.  



	   35	  

Fotografije izbranih slik smo glede na leto nastanka umestili na skupno površino – plakat 
(glej zadnja stran naloge), in jih oštevilčili. Številke smo naključno izbrali iz tekstilne 
vrečke in tako dobili štiri skupine lastnih del, ki smo jih izmenično uporabili pri učni 
pomoči (priloga, tabela 36). 
    
V III. skupino smo vključili 20 reprodukcij, ki smo jih uporabljali tekom preteklega 
šolskega leta v različnih situacijah in so se izkazale za uporabne v raziskavi. Ostalih 7 
skupin (II., IV.–IX.) smo oblikovali glede na likovna področja in vsebine, ki smo jih 
želeli vključiti v samo delo. Vsebinsko so navedena v prilogi; tabela 33. Vsa dela (razen 
iz skupine I), smo prilagodili na A5 format, z ohranitvijo razmerij med stranicami in jih 
natisnili na bel, 300-gramski papir. 
 
Delo z reprodukcijami pri učni pomoči 
V pred-raziskovalnem obdobju je učenec pomagal pri izboru likovnih del in pridobil 
nekaj izkušenj z delom z RLD. V tem obdobju smo občasno uporabljali reprodukcije pri 
učni pomoči; glede na razpoložljiv čas, naloge, potrebe, prostor in počutje tako učenca 
kot izvajalca. Primer uporabe likovnih del je v prilogi str. 121−125.  
 
1. DEL RAZISKAVE  
Potek izbora likovnih del 
Likovna dela smo izbirali na svetovnem spletu, glede na aktualne teme, ki so se pojavljale 
pri delu z učencem. Dnevni in vsebinski zapis iskanja je v tabelah od 1.1−1.11. 
 
Izdelava RLD 
V času raziskave smo izdelali ostalih 75 RLD, razporejenih v 10 skupin (X.–XIX.). Prav 
tako smo likovna dela, s ključnimi besedami, izbrali s pomočjo svetovnega spleta; tabela 
34. Velikost likovnih del smo prilagodili sredinski postavitvi na podlago papirja A5 
formata, ter pazili, da ohranimo originalno razmerje stranic. 
 
Delo z RLD pri učni pomoči 
V 1. delu raziskave smo pri učni pomoči reprodukcije uporabljali redno, razen v dveh 
izjemah: 
   - ko smo zaradi močnega odpora učenca do vsakršnega dela prvič vključili glino, in 
   - ko smo namesto likovnih del na uro učne pomoči prinesli zbirko mineralov. 
   Na začetku raziskave je učenec, ob pogledu na skupine, sam izbiral reprodukcije, ki jih 
je tistega dne želel uporabiti. 
 
V 1. delu raziskave smo načrtovali vključenost 3 skupin likovnih del na posameznem 
srečanju, po naslednjem zaporedju:  
1. skupina z RLD, ki jih je učenec že poznal in uporabljal v preteklem šolskem letu; 
2. skupina z likovnimi deli, ki vsebuje aktualne vsebine, vezane na šolske situacije, 
koledarsko obdobje in drugo;  
3. in eno izmed štirih skupin iz skupine "Bea". 
 
Ker je učenec nenehno uporabljal samo nekaj skupin, smo te začeli odstranjevati, ker nas 
je zanimalo, kaj lahko naredi s skupino, ki mu ni prijetna. Na začetku dela z RLD smo 
načrtovali razpored skupin tako, da bi bila pogostost vključenih skupin pri učni pomoči 
enakomerno razporejena. Pozneje smo vključevali skupine, ki smo jih glede na trenutno 
celotno stanje ocenili kot primerne (način prihoda in pozdrav učenca; naloge, ki so bile 
pred njim za tisti dan; vsebine, ki so jih podali učitelji).  



	   36	  

2. DEL RAZISKAVE  
Potek izbora likovnih del 
V tem delu nismo izbirali novih likovnih del za vključitev v raziskavo; uporabili smo vse 
izbrane in uporabljene skupine iz 1. dela raziskave. 
 
Izdelava RLD 
V 2. del raziskave nismo vnašali novih likovnih del, izdelali smo le reprodukcije, ki jih je 
učenec uporabil za nadaljnje ustvarjanje; bodisi da jih je razrezal, porisal ali kakorkoli 
drugače predelal.   
 
Delo z RLD pri učni pomoči 
Na podlagi analize 1. dela raziskave smo se odločili, da vnesemo določene spremembe v 
2. del raziskave, ker so nam rezultati sprotne analize prinašali nove ideje in nas usmerjali 
v nadaljnji potek raziskave (Vogrinc, 2008).  
 
V 2. delu raziskave je Jakob naključno izbral skupine, ki jih bo uporabljal pri uri učne 
pomoči ali pa je dobil celotno mapo reprodukcij v roke in si je lahko sam izbral skupine. 
Različnost dela z RLD lahko razberemo v tabelah 2.1 in 2.2, kjer so navedeni konkretni 
primeri. 
 
Za 2. del raziskave smo se odločili en mesec po končanem 1. delu. Temeljni razlog je bila 
želja, da pridobimo od učenca več podatkov, ki bi jih lahko kvantitativno obdelali. V 2. 
del raziskave smo vnesli, poleg spodaj naštetih sprememb, še nekaj vidikov (metod) iz 
pozitivne psihologije. Izhajali smo iz dejstva, da ni preslišan, da ima odpor do učne 
pomoči, a da to ni vse, kar sestavlja njegovo realnost.  
 
Spremembe, vnesene v 2. del raziskave: 
1. namesto štirih srečanj na teden, kot v 1. delu, so bila načrtovana tri srečanja, ki so bila 
tudi v povprečju3 izpeljana; 
2. na srečanjih smo uporabljali samo reprodukcije iz 1. dela, novih nismo vnašali; 
3. vrste skupin, ki so bile uporabljene na srečanju, niso bile vnaprej določene – izbrane so 
bile naključno. V zadnjih tednih smo učencu izročili celotno mapo, z vsemi 
reprodukcijami, da si je lahko sam izbral skupine, s katerimi je želel delati tistega dne; 
4. pri delu z likovnimi deli ga nismo več spodbujali, da jih interpretira z gibom ali ozvoči; 
5. predvsem v uvodnem delu srečanj nismo bili neposredno usmerjeni na njegovo 
trenutno počutje, temveč smo učencu dali konkretne vaje, jasna navodila – delo je bilo 
bolj strukturirano, pri tem smo se osredotočili na posamezna področja, kjer ni bilo v 
ospredju samo trenutno počutje tukaj in zdaj.  
 
 
5.3.2.3 Postopki obdelave podatkov 
 
Raziskava vsebuje kvalitativno in kvantitativno obdelane podatke. Kvalitativno smo 
obdelali podatke pridobljene s pomočjo: intervjujev, zapisov v raziskovalni dnevnik, 
likovnih izdelkov, nastalih med srečanji, in dnevniških skic. Kvantitativno smo obdelali 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Izračun povprečja je 2,8 srečanja na teden. V šestih tednih je bilo izpeljani sedemnajst 
srečanj. Zaradi številnih tehničnih, športnih in kulturnih dni, srečanja niso bila tedensko 
enakomerno razporejena; glej tabeli 2.1 in 2.2.	  	  
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podatke pridobljene s samoocenami učenca, ocenami intervjuvancev in kodiranjem 
intervjujev in dnevnikov. 
Analiza kvalitativnega gradiva 
Za logično organizacijo velike količine opisnih podatkov (dnevnik je obsegal čez 150 
strani in intervjuji okoli 100 strani) smo za analizo pisnega gradiva uporabili vsebinsko 
analizo. Pred analizo smo naredili seznam jasnih in natančnih kategorij, ki smo jih iskali 
v analiziranem besedilu. V besedilu smo si označili pogostost in mesto kategorij, ki smo 
jih vnaprej oblikovali, jih oštevilčili in prenesli podatke v kvantitativno obdelavo.  
Analiza kvantitativnega gradiva 
Za kvantitativno gradivo smo vzeli podatke, pridobljene s samoocenami učenca (tabela 
31 in 32), ocenami intervjuvancev in kodiranjem intervjujev (tabela 7) ter dnevnikov 
(tabela 33). V tabeli zbrane podatke smo vnesli v Microsoft Excel 2016 in od tam v 
statističen program SPSS. V tem programu smo naredili različne analize glede na 
raziskovalna vprašanja. 
 

 
6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 
 
6.1 Opis poteka srečanj v 1. delu raziskave 
 
Srečanje je potekalo eno uro, delo z RLD je potekalo na začetku učne pomoči, na koncu 
smo jih uporabili za opis srečanj oziroma trenutnega stanja. Vmes je potekalo utrjevanje 
snovi različnih šolskih predmetov, pomoč pri opravljanju domače naloge in organizacija 
ter načrtovanje nadaljnjih šolskih obveznosti. Nekajkrat smo delo z reprodukcijami 
spodbudili tudi med zgoraj naštetimi dejavnostmi z različnimi nameni, bodisi za 
razbremenitev, odmor, preusmeritev pozornosti, krepitev zbranosti, kot podporo 
vztrajnosti, zmanjševanju odpora, kot vnašanje elementov igre v smislu presenečenja, 
radovednosti, spontanosti in ustvarjalnosti. 
 
Pri delu z Jakobom smo ugotovili, da se pogosto s pisalom sunkovito suva v čelo ali v 
prsni koš. Pisalo uporabi tudi za širše odpiranje očesa s potegom zgornje ali spodnje veke 
stran od očesnega zrkla. Včasih uporabi za tovrstno gesto le prste, da postane vidna 
beločnica okoli šarenice. Breda Kroflič in Dora Gobec (1995) pravita, da gre pri otrocih z 
neobičajnimi vedenjskimi reakcijami, kot so nesmiselni gibi, tiki in drugo, pogosto za 
nevronske simptome. S tem sproščajo psihično napetost. S pomočjo ustvarjalnih 
dejavnosti lahko otrok preide iz stereotipnih vzorcev vedenja k ustreznejšemu vedenju v 
dani situaciji  (Kroflič in Gobec, 1995).  
 
Odražanje učenčevega mišljenja skozi telesno govorico izražanja lahko povežemo z 
zapisom Alenke Vidrih (2008), ko pravi, da naš celotni izraz vsebuje pretanjene 
skrivnosti, ki so rezultat naših izkušenj, želja in razmišljanj. To je v ozadju našega 
gibanja, pogleda in glasu, ki se včasih razlikujejo od tistega, kar želimo sporočiti in tako 
narekujejo povsem svojo zgodbo (Vidrih, 2008). 
 
V nalogi smo pri učencu želeli spodbujati razvoj ustreznega vedenja, s katerim lahko 
nadomesti neustrezno vedenje. Zaradi pojavljanja motoričnega nemira pri učencu, smo 
želeli v našo aktivnost vključiti tudi gib in zvok, kar je prikazano v prilogi, v tabeli 22 in 
23. Zaradi želje po ne-zatiranju učenčevega gibanja, smo v začetnem delu raziskave 
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načrtovali, da učenec interpretira izbrano reprodukcijo z gibom, kateremu bi čez mesec 
dni sledilo že neko gibalno zaporedje, ki bi lahko do konca raziskave privedlo do tako 
imenovanega improvizacijskega plesa. Breda Kroflič in Dora Gobec (1995) poudarjata 
pomen možnosti gibanja in izražanja z gibanjem pri nemirnih in impulzivnih otrocih v 
šoli; naj šolsko delo ne bo usmerjeno v neuresničljiv cilj – umiritev teh otrok, temveč 
iskanje novih možnosti za gibalno izražanje, ustvarjanje in konstruktivno aktivnost. 
»Verjetno se bo otrok po doživeti ustvarjalni gibalni sprostitvi za krajši čas tudi telesno in 
duševno umiril« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 40). 
  
 
Naslednjih 11 tabel (1.1 – 1.11) prikazuje skupine RLD, razdeljene po dnevih, ki so bile 
na voljo za delo tisti dan. Če v tabeli ne piše posebej, so bile skupine vedno razporejene 
po mizi v vrsto, z licem navzgor tako, da je bila vidna le zgornja naključna reprodukcija 
iz te skupine. Tabela vključuje še pregled opisa počutja v šoli tistega dne, opisa 
trenutnega počutja, opisa počutja na koncu srečanja; v 3. tednu pa smo vključili še opis 
srečanja. Vse te opise je učenec izvedel s pomočjo reprodukcij. V tabelah je prikazana 
tudi morebitna intervencija v času srečanja, njen namen in dodatni material. Zavedena je 
tudi sprememba izhodiščnih navodil (naj opiše določeno področje s slikami) in dodatno 
učenčevo delo v povezavi z reprodukcijami. Pod opombe smo zapisali posebnosti tistega 
dne. 
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Tabela 1.1: Prikaz dela z RLD in skupine, ki so bile na voljo v 1. tednu raziskave 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

OKTOBER 2016 
 pon. tor. sre. čet.     
1. teden 3. 10. 4. 10. 5. 10. 6. 10. 
 
Skupine 

RLD 

I. Bea 1. del + prazna          
II. Konflikt 
III. Stalna 
 

I. Bea 1. del   
III. Stalna 
X. Žalost 

I. Bea 1. del + prazna          
III. Stalna 
X. Žalost 

I. Bea 1. del (je bila 
obrnjena navzdol) 
III. Stalna 
IX. Nov začetek 
X. Žalost 

Iskanje - Sorrow - Žalost     
Opombe   Učenec je imel 

kulturni dan. Pokazal 
je izdelek s suho iglo. 

Na voljo sta bila 
ksilofon in bobni, a jih 
ni želel uporabiti za 
zvok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLD 

Šola tistega dne 

(Bil je presenečen, ko 
je videl "prazno" RLD. 
Izbral jo je.) 

 
»Ker se same 
žalostne stvari 

dogajajo: zopet nam 
je odpadla 

telovadba.« 

  

Počutje na začetku 

 

 
(Za trenutek ga je 
bilo strah, ker ni 

vedel, kaj ga čaka.) 

  

Zaključek srečanja 

  
»Jezen sem, žalosten.« 

 
»Vesel sem.« 

  
»Malo več dobre volje, 
ker bom sestro videl.« 

Intervencija 

 
(S sliko je učenec 
predstavil odpor do 
MAT in sliko pritrdil 
na tablo.) 

Soustvarjanje skupne 
dolge zgodbe o miški 
in žaganju deske. 

  



	   40	  

Tabela 1.2: Prikaz dela z RLD in skupine, ki so bile na voljo v 2. tednu raziskave 
2. teden 10. 10. 11. 10. 12. 10. 13. 10. 

 
Skupine 

RLD 

I. Bea 2. del  
III. Stalna 
X. Žalost 
 

I. Bea 2. del  
III. Stalna 
X. Žalost 
 

I. Bea 2. del  
III. Stalna 
X. Žalost 
XI. Odgovornost 

I. Bea 2. del  
III. Stalna 
XI. Odgovornost  
XII. Dovolj 

Iskanje   XI Responsibility  
XII Enough in Art  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLD 

Šola tistega dne 

 
 

»V redu.« 
  

»Zaspan.« 

 
(Občutek, ko je pisal 

FIZ in MAT.) 
Počutje na začetku 

 
 

»V redu.« 
 

 
Zaključek srečanja 

 
»Malo več dobre 

volje.« 

 
 

 
 

 
Intervencija 

 
Ko ti je preveč vsega 
pri najinem srečanju, 

to pokaži.(Stop.) 

 
Kako bomo vedeli, da 
lahko nadaljujemo? 
»U, ta je dost lepa.« 

(Nadaljujte.)  

 OPOMBA: Zagledal 
se je v sliko, kjer sta 
dve osebi ob ognju 
držali posodo pod 
letalom, ki je gasilo 
ogenj z vodo (slika 
XI.4.) Opazil je, da 
sta onadva zanetila 
požar. To ga je zelo 
presenetilo. Sledi 
pogovor o reakcijah 
in dejanjih iz obupa; 
tabela 22 str. 73.  

 

INTERVEN-
CIJA 

Izberi sliko za stop in nadaljevanje, vseh 
dejavnosti med srečanjem.  

  

NAMEN 
intervencije 

Aktivnost zaradi opisa, da je zaskrbljen za 10 
– ker  ni vedel, kaj bo delal tisti dan. 
NAMEN: Pri učencu okrepiti občutek, da 
lahko ustavi situacijo, ko mu je "preveč".  
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Tabela 1.3: Prikaz dela z RLD in skupine, ki so bile na voljo v 3. tednu raziskave 
 

3. teden 17. 10. 18. 10. 19. 10. 20. 10. 
Skupine 

RLD 
I. Bea 3. del 
III. Stalna 
IV. Kipi 
VI. Ilustracije 
XII. Dovolj 

I. Bea 3. del 
III. Stalna 
VI. Ilustracije 

I. Bea 1. del + prazna  
III. Stalna 
IV. Kipi 
V. Risbe 

I. Bea 3. del 
III. Stalna 
IV. Kipi 
VI. Ilustracije 
XI. Odgovornost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLD 

Šola tistega dne 

 
 

»Ja dobro je bilo v 
šoli.«  

»Race, pa ribe vidim. 
Oblika me je 
nagovorila.« 

 
»Na sliki je vesoljec, ki 

ga je strah, pa visok 
most.« 

Počutje na začetku 

 

 
»Ja ne vem; ena 

praznina taka, ki bi jo 
lahko napolnil, če bi 

bil doma.« 

 
»Luč, sovo, kužka pa 

otroka vidim.« Kaj dela 
ta otrok? »Ne vem, 
osamljen je. Slabe 

volje je.« Je slabe volje 
zato, ker je sam? 

(Nadaljevanje v tabeli 
22, na str. 75 do 76.) 

  Opis srečanja* 

  
 

 
»Dobro je bilo.« 

Počutje na koncu srečanja 

    
Intervencija 

 

 

 

 

 
INTERVEN-

CIJA 
Učencu smo 
predstavili na začetku 
še svoje počutje. 
Naključno z isto sliko 
kot on. 

Nariši na tablo, kje se nahaja ptič, kaj ga 
brani, ščiti, kdo ga je ustrelil. (Učenec je na 
tablo narisal skico železne kocke (slika v 
tabeli 24), ki je naključno padla nekomu iz rok 
in s tem ubranila ptiča pred nabojem iz 
pištole.) 

1. Igra vlog. 
 

2. Opis slike in 
vodenje 
fantazijske 
zgodbe.  



	   42	  

Tabela 1.4: Prikaz dela z RLD in skupine, ki so bile na voljo v 4. tednu raziskave 
4. teden 24.10 25.10 26.10 27.10 
Skupine 

RLD 
I. Bea 4. del  
III. Stalna 
XIII. Nova stalna 

I. Bea 4. del  
III. Stalna 
XIII. Nova stalna 

I. Bea 4. del  
IV. Kipi 
V. Risbe 
XIII. Nova stalna 

 
 
 
 
 
UČENEC 

JE 
ZBOLEL 

 
Spremembe 

  Skupine slik so bile obrnjene z 
licem navzdol. 

     
     Opombe 

 Konec video 
snemanja. 

Izberi 3 slike. Kaj imajo skupnega in 
kaj različnega? 

MEDIJ  GLINA BARVICE  

INTERVEN-
CIJA 

Šola tistega dne 

 
»Temne oblake in 
človeka, ki je sam.« 

  

 

 

Počutje na začetku 

 
»Temne oblake in 
človeka, ki je sam.« 

 
»Učna pomoč je tema 

na sliki, vse črno.« 

 

 

 

Opis srečanja* 

 
»Ja, v redu.«   

 

Počutje na koncu srečanja 

 
»Ja, v redu.«   

 

Intervencija 
 

 

 

 

 

INTERVEN-
CIJA 

GLINA: uglasitev z glino, različni načini 
rokovanja z glino (ščipanje, boksanje ...). 
Izdelava zastrašujoče in spreminjajoče se 
maske, ki je upodobila šolski predmet 
matematiko. 

Z nekontroliranim vodenjem pisala po risalni 
površini in nato izris prepoznavne podobe/lika, 
v njem. Tako je nastala risba bolečine v trebuhu, 
ki jo je učenec občutil tistega dne. Sledil je 
pogovor.  

NAMEN 
intervencije 

Razbremenitev, prekinitev začaranega kroga, 
vključitev nečesa novega, presenečenje, 
okrepiti taktilnost in sprostiti nakopičeno 
energijo s pomočjo gline. 

NAMEN: za okrepitev nadzora nad bolečino 
oziroma vzpostavitev stika z bolečino in kje je 
zdaj. 
Učenec raziskuje, kaj se z njim dogaja, kako 
lahko vpliva na okoliščine in za trenutek odloži 
bolečino medtem, ko je slišan v varnem okolju.  
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Tabela 1.5: Prikaz dela z RLD in skupine, ki so bile na voljo v 5. tednu raziskave 

 pon. Tor. Sre. Čet.     
5. teden 7.11 8.11 9. 11 10. 11 

 
Skupine 

RLD 

I. Bea 2. del  
III. Stalna 
IV. Kipi 
XIII. Nova stalna 

I. Bea 1. del  
VIII.Abstraktno slik. 
 XIV. Znanje 
 

I. Bea 1. del  
VII. Moderno slik. 
VIII. Abstraktno slik. 
XIV. Znanje 
 

I. Bea 2. del  
VII. Moderno slik. 
VIII. Abstraktno slik. 
XIV. Znanje 

Iskanje: Knowledge in Art    
NOVOST  Izbral je VIII. 

skupino in rekel, da 
te ne mara, da je kar 
nekaj. Šel je nazaj k 
I. skupini, ker tudi 
XIV. ni želel 
pogledati. 

Slike skupin so bile 
obrnjene z licem 
navzdol. 

Slike skupin so bile 
obrnjene z licem 
navzdol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLD 

Šola tistega dne 

 
»Ja, v redu je bilo v 

šoli.« 

 
»Vijolično rastlino 

vidim. Dolgočasno je 
bilo v šoli.« 

 
»Prijetna oblika je, pa 

vse.«   
 

»Modro nebo, oblaki. 
V redu občutek, 

dobra je.« 

Počutje na začetku 

 
»Temni oblaki in 

valovi; ne vem, koliko 
časa bom tukaj na učni 

pomoči.« 

 
»Ogenj vidim, težko 

bo, ko bo dim.«  
»Neprijetno mi je.« 

 
»Manj dobra. Vidim 
tako majhno sliko, ni 

v redu barve, pač 
temnejša.« 

Opis srečanja* 

 

 

  
Počutje na koncu srečanja 

 
 

»Hočem domov.« 

 

 

Intervencija 
INTERVEN-

CIJA 
  

     
NAMEN 

intervencije 
  Predstavi ta račun z RLD. Izreži iz obeh slik del, s 

katerim se lahko trenutno soočiš. (Izrezani del je 
odnesel v koš za smeti.) Razdelitev poti do cilja na 
majhne obvladljive korake. 

NOVEMBER 2016 
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Tabela 1.6: Prikaz dela z RLD in skupine, ki so bile na voljo v 6. tednu raziskave 
6. teden 14.11 15.11 16.11 17.11 

Skupine 
RLD 

 
 
 

UČENEC 
JE 

ZBOLEL 

/ I. Bea 4. del 
III. Stalna 
VI. Ilustracija 
XIII. Nova stalna 

 
 

 
 

ODSOTEN MEDIJ MINERALI  
NOVOST Nismo dali na izbiro slik, 

temveč škatlo z zbirko 
mineralov. 

 

Skupine slik so bile obrnjene z licem 
navzdol. Izbral si je od 1−5 slik in iz 
njih naredil kolaž. Pod intervencijo so 
predstavljene izbrane slike iz katerih 
je spodnji izdelek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RLD 

Šola tistega dne 
    
 
 

 (Celestin je 
izbral z zaprtimi očmi.)  
»Kamen je grob in tako se 
počutim.«  

  

Opis srečanja* 
  

 

 »Ali sedaj lahko pogledam kaj 
izbiram?« Lahko. »V redu je bilo srečanje, ker sem se 
matematike toliko naučil, da mi ni več težko.« 

Počutje na koncu srečanja 
 

 (Izbral je 
kameno strelo.) »Je lepše 
oblike kot celestin.« 

 »Dobro voljo mi predstavlja, ker je 
take svetle barve, pa vesele barve.« 

Intervencija 
INTERVEN-

CIJA 
  

1. 2.  (Zelo se je je 
razveselil, ko jo je po naključju izbral. Presenečen je 

bil, da jo je ponovno videl.) 

3.  (Presenečen je bil, ker je sliko že 
uporabljal, 18.10.16). 
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Tabela 1.7: Prikaz dela z RLD in skupine, ki so bile na voljo v 7. tednu raziskave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pon. tor. sre. čet.     
7. teden 21.11 22.11 23.11 24.11 
Skupine 

RLD 
I. Bea 4. del  
XIII. Nova stalna 

I. Bea 4. del  
XIII. Nova stalna 

 
 

ODSOTNOST 
UČENCA – šel na 
pogreba prijatelja 

I. Bea 4. del  
V. Risbe 
XIII. Nova stalna 

Opombe Šel domov od pouka, 
ker ga je bolela glava, 
srečanje sva imela pri 
njem doma. 

  
 

MEDIJ 
AKRILNE BARVE   

 Šola tistega dne 
   

 
Počutje na začetku 

 
»Žalosten, sam je 
medvedek.« (Jakobu 
je čez vikend umrl 
prijatelj.) 

 

 

 

Opis srečanja* 
   

 
Počutje na koncu srečanja 

   

 
Intervencija 

INTERVEN-
CIJA 

 (Za počutje včerajšnjega dne, ko mu je umrl 
prijatelj, si je izbral  medveda v jami,. 
Navodila: naj pobarva sliko tako, da mu bo v 
podporo, tolažbo. Obrobil jo je z zeleno 
barvo.) 

(Opis slik, ki jih je prej 
gledal po spominu. 5 
od 9 iz skupine XIII. 
jih je dobro opisal.) 

NAMEN 
interven. 

 Eksternalizacija čustev zaradi izgube 
prijatelja. 

 



	   46	  

Tabela 1.8: Prikaz dela z RLD in skupine, ki so bile na voljo v 8. tednu raziskave 
8. teden 28. 11 29. 11 30. 11 1. 12 

 
Skupine 

RLD 

IV. Kipi 
VII. Moderno slik. 
VIII.Abstraktno slik. 
XIII. Nova stalna 

VI. Kipi 
VII. Moderno slik. 
VIII.Abstraktno slik. 
XIV. Znanje 

VII. Moderno slik. 
XIII. Nova stalna 
XVI. Najstnik 

I. Bea 1. del 
III. Stalna 
VII. Moderno slik. 
XIII. Nova stalna 

Iskanje   - Freedom in Art  
- Leah Pearlman 

 

Opombe  Obračal je skupine, 
da bi pogledal, kaj je 
spodaj. 

  

 
 

MEDIJ 
 

Izbral je skupino IV. 
in jo želel zamenjati. 
Spodbudili smo 
učenca, da vztraja. 

Skupine so bile 
obrnjene z licem 
navzdol. Izbrano je 
moral uporabiti. 

 Opisal je, kaj vidi na 
sliki. 

 Šola tistega dne 

 
»Predstavlja mi slabo 

voljo.« 

 

 
 

 
 

»Takih veselih barv je.« 

Počutje na začetku 

 
»Predstavlja mi slabo 

voljo.« 

 

 
 
 

 
 

»Takih veselih barv je.« 

Opis srečanja* 
 

 

 

  
»Takih veselih barv je.« 

Počutje na koncu srečanja 

 
»Malo boljše volje.«  

 

  
»Takih veselih barv je.« 

Intervencija 
 
 

Lahko raztrgaš, razrežeš,  počečkaš ali zmečkaš 
reprodukcijo, ki ti predstavlja neprijetno čustvo. (Iz slike je odrezal 
majhen košček, s katerim se je lahko soočil in preostalo zmečkal.) 

INTERVEN-
CIJA 

              
konec učne pomoči     konec šole               motor                     avto                         prijatelji 
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Tabela 1.9: Prikaz dela z RLD in skupine, ki so bile na voljo v 9. tednu raziskave 
9. teden 5.12 6.12 7.12 8.12 
 
Skupine 

RLD 

 
 
 

NAŠA 
ODSOT-

NOST 

III. Stalna 
XIII. Nova stalna 
XVIII. Impresionisti + 
ABČ 

III. Stalna 
XIII. Nova stalna  
XVII. Točkasto slikanje  
XVIII. Impresionisti + ABČ 

III. Stalna 
XIII. Nova stalna  
XVIII. Impresionisti + 
ABČ  

Iskanje Impressionism art Dot painting Australia  
Opombe   RLD nismo uporabili  

za opis počutja in šole 
 
 
 
 
 
 
 

RLD 

Šola tistega dne / 
 

 
»Vidim vodo, sonce, 
čoln, gozd, pa mesto.« 

 
»Zaradi barv izbral.« 

 
(Opisal je najlepši dan 

v tem mesecu.) 
Počutje na začetku / 

 

 
»Vidim vodo, sonce, 
čoln, gozd, pa mesto.« 

 
»Zaradi barv izbral.« 

 
(Opisal je najlepši dan 

v tem mesecu.) 
Opis srečanja* 

 

  
»Zaradi barv.« 

 

Počutje na koncu srečanja 
 

  
»Zaradi barv.« 

 

Intervencija 
  Lahko z RLD predstaviš misli, čustva, občutke glede tega, 

da je jutri zadnje srečanje? 

      
 

     
»Tako bi bil vesel, če ne bi bilo več ur učne pomoči, da je 

jutri zadnje srečanje.« 
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Tabela 1.10: Prikaz dela z RLD in skupine, ki so bile na voljo v 10. tednu raziskave 

10. teden 12.12 13.12 14.12 15.12 
 

Skupine 
RLD 

I. Bea 2. del  
VI. Ilustracije 
XVIII. Impresionisti + 
ABČ 

 
 
 
UČENEC 
BOLAN 

 
 
 
UČENEC 
BOLAN 

/ 
PO SPOMINU je lahko 
izbiral RLD  

Opombe  Učenec je imel celodnevno 
prakso. Bili pri njem na 
domu, kjer je po spominu 
opisal svoje počutje. 

 
MEDIJ 

 

 
 
 
 
 
 

RLD 

Šola tistega dne 

 
»Vidim strašen prostor, 

fantka, ki je zelo 
osamljen in žalosten.« 

  / 

Počutje na začetku 

  
»Vidim strašen prostor, 

fantka, ki je zelo 
osamljen in žalosten.« 

  

 

Opis srečanja* 

 

  

 

Počutje na koncu srečanja 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pon. tor. sre. čet.     
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Tabela 1.11: Prikaz dela z RLD in skupine, ki so bile na voljo v 11. tednu raziskave 

11. teden 19.12 20.12 21.12 22.12 
 

Skupine 
RLD 

I. Bea vsi deli 
XIII. Nova stalna VI. 
Ilustracije 

I. Bea vsi deli 
VII. Moderno slik. 
XVI. Najstnik 

I. Bea vsi deli 
V. Risbe 
XIII. Nova stalna 

I. Bea vsi deli 
IV. Kipi 
VII. Moderno slik. 
VIII. Abstraktno sli. 
XVI. Najstnik 
XVIII. Impresionisti + 
ABČ 
XIV. Mavrica 

Iskanje:    Rainbow 
Opombe   Kupčke slik obrnili z 

licem navzdol. 
NAVODILO: izberi 
vsaj 3 RLD 

MEDIJ    Tibetanska posoda 
 Šola tistega dne / 
 

 
»Mi je prijetna.« 

  

 
 Počutje na začetku / 
 

 
»Mi je prijetna.« 

 
»Sem vesel, dobre 
volje, pa ne zaradi 

učne pomoči. Barve 
so mi lepe, vesele.« 

  
(ozvočil jo je s 

tibetansko posodo) 

 
 Opis srečanja* / 
 

 
»Mi je prijetna.« 

 
»Je že dolgo nisem 

videl.« 

 
»Najbolj se vidim 

tukaj spredaj, kjer so 
ti ljudje, osvetljeni.« 

 

 Počutje na koncu srečanja / 
 

 
»Mi je prijetna.« 

 
»Je že dolgo nisem 

videl.« 

 
»Najbolj se vidim 

tukaj spredaj, kjer so 
ti ljudje, osvetljeni.« 

 

 
Razporeditev dela z RLD, kot ga prikazuje zgornja tabela, smo uporabili le v 1. delu 
raziskave, saj v 2. delu raziskave večina postavk ni bilo več relevantnih (nismo več 
beležili, katere skupine je imel učenec na razpolago, kajti proti koncu raziskave smo mu 
izročili celo mapo s RLD; ni bilo več iskanja slik v Googlu, nismo več spodbujali učenca, 
da s slikami opiše svoje trenutno počutje in šolo tistega dne in podobno. Prav tako nismo 
več dajali napotkov, naj ozvoči ali ponazori z gibom izbrano sliko). Za tedenski pregled 

 pon. tor. sre. čet.     
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dela z RLD, smo se odločili zaradi same preglednosti. Aktivnosti so podrobnejše zapisane 
v prilogi, v tabelah 22 in 23, kjer so posamezna srečanja razdeljena v dve tabeli: 
aktivnosti z reprodukcijami na začetku srečanja in vmes, ter delo z reprodukcijami na 
koncu srečanja. 
  
Vključitev giba v interpretacijo RLD sta narekovala dva temeljna razloga: 
1. kot učenčevo močno področje sta bila večkrat izpostavljena šport in gibanje; 
2. gibalni nemir, ki se je pojavljal pri učencu in smo ga zaznali že v pred-raziskovalnem 
obdobju. 
 
Iz tabel 22 in 23, v prilogi, je razvidno, da smo s koncem oktobra opustili spodbudo, da 
učenec ozvoči izbrano likovno delo in da ga predstavi z gibom. Odločitev za to je 
temeljila na učenčevih reakcijah ob tem. Navdajal nas je občutek, da se s tovrstnimi 
nalogami odpor v učencu veča, ne manjša. Lamovec (1995) navaja kot osnovno načelo 
gestalt terapije zaupanje v organizmično samouravnavanje. »Zato nikoli ne poskušamo 
nikogar pripraviti do tega, da bi storil nekaj, česar si ne želi« (Lamovec, 1995, str. 6). 
 
Ocenili smo, da bi za kakovostno krepitev konkretnega izražanja (gib, zvok), potrebovali 
več časa in prostora, kot smo ga imeli na voljo, hkrati pa bi nam ta osredotočenost lahko 
povzročila odmik od začrtane raziskave. Zato smo se odločili, da to opustimo in iščemo 
druge učenčeve vire moči.  
 
 
LIKOVNI DNEVNIK 
V 1. delu raziskave smo vključili poleg verbalnega zapisa v dnevnik, ki je obsegal 150 
strani, še likovnega, ki smo ga začeli voditi že v pred-raziskovalnem obdobju. V prilogi, v 
tabeli 35, je nekaj primerov iz pred-raziskavalnega obdobja in iz 1. dela raziskave. 
 
V pred-raziskovalnem obdobju se je v odgovor na trenuten odnos z učencem pojavilo 
občasno skiciranje odnosa med izvajalko učne pomoči in učencem. Ta likovni zapis smo 
kontinuirano izvajali v 1. delu raziskave. Nastopil je v vlogi podpore izvajalki učne 
pomoči, kot vizualni vpogled v njeno delovanje. V likovnem zapisu je bilo moč opaziti 
vsebine, ki jih je izvajalka vnašala v srečanja. Menimo, da likovni dnevnik lahko prispeva 
k refleksiji ali kot pripomoček v interviziji/superviziji, kar smo izkusili sami. Likovni 
zapis dogajanja, konkretno odnosa pri učni pomoči, lahko služi kot varovalo pred 
izgorelostjo, kot zapis neizgovorjenih vsebin, da jih izvajalec pomoči ne bi prinašal na 
srečanja in ne odnašal z njih. 
 
Prek skic v likovnem dnevniku smo v pred-raziskovalnem obdobju spoznali prevelike 
zahteve šole na področju podajanja znanja in informacij. V 1. delu raziskave je v ospredje 
prišla čustvena neobremenjenost do učenca v smislu, da nismo na uro učne pomoči 
prinašali vsebin, informacij in zahtev do učenca. Tovrstna "nevtralnost" nam je 
omogočala z njim stopiti v pristen stik in posledično vzpostaviti z učencem varen odnos. 
Biti tukaj in zdaj, z rahlo mero humorja in ne preveliko aktivnostjo, je prispevalo h 
kakovostnemu odnosu, ki je omogočil dobre rezultate. Tovrsten odnos se odraža v 
mavričnih barvah na skici 16 (tabela 36). To je bilo srečanje, ki sta ga oba, učenec in 
izvajalka učne pomoči, ocenila zelo dobro. Izmenjava je potekala obojestransko in 
soustvarila sta enakovreden odnos. 
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6.2 Opis poteka srečanj v 2. delu raziskave 
 
V tabeli 2.1 so prikazana izbrana likovna dela na začetku srečanja in med srečanji. Na 
naslednji tabeli 2.2 pa izbrane slike na koncu srečanja. Učenec je v 2. delu raziskave 
prejemal drugačna navodila za delo z likovnimi deli, glede na trenutno stanje. Pri 
oblikovanju nalog smo se navezovali na šolske obveznosti, ki jih je imel učenec pred 
seboj in na njegovo trenutno psihofizično stanje. Ustvarjalno točko nam je predstavljalo 
izhodišče tukaj in zdaj, kjer smo se z njim srečali in sooblikovali nadaljnje vaje.  
 
Tabela 2.1: Izbira in delo z RLD na začetku in med učno pomočjo v 2. delu raziskave 
Datum      NAVODILA 

ali IZDELKI 
6.3. 
2017 

 
»Žalostne 
barve.« 

     

7.3. 

  

 

  

Ali lahko za 
vsako izbrano 
sliko poveš en 
stavek? Čim 
manj 
razmišljaj. 

 »Te sem izbral, zato, ker so mi bile še najboljše.«  
 »Tukaj so kot 

eni duhovi, ki 
hodijo, ne vem 
kam.« 

»Ta se sonči 
na plaži.« 

»Ta dva sta 
zakurila ogenj 
zaradi tega, da 
bi dobila 
vodo.« 

»To je neviden 
kip.« 

»Ta pa drži 
Zemljo na eni 
vrvi.« 

Ustvari 
smiselno 
zgodbo z 
začetkom, 
jedrom in 
zaključkom. 

 »Ja najprej so 
bili duhovi … 

…in potem se 
je ustvaril prvi 
človek, ko je 
živel 
normalo…  

…in potem se 
je vse 
spremenilo in 
je čez cel svet 
postala 
puščava.  

Razen tukaj in 
potem ljudje niso 
imeli vode in so 
začeli počasi 
izginjat… 

…in potem so 
izginili.« 

Naslov 
zgodbe: 
»Človeštvo« 
 

 8.3. 

 
 

    

 »Sta nekaj posebnega in takih 
lepih barv.« 

    

 »Tukaj je kit v 
oblakih… 

…in banana je 
živa.« 

Kakšen občutek te obdaja, ko gledaš te, ki so malo posebne? Veselje, 
radovednost? »Bolj radovednost.« 

       
13.3. 

  

   Posnemi 
fotografije v 
povezavi z 
izbranimi 
slikami. Za 
vsako sliko je 
naredil po 2 
fotografiji. 

 »Neprijetni sta mi.«    
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15.3. 

 

 

 

(Učenec je iz naključno izbranih 
skupin izbral po eno sliko. Izmed 
treh je izbral eno sliko, da jo 
predstavi tridimenzionalno.) 

Eno sliko 
predstavi 
tridimen-
zionalno. 

 Kaj si poudaril?  
»Pač te stvari, pač, zakaj je ta slikca. Pač to je kao vžigalnik.« 
Poskusi z dlanjo (ne samo s prsti) iti po tej sliki z zaprtimi očmi. Mali drsaj po tej sliki 
tako, da se nežno premikaš. Ali kaj prepoznaš? 
»Ja letalo, to kar je voda, tudi to, da je bencin, tukaj je bencin, to je vedro, tukaj pa je 
človek, njegova glava.« 
Kaj se ti je najbolj odtisnilo v dlan? 
»Avion.« 
Kako bi dal sliki naslov? 
»Krog življenja.« 

 

       
20.3. 

 
1 

 
2 

 
3  

4 

 Iz vseh štirih 
skupin izberi 
po dve sliki. 
 

 

 
5 

 6 
 

7 

 

8 

  

 Dal si jih v neko zaporedje. »Ja.« Ali lahko z njimi opišeš današnji dan? »Aja, čakaj, potem pa takole,« 
(in izvleče prazno RLD in jo da na zadnje mesto). Ali si to naredil na podlagi tega, ko si slišal, da opiši 
današnji dan? »Ja.« Ali ti je bila takrat ta prazna slika asociacija na učno uro? »Kaj? To je zaradi tega, ker 
je trebuh čisto prazen.« 

 »(1) Ja, pač, na začetku je bilo še kar v redu, prvo uro je spraševala in sem tako še malo počival, pač 
nisem razmišljal kaj preveč, samo zadnjih 10 minut.« Kaj pa ste imeli prvo uro? »Geografijo. Ne, aaa tole, 
prvo v bistvu, kemijo, takrat je spraševala, pa nisem kaj preveč razmišljal. (2) Potem smo imeli drugo uro 
slovenščino je bilo tudi v redu, ko smo v zvezke pisali, pa malo v delovni zvezek. (3) Potem sem tretjo 
uro isto samo bolj ko ne spal, ko smo imeli potem razredno uro in potem nekaj takega vmes (pač 
telovadnica je bila zasedena in smo bili v glasbenem razredu, pa smo športne kartone barvali.« Tukaj pri 
volkovih si rekel, da si spal, a volkovi tečejo, ne spijo ravno na sliki. Kako lahko to sliko povežeš s tem 
tvojim notranjim stanjem? Ali si morda le na ven spal pa v sebi razmišljal, kaj boš vse popoldne ustvarjal? 
»Ja.« Ali je bolj telo počivalo, um pa je raziskoval? »Ja, tako, ja.« (4) »Pa tole, ne vem, to je bil potem 
odmor, ko sem šel v telovadnico. (5) Tukaj smo imeli potem geografijo, smo ves čas pisali.« Ti to ni bilo 
prijetno? »Ja.« Kaj najbolj vidiš kot neprijetno na tej risbi? »Tistega ptička, ki dol leti, ko ga en uči letati. 
(6) No, potem smo imeli pa še matematiko, pa nismo dobili nazaj testa, pa smo upali, da ga bomo. (7) Pa 
še angleščina je bila isto v redu. (8) Zdaj sem pa tukaj in sem malo lačen − prazen trebuh.« 

21.3. 

1 

2 

3 4 5 

Posamezni 
izbrani sliki 
daj obliko z 
glino. 

 Kako si začel? Katero RLD si prvo izbral? Si o čem razmišljal? »To sem prvo naredil, to je ta slikca, čoln 
sem upodobil (2). Tale je ta, ko hočejo pridelek, jaz sem pa izdelal česen (3).« En pridelek, ki ga oni 
hočejo na sliki in ti si izdelal ta pridelek? »Ja. Tukaj so palme (5), pa sem se za palme odločil, človek je 
tukaj (4), pa nekako avto (1), pa mi ni prav dobro uspel.« To je tvoj najljubši avto, če se prav spomnim? 
»Ja.« Praviš, da ti ni prav dobro uspel. Kaj bi še potreboval? »Take čudne oblike je.« Ga želiš spremeniti? 
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»Ne vem.« Kakor želiš. »Lahko še probam, ja.« Oblikuje in izdeluje naprej. Pri tem se potopi v delo, kar 
ocenjujem po rahlo iztegnjenem jeziku iz ust. Kako ti je ob tem, ko si ga razstavil? »Ne vem, v redu.« 
Potrebuješ še kaj vode? »Ne.« Nadaljuje z delom še štiri minute. »Takole.« Kako ti je sedaj? »Ja boljše.« 
Lahko jih daš v kakšno postavitev, povezavo med seboj ali bi jih pustil tako v vrsti? »V redu mi je tako v 
vrsti.« Kakšen naslov bi dal? »Človeški naravni izumi.« 

22.3. 

 

  
 

 

Izberi 5 skupin 
in iz vsake 
izberi po eno 
sliko, ki ti je 
dobra in eno, 
ki ti je slaba. 
 

 

 
 

 
 

 

 (Izbere. Dobre je postavil v zgornjo vrstico, slabe pa podnje). Na podlagi česa si jih 
razvrstil? »Ja na podlagi barve, pa oblike.« Lahko opišeš? »Ja, v zgornji so svetlejše 
barve, dobre, morje. Spodnje pripovedujejo nekaj slabšega − pokrajina, zgornje pa nekaj 
dobrega.« Zdaj iz vsake slike izreži košček. Obliko in velikost koščka določi sam. Iz 
zgornjih izreži nekaj, kar je dobrega in iz spodnjih nekaj, kar je slabo. (Nato naredi 
skupno zgodbo na list papirja. Iz vseh koščkov naredi skupni kolaž. Ko je končal, je 
izdelek umestil nekam v prostor.)  

 
 

24.3. 

 

 
           Izdelek  

Izberi tri slike 
in iz njih 
izdelaj nekaj, 
kar sam želiš. 

       
27.3. 

 
1 2  3 4 

 POT K 
USPEHU 

 Nariši na tablo kje si zdaj in kje je tvoj cilj ter to poveži s potjo. (Narisal je čez celo tablo.) »Predstavljajo 
mi osamljenost. Stanje, kjer sem sedaj.« (Slike je pritrdil na mesto osamljenosti v skici − levi spodnji kot 
table). (V celoti je vaja opisana v prilogi, na strani 126 do 128.) 

 

 
5  6  7 

8 

9 

 

 »V teh slikah vidim uspeh. Tja si želim priti.« (Te slike je pritrdil v 
desni zgornji rob slike, ki je predstavljal uspeh) 

»Ta slika mi predstavlja 
podporo, da pridem do uspeha.« 
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In
te

rv
en

ci
ja

 

10 

(Ko je list raztrgal, ni bil pri tem v njegovih 
rokah začutiti nobene jeze, nobenih močnih 
občutkov in čustev, bolj osredotočenost, 
pazljivost, da bo to naredil dobro.) 

(Učenec je omenil, da čuti 
pritisk, breme v trebuhu, če si 
predstavlja, da pride na cilj. 
Zato smo rekli, naj si izbere 
RLD, ki mu predstavlja to stanje 
v trebuhu. Izbral si je sliko (10) 
in z njo prekril sliko (9), ki mu 
je predstavljala oporo, da se 
poda na pot proti cilju.) 

(Ko je trgal RLD na trakove in nato na manjše dele, je delal z nekim 
odnosom. Lahko bi rekli, da smo zaznali v njegovih gibih spoštovanje 
do tega, kar dela, oziroma do same RLD. 
Nato je sam od sebe je vstal, pobral košček, ki mu je padel na tla in ga 
odnesel v koš za smeti.) 

29.3. 

  
   

 

 »Ja, zjutraj je 
bilo vse v 
redu. Ravno 
prav sem se 
zbudil, potem 
sem šel v 
šolo.« 

»Potem je v 
šoli hitro 
minilo, tisti 
prvi del.« 

»Eno uro pred 
slovenščino sem se 
kuliral; v 
telovadnici med 
odmorom. Sam 
sem sedel in 
razmišljal, kaj bo 
na testu.« 

»Tu sem 
pisal test.« 

»Potem je bilo 
spet dobro.« 

(Sam od sebe 
je dodal 
naslov): 
»ZGODBA 
DNEVA« 

       
3.4. 

 
1 

 
2 

 3  4 

 
5  

6 
 (Med sedmimi skupinami je učenec naključno izbral eno, s katero želi delati – vse skupine so bile 

obrnjene z licem navzdol. svojo razporeditev je predstavil v vrstnem redu. Omenil je, da 1. in zadnja (6) 
slika predstavljata svobodo. To je bil začetek in konec dneva, čas, ko je svoboden. Vmes pa ni bilo dobro, 
ker je bil v šoli in je moral razmišljati o stvareh, o katerih on noče razmišljati (v zgornji vrstici od 2. do 5. 
RLD)).  



	   55	  

 (Najprej je 
narisal 
silhueto, nato 
ji je dodal oči, 
usta, ušesa in 
obleko.) 

  

(Nato naj bi na 
silhueto 
pritrdil RLD, a 
dejansko jih je 
ob silhueti. 
Začel je pri 
prijetnih, jih 
postavil poleg 
obrisa glave, 
nato ob telo in 
nadaljnji ob 
nogah.) 

5.4. 

  
 

  (Učencu smo 
izročili na 
izbiro celo 
mapo. Slike je 
izbral iz  
drugega dela I. 
skupine  in iz 
XIII. skupine.) 

 »Vleče se mi v 
šoli. Kot, da bi 
bil že 15 ur v 
šoli.« 

»Želim si hitro 
iti domov.« 

»Tako se bom 
imel doma.« 

  

6.4. 

 

  
 

 

Izberi iz V. 
skupine slike, 
s katerimi 
lahko povežeš 
eno stvar, za 
katero si 
hvaležen.  
(Odklonil je 
IV. skupino, 
Kipi.) 

 »Ja, prva 
predstavlja, da 
imam roke, pa 
noge, pa celo 
telo normalno. 
Pa da nimam 
nobene 
bolezni.« 

»Da lahko 
potujem 
povsod, da 
imamo dovolj 
denarja, da 
gremo tudi na 
morje, pa 
vse.« 

»Da imam 
prijatelje.« 

»Da imam šolo, 
da se lahko 
šolam.« 

»Da imam 
veliko 
pomoči.« 

 

  
 

 
 

Izberi še 3 
RLD, ki ti 
predstavljajo 
stvari, za 
katere si želiš 
biti hvaležen, 
pa jih v tem 
trenutku še 
nimaš. 

 »Da bi 
uspešno 
končal šolo, to 
šolsko leto.« 

»Da bi bil 
svoboden.« 

»Da bi lahko 
delal, kar bi 
hotel.« 

       
10.4. 

 
1 

 2 

 
3 

 4 

»Dobre so mi, 
zaradi barv in 
vsebine.« 

(Zadnje štiri 
skupine iz 
mape smo dali 
na mizo. Iz 
vsake skupine 
je učenec 
izbral eno 
sliko, ki mu je 
bila najboljša 
in eno, ki mu 
ni dobra.)  »To me 

spominja na 
veselega 
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morskega 
konjička.« 

 (Predstavil je prvo sliko - morskega konjička − in začela se je zgodba o njem. Vodili 
smo ga z vprašanji.) 

 (Ko smo ga vprašali, kje je zdaj, 
kar se tiče prejemanja pomoči, 
je s prstom pokazal na mizo – 
na vmesni prostor med 1. in 2. 
sliko na mizi .) 

   

 

 
5 
 

 
6 

 
7  8 

»Niso mi 
dobre zaradi 
barv in 
vsebine.« 

 ZGODBA: Kje se nahaja ta veseli morski konjiček? 
»V Atlantskem oceanu.« 
Kaj dela? »Hm, ne vem. Sedajle se igra.« Igra se. »Ja.« 
In ko ta vesel morski konjiček pogleda sliko, zakaj mu 
je neprijetna? »Zaradi barve. Ja.« In ko se ta morski 
konjiček ozre nazaj in vidi sliko sestavljeno iz štirih 
slik? (2) »Je pa v redu.« Kaj vidi na tej sliki? (2) 
»Ja, da mu nekdo pomaga.« Da mu pomaga, ga 
podpira, ga nosi? »Ja. Ja.« Kaj pa na spodnji? (5) »Ja, 
pa ko konj .. Ko nikoli ... vedno je ena stvar narobe. 
Nikoli ni vse v redu.« Vedno je nekaj narobe. Kako se 
morski konjiček ob tem počuti? »Ja, slabo. Se počuti.« 
Kje je trenutno? 
»Ne vem, se ne nahaja na tej sliki sedajle.« Ko pa 
pogleda še bolj nazaj ...  »Ja. Je isto v redu ...« Kje se 
pa to nahaja? Si že kdaj bil tukaj? 

»Ne. Ne, ker mora biti v slani vodi in to je sladka voda in 
nima želje iti tja.« Ve pa, da obstaja in da je lepo. Kdo mu 
je to povedal? »Ena riba, ki je priplavala v slano vodo.« Ta 
riba je šla iz sladke vode v slano? »Ja, to je mogoče.« Kaj 
pa ob teh črtah, na kaj te spomnijo? (8) »Ne vem, ne eno 
slabo stvar.« Kot? »Ne vem. Na zapor spominja morskega 
konjička.« Ga je že kdaj kdo hotel ujeti v kletko? »Ne. Ja, 
enkrat ga je en človek hotel ujeti.«  Ujeti v kletko? »Ja. A 
on je ušel in ima slab spomin na kletko.« Kaj pa na zadnjih 
dveh slikah? »Ou. (v tistem ju zamenja, ker se je zmotil pri 
postavitvi.) Tukaj je vse dobro, pa tako (4), tukaj pa ni, ker 
mora ves čas en nekaj delat, pa v taki čisto majhni vasici 
so, ko je komaj kaj hrane. (8)« Kako bi dal morski 
konjiček naslov tej zgodbi? »Ne vem. Je brez naslova.« 

11.4. Turkiz    (Učenec je opisal trenutno 
stanje s tremi minerali: s 
turkizom, rutilom in 
obsidijanom.)  

 Izberi 5 slik in jih opiši z minerali. 
 

 

 

    
 Ahat  Hematit Modri kalcit Oniks (Mineral, s 

katerim je 
učenec 
povezal 
izbrano sliko) 

14.4. (Zaključno srečanje je opisano v spodnji tabeli 2.2.) 
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Tabela 2.2: Izbira in delo z RLD na koncu učne pomoči v 2. delu raziskave 
Datum      NAVODILA 

ali IZDELKI 
6.3. 
2017 

 
»Vesel, ker je 

konec.« 

     

7.3. 

  

 

   

 »Zaradi veselih, svetlih barv, sem jih izbral.  
Ni mi treba več skrbeti, da imam še kaj danes. Da sem danes 
popoldne prost.« 

 Ali lahko 
povežeš slike 
v zgodbo? 

 »Ja, najprej je 
sedel, potem 
je nekaj 
narisal v to 
knjigo… 

…in pač začel 
je risati… 

…in potem je 
narisal to.« 

  Naslov 
zgodbe: 
»Risanje« 
 

 8.3. 

 

»Izbral sem jo 
zaradi svetlih 
barv.« 

    

       
13.3. 

 
 

»Ti dve sta mi 
prijetni.« 

  (Učenec je interpretiral 
reprodukcije s fotografijami. Za 
vsako izbrano reprodukcijo je 
posnel dve fotografiji. Učenec je 
fotografiral objekt, ki ga je 
čutno in čustveno zaznaval 
podobno kot reprodukcijo, ki si 
si jo je pred tem izbral.) 

 

  

  

 

  

  

15.3. 

 

»Ja, pač take 
bolj vesele 
barve so na  

   sliki.« 

    

EK
SP

E-
 

R
IM

EN
T 

(Po srečanju smo mu v pripomoček, ki ga ima lahko pri pisnem ocenjevanju, vključili 
še sliko, ki jo je izbral ob koncu srečanja tistega dne; ker je zanj veselih barv. Pri 
pisanju testa se je je razveselil. Pridobil si je oceno dobro (3). 

 

       
20.3. 

 

  

(S temi tremi 
slikami je 
opisal svoj 
odnos do 
zvezka za 
fiziko.) 
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  (S to sliko je 
opisal svoj 
odnos do 
delovnega 
zvezka za 
fiziko.) 

  

 »S temi tremi slikami opisujem zvezek.« Kaj pa delovni zvezek? »Ja, ne vem.« Do delovnega zvezka 
imaš drugačen odnos kot do zvezka, prav razumem? »Ja.« V čem? »Boljši odnos je do delovnega 
zvezka.« Kaj ti je toliko bolje pri delovnem zvezku? »Ja pač, veliko manj je dela.« Se ti ni bilo 
potrebno toliko orientirati in iskati? »Ja. Za zvezek mi je pa težko, pa še kar ni končan. Zelo veliko 
časa gre zanj.« Kam te vlečejo te verige? »Ja, k zvezku.« K zvezku te vlečejo te verige, ti si pa želiš 
kam? »Ja, drugam.« Kaj bi naredil, da bi ti bilo bolje? »Ja, tole,« izreže stran verige. Kaj potrebuješ v 
resničnem življenju, da se to zgodi? »Ja, do konca moram napisati.« Potrebuješ kaj podpore, jo imaš 
zadosti? »Ja, dovolj jo imam, mi je v podporo to, kar mi zapišete na listek in daste v zvezek.« 

21.3. Za zaključek poveži svoje izdelke v 
eno skupno celoto, da so v odnosu 
drug z drugim. »Ok. Človek se na 
plaži sonči, tukaj je čoln, tukaj pa 
raste ta česen. Zraven je pa avto na 
parkirišču.« Kako bi dal naslov tej 
zgodbi? »Ja. Veselje.« Za zaključek 
izberi eno reprodukcijo, ki opisuje to 
zgodbo. 

 
(Slika, ki 
opisuje zgodbo 
na deski − 
fotografija 
desno.) 

 
22.3. 

   

  Izbrane slike 
postavi v 
prostor. 

 

  

»S tem 
odhajam.« 

   

24.3. 

 

»Nova 
postavitev z 
naslovom: 
Deli dneva.« 

  V kakšno 
postavitev bi 
dal izdelke za 
zaključek? 

       
27.3. 

 

(Za zaključek si je izbral sliko in jo postavil, kjer 
se vidi na fotografiji desno. Dal jo je na risbo 
blizu drugega velikega vodnega izvira.) 

 
29.3. 

 

»S tem 
občutkom 
odhajam.« 

    

       
3.4. 

 

»S tem odhajam.« (Postavil jo je na sredino silhuete – nekje na 
zgornji del prsnega koša. To je bila edina slika, ki je bila na silhueti, 
vse ostale so bile pritrjene z magneti ob silhueti.) 

 
5.4. 

 

»Sem vesel.«     

6.4. 

 

»S tem 
odhajam.« 
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10.4. 

 

»Tako se 
počutim.« 

    

11.4. 

 

(Na reprodukcijo, ki jo je izbral za zaključek, je 
postavil še izbrani mineral. Izbral je opal in ga 
postavil  v zgornji levi kot reprodukcije, na modro 
barvo.) 

 
14.4. 

 

ZAKLJUČNO SREČANJE 
Predenj smo postavili s kosom blaga pokrito 
originalno sliko na platnu z motivom, ki ga je 
pogosto izbral za opis prijetnega počutja. Ko je 
odstranil blago, je razširil pogled in kotičke ustnic 
obrnil rahlo navzgor. Ostal je pozoren na sliko in 
jo raziskoval. Nato smo mu ponudili različne 
naravne materiale, da naredi iz njih kolaž 
neposredno na sliki. Nekaj časa je še tiho 
opazoval in nato segel po različnih materialih in 
jih namestil tesno ob dveh stranicah slike. 

 S tem izdelkom smo zaključili raziskavo. 
Vse fotografije izdelkov so v prilogi, v tabelah 24 in 25. 
OPOMBA 
Pogosto bi lahko še nadaljevali določene zgodbe, ki smo jih soustvarjali z učencem, a smo bili, kljub naravi 
dela, še vedno vezani na šolske obveznosti (učenje, domače naloge, organizacija in načrtovanje dela), ki jih 
je bilo potrebno opraviti tistega dne. 
* Pri pogovoru med izvajalko učne pomoči in učencem smo, zaradi večje preglednosti, narekovaje uporabili 
le pri govoru učenca. 
 
Delo z reprodukcijami, v obliki igre vlog, je v raziskavi nastopilo večkrat. Nazorna sta 
primera v prilogi v tabeli 22, dne 20. 10. 2016. S pomočjo igre vlog je učenec preizkušal 
različne vloge in utrjeval besedišče za izražanje. Barica Marentič Požarnik (2014) pravi, 
da so izkušnje ob umetniškem poustvarjanju pomembne na čutni, čustveni in spoznavni 
ravni, pri igrah vlog pa še na socialnem področju. Zato so najučinkovitejše tiste metode, 
ki celostno zajemajo posameznika in povezujejo vsa njegova področja – kot je metoda 
igre vlog (Marentič Požarnik, 2014). Cathy A. Malchiodi navaja pionirko igralne terapije, 
Landreth (1991), ki pravi, da je izražanje zgodbe skozi umetnostno dejavnost enako 
terapevtsko kot besedna refleksija izdelka ali izkušnje, še posebno pri otrocih, ki še 
nimajo potrebnih besednih sposobnosti za verbalno refleksijo (Malchiodi, 1991). 
 
Z vajo, opisano v vrstici 13.3.2017 v tabeli 2.1, smo učencu dali možnost, da prek 
svetlobe zapiše svojo interpretacijo izbrane reprodukcije. Kroflič (2015) zapiše, da se 
ustvarjalci novih vzgojnih metod zavedajo pedagoške vrednosti fotografije. Res je, da jo 
prvotno umeščajo v predšolsko obdobje, a ni nič manj pomembna v obdobju, ko učenci še 
nimamo zadosti izkušenj z besednim samoizražanjem (Kroflič, R., 2015). 
 
 
 
 



	   60	  

6.3 Uvod v statistično obdelavo podatkov 
 
Tabela 3: Opisna statistika in normalnost porazdelitve začetne in končne samoocene po 
posameznih postavkah 

Iz tabele 3 je razvidno, da so samoocene pri vseh postavkah ob koncu dela z RLD v 
povprečju višje kot na začetku ure, pred začetkom dela z RLD. Izmed vseh postavk se je 
v povprečju najvišje ocenil pri postavki varnost, tako pred začetkom dela s slikami, kot 
po koncu dela z njimi, in najnižje pri postavki radovednost, prav tako pred začetkom dela 
z RLD in po koncu dela s slikami. 
 
Iz tabele lahko razberemo, da se porazdelitve podatkov pri večini postavk statistično 
značilno ne razlikujejo od normalne, izjeme so začetna samoocena za sproščenost in 
končne samoocene za pripravljenost za delo, sproščenost, motiviranost, radovednost in 
koncentracijo. 
 
Za preverjanje pomembnosti razlik med začetno in končno oceno po posameznih 
postavkah, smo pri postavkah, ki se niso normalno porazdeljevale, uporabili 
neparametričen test za odvisne vzorce - Wilcoxonov test rangov. Rezultati so pokazali, da 
se statistično pomembne razlike med začetno in končno oceno pojavljajo pri postavkah 
pripravljenost (Z = − 3,165, p = 0,002), motiviranost (Z = − 2,438, p = 0,015) in 
radovednost (Z = − 3,051, p = 0,002). Pri postavkah sproščenost (Z = − 1,517, p = 0,129) 
in koncentracija (Z=-1,065, p=0,287) razlike med začetno in končno oceno niso bile 
statistično značilne. Za preverjanje pomembnosti razlik med začetno in končno oceno pri 
postavkah, ki se normalno porazdeljujeta, smo uporabili t-test za odvisne vzorce. Le-ta je 
pokazal, da so razlike med začetno in končno oceno pri postavki spočitost statistično 
značilne (t = − 3,581, p = 0,001), medtem ko pri postavki varnost niso statistično 
značilne (t = − 1,447, p = 0,154).  
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Č
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A
 Opisna statistika       

M 4,24 5,55 3,81 3,19 4,66 3,89 7,47 
SD 1,78 1,75 2,33 2,43 1,70 1,56 1,72 

Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve  
Z 1,14 1,65 1,26 1,24 1,06 0,94 0,99 
p 0,15 0,01 0,08 0,09 0,21 0,34 0,28 

K
O

N
Č

N
A

 

Opisna statistika       
M 5,10 5,90 4,67 4,23 4,96 4,85 7,75 

SD 1,56 1,66 2,06 2,10 1,63 1,92 1,97 
Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve  

Z 1,70 2,05 1,70 2,00 1,59 1,02 1,17 
p 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,25 0,13 
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Tabela 4: Opisna statistika in normalnost porazdelitve  sodelovanja v šoli in pri uri učne pomoči 
  Opisna statistika Normalnost porazdelitve 
 M SD Z p 
Sodelovanje v šoli 7,60 1,16 1,65 0,01 
Sodelovanje na učni pomoči 7,73 1,85 1,25 0,09 
Tabela 4 prikazuje opisno statistiko sodelovanja pri pouku in pri učni pomoči. Iz 
rezultatov je opazno, da je sodelovanje pri učni pomoči v povprečju rahlo višje od 
sodelovanja pri pouku. 
Normalnost porazdelitve podatkov se pri samooceni sodelovanja pri pouku statistično 
pomembno razlikuje od normalne. 
 
Za preverjanje pomembnosti razlik med samooceno sodelovanja pri pouku in pri učni 
pomoči, smo zato uporabili neparametričen test za odvisne vzorce - Wilcoxonov test 
rangov. Rezultati so pokazali, da razlike med samooceno sodelovanja pri poku in 
samooceno sodelovanja pri učni pomoči niso bile statistično značilne (Z = − 1,033, p = 
0,301). 
 
Tabela 5: Opisna statistika glede na 1. in 2. del raziskave 

Iz tabele 5 razberemo, da je vrednost postavke samoocena pripravljenosti za šolsko delo v 
1. delu raziskave malo višja kot v 2. delu raziskave. Pri vseh ostalih postavkah se je 
učenec višje samoocenil v 2. delu raziskave. V 1. delu se je v povprečju najvišje 
samoocenil za sodelovanje pri učni pomoči, nato pri postavki varnost, in najnižje pri 
postavki radovednost. V 2. delu je najvišja samoocena pri samooceni varnosti in nato za 
sodelovanje pri učni pomoči. Najnižja povprečna samoocena je v 2. delu raziskave pri 
postavki spočitost. V 2. delu raziskave se je najbolj zvišala samoocena pri postavki 
varnost, za 2,98 ocene. Najmanjša razlika med 1. in 2. delom raziskave, med povprečnimi 
ocenami, je pri postavkah pripravljenost za šolsko delo in spočitost; za 0,05 ocene. 
  
Tabela 6: Pomembnost razlik v samooceni med 1. in 2. delom raziskave 

Tabela 6 prikazuje pomembnost razlik v povprečni samooceni po posameznih postavkah 
med 1. in 2. delom raziskave. Pri samoocenah sodelovanje, radovednost in varnost so 
razlike statistično značilne. Uporabljen je bil Mann-Whitneyev test. 
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 Opisna statistika       

M 7,11 5,11 5,69 4,42 3,72 4,92 4,83 6,83 
SD 1,85 1,79 1,58 2,38 2,29 1,81 2,27 1,67 

2.
 d

el
 Opisna statistika       

M 9,13 5,06 6,38 5,25 5,38 5,06 4,88 9,81 
SD 0,81 0,93 1,78 0,78 0,89 1,18 0,72 0,40 
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Z − 3,91 − 0,37 − 1,13 − 1,20 − 2,85 − 0,24 − 0,43 − 5,42 
p 0,00 0,72 0,26 0,23 0,00 0,81 0,67 0,00 
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6.3.1 Statistična obdelava podatkov za motivacijo 
 
Rezultati, ki so prikazani v tabel 3, so pokazali, da se statistično pomembne razlike med 
začetno in končno oceno pojavljajo v postavki motiviranost. Njegova povprečna končna 
samoocena motiviranosti je bila višja (M = 4,67) kot začetna samoocena motiviranosti (M 
= 3,81).  
 
Tabela 7: Opisna statistika za motivacijo glede na del raziskave  
 M Me SD 
1. del raziskave 3,75 3,00 2,38 
2. del raziskave 7,59 8,00 1,06 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je povprečna samoocena motivacije v 2. delu višja od 
tiste v 1. delu. Za preverjanje statistične značilnosti opažanje razlike smo zaradi majhnega 
vzorca uporabili Mann-Whitneyev test za neodvisne vzorce, ki je pokazal, da je razlika 
statistično pomembna (Z = − 5,330, p = 0,000).  
 
Tabela 8: Opisna statistika ocene motivacije iz intervjujev pred raziskavo in po raziskavi  
 M Me SD 
Začetek raziskave 2,79 3,00 1,76 
Konec raziskave 6,06 7,00 1,88 
Tabela 8 prikazuje večjo povprečno oceno motivacije na po koncu raziskave kot pred 
začetkom raziskave. Zaradi majhnega vzorca smo, za preverjanje statistične značilnosti 
opažene razlike, uporabili Mann-Whitneyev test za neodvisne vzorce. Test je pokazal, da 
je razlika v oceni motivacije iz intervjujev pred raziskavo in po raziskavi statistično 
pomembna (Z = − 3,699, p = 0,00). 
 
Tabela 9: Povezanost motivacije s samooceno po delu z RLD po posameznih postavkah 
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r 0,39 0,09 0,16 0,39 0,47 0,11 0,13 0,65 
p 0,00 0,53 0,25 0,00 0,00 0,42 0,36 0,00 
Iz tabele 9 je razvidno, da se vse samoocene pozitivno povezujejo z motivacijo pri učni 
pomoči. Statistično značilne povezanosti so opazne pri samoocenah za sodelovanje, 
motivacija, radovednost in varnost. Pri tem je povezanost med motivacijo in samooceno 
sodelovanja in samoocena motivacije nizka, povezanost z radovednostjo je zmerna in 
povezanost z varnostjo visoka.  
 
V nadaljevanju smo želeli ugotoviti, katere izmed njegovih samoocen najbolje 
napovedujejo njegovo motivacijo. Multipla regresijska analiza je pokazala, da je 
samoocena varnosti edina postavka, ki statistično značilno napoveduje njegovo 
motivacijo pri učni pomoči. Enačba regresijske premice: motivacija = − 2,053 + 0,651  
varnost. Model pojasnjuje 42,4 % variance motivacije.  
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6.3.2 Statistična obdelava podatkov za zbranost 
 
Tabela 10: Opisna statistika za zbranost glede na del raziskave  
 M Me SD 
1. del raziskave 4,33 3,50 2,08 
2. del raziskave 7,59 8,00 0,80 
 
Tabela 10 prikazuje, da je zbranost v povprečju v 2. delu raziskave višja od tiste v 1. delu. 
Zaradi majhnega vzorca smo, za preverjanje statistične značilnosti opažene razlike, 
uporabili Mann-Whitneyev test za neodvisne vzorce, ki je pokazal statistično pomembno 
razliko (Z = − 5,086, p = 0,000). 
 
 
Tabela 11: Opisna statistika ocene zbranost iz intervjujev pred raziskavo in po raziskavi  
 M Me SD 
Začetek raziskave 2,93 3,00 2,02 
Konec raziskave 5,81 6,50 1,56 
V tabeli 11 lahko vidimo v povprečju večjo zbranost na koncu raziskave kot na začetku. 
Za preverjanje statistične značilnosti opaženih razlik smo uporabili Mann-Whitneyev test 
za neodvisne vzorce. Iz testa smo razbrali, da je razlika med ocenami, pridobljenimi pred 
raziskavo in po raziskavi, statistično pomembna (Z = − 3,426, p = 0,001).  
 
 
Tabela 12: Povezanost zbranosti s samoocenami po delu z RLD po posameznih postavkah 
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r 0,39 0,19 0,17 0,39 0,50 0,07 0,00 0,67 
p 0,00 0,19 0,23 0,01 0,00 0,62 0,99 0,00 
Tabela 12 prikazuje, da se vse samoocene učenca pozitivno povezujejo z zbranostjo pri 
učni pomoči. Postavke sodelovanje, motiviranost, radovednost in varnost so statistično 
značilno povezane z zbranostjo, in sicer: povezanost med samoocenama sodelovanje in 
motiviranost z zbranostjo je nizka, povezanost s samooceno radovednost je zmerna in s 
samooceno varnost, visoka.  
 
Nato smo z regresijsko analizo ugotovili, katere učenčeve samoocene napovedujejo 
zbranost. Analiza je pokazala, da sta to samooceni za varnost in spočitost, ki statistično 
značilno napovedujeta njegovo zbranost pri učni pomoči.  
Enačba regresijske premice: zbranost = − 0,135 + 0,756  varnost − 0,252 spočitost. 
Model pojasnjuje 50,7 % variance zbranosti. 
 
 
 
 
 
 
 



	   64	  

6.3.3 Statistična obdelava podatkov za ustvarjalnost 
 
Tabela 13: Opisna statistika za ustvarjalnost glede na del raziskave  
 M Me SD 
1. del raziskave 5,50 5,00 0,88 
2. del raziskave 7,24 8,00 1,39 
 
Tabele 13 prikazuje, da je v povprečju ustvarjalnost v 2. delu raziskave višja kot v 1. 
delu. Za preverjanje statistične značilnosti opažene razlike smo uporabili Mann-
Whitneyev test za neodvisne vzorce, ki je pokazal pomembno statistično razliko  
(Z = − 4,338, p = 0,000). 
 
Tabela 14: Opisna statistika ocene ustvarjalnosti iz intervjujev pred raziskavo in po raziskavi 
 M Me SD 
Začetek raziskave 4,83 5,50 2,08 
Konec raziskave 6,20 5,00 1,47 
Iz zgornje tabele je  razvidna v povprečju večja ustvarjalnost na koncu raziskave kot na 
začetku. S testom za neodvisne vzorce (Mann-Whitney test) smo preverili statistično 
značilnost opaženih razlik. Po testu ni statistično značilnih razlik (Z = − 1,453, p = 0,146) 
v primerjavi ocen ustvarjalnosti iz intervjujev pred in po raziskavi. 
 
Tabela 15: Povezanost ustvarjalnosti s samoocenami po delu z RLD po posameznih postavkah 
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r 0,46 0,05 0,22 0,14 0,20 0,18 0,07 0,47 
p 0,00 0,71 0,13 0,31 0,17 0,20 0,61 0,00 
Tabela 15 nakazuje pozitivno povezavo samoocen z ustvarjalnostjo pri učni pomoči. 
Statistično pomembne povezave so s samooceno za sodelovanje in občutkom varnosti, 
kjer je povezanost med tema samoocenama in ustvarjalnostjo zmerna. 
 
Z regresijsko analizo smo želeli ugotoviti, katera izmed njegovih samoocen najbolje 
napoveduje njegovo ustvarjalnost. Z analizo smo spoznali, da je edina postavka varnost, 
ki statistično značilno napoveduje njegovo ustvarjalnost pri učni pomoči. 
Enačba regresijske premice: ustvarjalnost = 3,608 + 0,468  varnost. Model pojasnjuje 
21,9 % variance ustvarjalnosti.  
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6.3.4 Statistična obdelava podatkov za počutje 
 
Tabela 16: Opisna statistika za počutje glede na del raziskave  
 M Me SD 
1. del raziskave 3,69 3,00 2,30 
2. del raziskave 7,35 8,00 1,32 
 
Zgornja tabela nam prikazuje, da je povprečna ocena počutja v 2. delu višja od tiste v 1. 
delu. Za preverjanje statistične značilnosti opažene razlike smo zaradi majhnega vzorca 
uporabili Mann-Whitneyev test za neodvisne vzorce, ki je pokazal, da je razlika statistično 
pomembna (Z = − 4,863, p = 0,000).  
 
 
Tabela 17: Opisna statistika ocene počutja iz intervjujev  pred raziskavo in po raziskavi  
 M Me SD 
Začetek raziskave 5,08 5,00 1,93 
Konec raziskave 6,75 7,00 0,86 
 
V tabeli 17 vidimo večjo povprečno oceno počutja na koncu raziskave kot pred raziskavo. 
Z Mann-Whitneyevim testom za neodvisne vzorce smo preverili statistično značilnost 
opažene razlike in ugotovili, da rezultat ni statistično pomemben (Z = − 1,453, p = 
0,146). 
 
 
Tabela 18:  Povezanost počutja s samoocenami po delu z RLD po posameznih postavkah 
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r 0,37 0,22 0,26 0,27 0,52 0,10 0,13 0,64 
p 0,01 0,13 0,07  0,051 0,00 0,47 0,38 0,00 
Tabela 18 nam prikazuje pozitivno povezanost med počutjem pri učni pomoči in vsemi 
samoocenami. Statistično značilne povezanosti so pri postavkah sodelovanje, radovednost 
in varnost. Povezanost ocen s počutjem pri učni pomoči je pri postavki sodelovanje nizka, 
pri postavki radovednost zmerna in pri postavki varnost visoka.  
 
Za ugotavljanje, katere njegove samoocene najbolje napovedujejo njegovo počutje, smo 
uporabili regresijsko analizo. Analiza je pokazala, da je postavka varnost edina postavka, 
ki statistično značilno napoveduje njegovo počutje pri učni pomoči.  
Enačba regresijske premice: počutje = − 1,865 + 0,637  varnost. Model pojasnjuje 40,6 
% variance počutja.  
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6.3.5 Statistična obdelava podatkov za samoizražanje 
 
Tabela 19: Opisna statistika za pogostost in intenzivnost samoizražanja glede na del raziskave  

 1. del 2. del 
 intenzivnost pogostost intenzivnost pogostost 

M 1,92 2,64 1,94 4,88 
Me 2,00 2,00 2,00 3,00 
SD 0,65 1,66 0,43 3,77 
 
Tabele 19 prikazuje, da je povprečna ocena intenzivnosti samoizražanja v 2. delu 
raziskave malo višja kot v 1. delu, medtem ko je povprečna samoocena pogostosti 
samoizražanja opazno višja v 2. delu kot v 1. delu raziskave. Z uporabo Mann-
Whitneyevega testa za neodvisne vzorce smo preverili statistično značilnost opaženih 
razlik in razbrali statistično pomembne razlike pri pogostosti samoizražanja, glede na del 
raziskave (Z = − 2,510, p = 0,012). Razlika v intenzivnosti samoizražanja ni statistično 
značilna (Z = − 0,036, p = 0,971). 
 
Tabela 20: Opisna statistika ocen samoizražanja iz intervjujev pred raziskavo in po raziskavi  
 M Me SD 
Začetek raziskave 0,07 0,00 0,27 
Konec raziskave 0,38 0,00 0,50 
Iz tabele 20 lahko odčitamo večjo povprečno oceno za samoizražanje na koncu raziskave 
kot na začetku. Majhen vzorec nam je narekoval izbiro Mann-Whitneyevega testa za 
preverjanje statistične značilnosti opaženih razlik. Razlika v povprečni oceni njegovega 
samoizražanja, ki so jo podali intervjuvanci pred raziskavo in po raziskavi, ni statistično 
pomembna (Z = − 1,928, p = 0,054). 
 
Tabela 21: Povezanost intenzivnosti in pogostosti samoizražanja s samoocenami po delu z RLD po 
posameznih postavkah 
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Intenzivnost samoizražanja 
r 0,02 0,05 − 0,05 0,04 0,13 0,20 − 0,05 − 0,03 
p 0,91 0,72 0,74 0,76 0,38 0,15 0,75 0,81 

Pogostost samoizražanja 
r 0,22 − 0,07 − 0,03 − 0,09 0,13 − 0,01 − 0,03 0,16 
p 0,12 0,61 0,83 0,51 0,37 0,97 0,83 0,27 

Pričujoča tabela kaže povezanost posameznih postavk samoocene z intenzivnostjo in 
pogostostjo samoizražanja. Razvidno je, da se intenzivnost in pogostost samoizražanja 
statistično značilno ne povezujeta z nobeno samooceno učenca. 
 
 
 
 
 



	   67	  

7 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
 

Delo z RLD pri učni pomoči se je na določenih področjih pokazalo za učinkovito. V 
raziskavi smo se osredotočili na področja motivacije, zbranosti, počutja, ustvarjalnosti in 
samoizražanja. Zaradi vnašanja novosti v samo delo učne pomoči smo bili pozorni na 
aktualne vsebine, ki jih je učenec prinašal na učno pomoč in samo delo z likovnimi deli 
prilagodili temu. Na podlagi informacij, opazovanj, dnevnikov in likovnega zapisa 
srečanj smo se odločili, da v 2. del raziskave vnesemo nekaj sprememb v samo delo z 
RLD, ter da smo pozorni na učinke teh sprememb na učenca. Tako smo tudi pri vseh 
postavkah v kvantitativni analizi primerjali 1. in 2. del raziskave. Razlike so bile opazne 
pri vseh spremenljivkah. Pri spremenljivkah motivacija, ustvarjalnost, zbranost, počutje 
so bile statistično pomembne za raziskavo. Iz podatkov lahko povzamemo, da je pri delu 
z likovnimi deli pomemben sam način dela. Pri Jakobu se je izkazalo, da je učinkovitejše 
usmerjeno delo, z jasnimi navodili, za kar smo mislili, da bo nespodbudno pri 
ustvarjalnosti, a se je tudi pri tej spremenljivke pokazalo za uspešno.  
Kvantitativna analiza samoocen učenca pred delom z RLD in po delu z njimi je pokazala, 
da so somoocene pri vseh postavkah po delu z RLD višje, kar pomeni, da je bil učenec po 
delu z RLD bolj pripravljen in motiviran za šolsko delo, bil je bolj sproščen, radoveden, 
spočit in imel je boljšo koncentracijo ter večji občutek varnosti. Največja razlika v 
samooceni je bila pri občutku varnosti, iz česar lahko sklepamo, da je delo z RLD najbolj 
prispevalo k učenčevemu občutku varnosti. V primerjavi s 1. delom raziskave, se je 
postavka varnost najbolj zvišala v 2. delu raziskave. V nadaljevanju so rezultati pokazali, 
da je postavka varnost posledično prispevala k večji ustvarjalnosti, zbranosti, 
motiviranosti in boljšemu počutju učenca, medtem ko povezanosti med samoizražanjem 
učenca in njegovim občutkom varnosti iz kvantitativnih rezultatov ni bilo zaznati.  
 
 
7.1 Ali aktivnosti z likovnimi deli služijo kot sredstvo za zvišanje motivacije za 
učenje? 
 
Kvalitativna analiza podatkov nam potrdi, da je delo z likovnimi deli pripomoglo k dvigu 
motivacije za učenje. Prav tako so to potrdili statistično pomembni rezultati iz intervjujev. 
Učenec je pogosteje prinašal s seboj šolske potrebščine in dajal sam pobudo za šolsko 
delo, ni več čakal, da ga opomnimo, da da zvezke na mizo in je bil aktivnejši pri učni 
pomoči (manj pogledovanja na uro; ni se več, z glavo na iztegnjeno, roko ulegel na mizo; 
hitreje je menjal zvezke in učbenike iz torbe - na začetku je za to potreboval več minut). 
Starši so kot očitno spremembo izpostavili, da zdaj Jakob sam od sebe začne z šolskimi 
opravili, da se sam spravi delat domače naloge in da, ko reče, da se mora iti učiti, to tudi 
dejansko naredi. 
 
 
7.2 Ali aktivnosti z likovnimi deli pripomorejo k večji zbranosti za delo?  
 
Na podlagi kvalitativne analize podatkov lahko potrdimo, da je delo z likovnimi deli v 2. 
delu raziskave pripomoglo k večji zbranosti učenca za šolsko delo. Zbranost učenca pri 
učni pomoči je bila v 2. delu raziskave večja, kar so potrdili tudi intervjuvanci. 
Kvantitativna analiza je pokazala, da se vse postavke samoocen učenca pozitivno 
povezujejo z zbranostjo pri učni pomoči; izstopa pa postavka varnost, kjer je povezanost 
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visoka. Na podlagi tega lahko sklepamo, da občutek varnosti pri učencu pripomore k 
zbranosti.  
Večja zbranost učenca se je kazala tudi v njegovi pripravljenosti za delo, kar pomeni, da 
učenec ni več potreboval nenehnih spodbud za delo, daljših odmorov in pogosteje je 
postavljal vprašanja o trenutnih učnih vsebinah, kar je kazalo, da je zbrano poslušal in 
sodeloval. 
 
 
7.3 Ali aktivnosti z likovnimi deli pripomorejo k dvigu ustvarjalnosti? 
 
Na podlagi kvantitativne analize podatkov lahko potrdimo, da je delo z likovnimi deli v 2. 
delu raziskave pripomoglo k dvigu ustvarjalnosti. Kljub temu, da so bile v 2. delu vaje z 
RLD bolj strukturirane, so doprinesle statistično pomembnejšo spremembo v dvigu 
ustvarjalnosti pri učencu kot v 1. delu raziskave. Učenec je s svojimi samoocenami pri 
urah učne pomoči podal statistično pomembno povezanost ustvarjalnosti z sodelovanjem 
in občutkom varnosti. Postavka varnost edina statistično značilno napoveduje njegovo 
ustvarjalnost pri urah učne pomoči.  
 
Pri analizi izdelkov, ki so nastali tekom raziskave (tabela 24 in 25) smo ugotovili, da je 
učenec v 2. delu z izdelki bolj − večdimenzionalno – posegel v prostor in potreboval je 
manj spodbude, da je pričel z ustvarjanjem. Količina izdelkov se je v drugem delu znatno 
povečala kljub temu, da je bilo manj srečanj. S učenčevo samooceno lahko povežemo, da 
je k tovrstni razliki prispeval učenčev občutek varnosti pri učni pomoči in daljše obdobje 
dela z RLD.  
Ustvarjalnost se lahko izraža na različnih področjih, a smo bili zaradi ciljev osredotočeni 
le na nekatera. Na koncu raziskave je učenec pri likovnem pouku dosegel oceno odlično 
(5) za izdelek iz gline, ki ga je učiteljica tudi pohvalila. Težko pripišemo tovrstno oceno 
le delu z RLD; morda temu, da je učencu medij gline blizu, v raziskavo je bil vključen 
dvakrat. 
 
 
7.4 Ali aktivnosti z likovnimi deli prispevajo k izboljšanju počutja? 
 
Rezultati kvantitativne analize podatkov potrjujejo, da delo z likovnimi deli v 2. delu 
raziskave prispeva k izboljšanju počutja. V nalogi beseda počutje označuje splošno 
telesno in duševno stanje kot posledica celotnega čustvenega zaznavanja in čustvenega 
doživljanja (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014). Kvalitativna analiza intervjujev 
pred in po raziskavi je pokazala višjo povprečno oceno za počutje po raziskavi kot pred 
njo, a rezultat ni statistično pomemben. Na podlagi opazovanj učenca pri učni pomoči 
menimo, da delo z likovnimi deli prispeva k izboljšanju počutja, kajti učenec je prenehal 
z nekaterimi gibi in vedenji, ki so izražali neprijetno počutje: sunkovito odpiranje in 
zapiranje kemičnega svinčnika na prsnem košu ali čelu; močno odpiranje oči s prsti, da se 
je videla beločnica okoli šarenice, intenzivno tresenje noge in izrazita sključenost telesa. 
Pogosteje se je pojavljal očesni kontakt, v katerem je učenec vztrajal in kazal znake 
sproščenosti. Starši so na koncu raziskave poudarili, da je Jakob pogosteje nasmejan, 
dobre volje in velikokrat pride iz šole vesel, kar se v preteklosti ni dogajalo. 
 
 
 
 



	   69	  

7.5 Ali aktivnosti z likovnimi deli spodbudijo samoizražanje? 
 
Vprašanje ali uporaba RLD pripomore k samoizražanju je delno potrjeno. Intenzivnost 
samoizražanja je bila v 2. delu malce višja, a razlika ni statistično pomembna, medtem ko 
je bila pogostost samoizražanja v 2. delu raziskave opazno višja, s statistično značilnim 
razultatom. Pogostost samoizražanja je naraščala skozi celotno raziskovalno obdobje, 
medtem, ko se je intenzivnost samoizražanja dvigovala in proti koncu ostala na isti višini. 
To lahko razumemo tudi kot dejstvo, da učenec v tistem obdobju ni doživljal težjih 
dogodkov, ki bi ga obremenjevali in bi jih lahko verbalno izrazil na samih srečanjih. Tako 
kvantitativna raziskava v celoti ne potrdi vprašanja. Z intervjuvanci kvalitativno 
pridobljeni material pa podaja nekaj zgovornih primerov:  
- njegovi starši so povedali, da sedaj sam od sebe pove kako je bilo v šoli, kljub temu, da 
se pogosto obrača na prijatelje; 
- nekaj učiteljev je povedalo, da je učenec proti koncu raziskave prvič jasno povedal kaj 
želi in česa ne, da so bili presenečeni, da se je znal postaviti zase in da je pokazal, da mu 
ni vseeno, kaj se dogaja z njim; 
- v končnem intervjuju z učiteljico za slovenščino je bilo predstavljeno, da učenec piše 
obširnejše spise in zelo osebne; 
- sam učenec je proti koncu omenil, da je začel pisati spis in je kar pisal in pisal in se ni 
mogel ustaviti. (To smo izpostavili, saj je na začetku raziskave potreboval tudi uro časa, 
da je zapisal nekaj stavkov). 
 
Zagotovo vseh rezultatov ne pripisujemo delu z RLD in se zavedamo tudi drugih 
dejavnikov, kot so razvojno obdobje – adolescenca, prenehanje kajenja marihuane ter 
tesno sodelovanje z učitelji, strokovnimi delavci in starši. 
 
Razlaga besede izražati je pod prvo točko gesla v SSKJ naslednja: z besedami, kretnjami 
posredovati drugim svoje misli, čustva, razpoloženja, mnenja, pomisleke – ustno ali 
pisno, z besedami, kretnjami, mimiko, z glasbo ali slikarskimi sredstvi (Slover 
slovenskega knjižnega jezika, 2014). S samoizražanjem razumemo izražanje, ki je 
neposredno povezano s posameznikom, z njegovim notranjim jazom. Kroflič (2015) 
pravi, da posameznik skozi umetnostni proces izrazi in predela izkušnje in doživetja. 
Nadaljuje, da je številna čustva lažje izraziti z umetnostnimi sredstvi kot neposredno v 
življenjskem okolju. Pomen samoizražanja v procesu učne pomoči najdemo v zapisu 
Barice Marentič Požarnik (2000), da pri posamezniku določena čustva in prevelika 
stopnja napetosti zavirajo delovanje nevrotransmiterjev, ki omogočajo prenos signalov 
med sistem možganskih živčnih celic. To je razlog za preprečevanje zapomnitve novih 
znanj in prav tako za priklic že pridobljenih. 
  
 
8 ZAKLJUČEK 
 
Prožnost kvalitativnega raziskovanja nam je omogočila, da si pridobimo nekatere 
podatke, ki bi jih zgolj z strukturirano tehniko zbiranja podatkov obšli. Prav tako nas je 
kvalitativni pristop podprl pri vključitvi sprememb dela (Vogrinc, 2008). 
 
V raziskavi smo s pomočjo uporabe reprodukcij ugotovili, s čim prihaja učenec na uro 
učne pomoči. 
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Učenec je s samoocenami podal, da se je po delu z reprodukcijami počutil bolj 
motiviranega, radovednega, skoncentriranega, spočitega, sproščenega, bolj pripravljenega 
za šolsko delo. Imel je tudi večji občutek varnosti kot pred delom pri učni pomoči. Od 
vseh ocen je bila samoocena občutka varnosti tudi najvišja tekom vseh srečanj. V 2. delu 
raziskave je bila še za 2,98 ocene višja kot v 1. delu. Z regresijsko analizo smo ugotovili, 
da učenčeva samoocena občutka varnosti najbolje statistično značilno napoveduje 
njegovo ustvarjalnost, počutje, motivacijo. Spremenljivko zbranost pa poleg varnosti 
napoveduje še samoocena spočitosti.  
 
V 2. del raziskave smo vnesli dve spremembi: z učencem smo začeli izvajati bolj 
strukturirane vaje ob zmanjšanju števila tedenskih ur učne pomoči.  
Prva sprememba je pripomogla k vzpostavljanju večje varnosti in stabilnosti. Jakob je 
sam omenil, da se je v 2. delu počutil še bolj varnega. O tem Germa de Jong (2001) piše, 
da otroci, ki prihajajo iz problematičnih okolij, potrebujejo bolj strukturirane pristope. Še 
posebno pomembno je, da se ne navežejo na umetnostnega terapevta, ker jim terapevti s 
tem lahko vzamejo moč za vzpostavljanje in ohranjanje njihovih lastnih mehanizmov 
moči. Zgoraj navedeni spremembi v 2. delu raziskave sta se s kvantitativno raziskavo 
pokazali za uspešni pri vseh spremenljivkah: motivaciji, ustvarjalnosti, zbranosti, počutju, 
pogostosti samoizražanja. Le pri intenzivnosti samoizražanja rezultat ni bil statistično 
pomemben. 
 
NEPREDVIDENE UGOTOVITVE 
Prekinitev procesa se je pokazala kot pomemben element v raziskavi. Lahko potegnemo 
vzporednico s časom inkubacije pri ustvarjanju, kar je pomembno za nadaljevanje. Iz 
tovrstne izkušnje lahko razumemo, da prekinitev ne pomeni nedela, temveč čas za 
integracijo pomembnih vsebin. 
 
V času načrtovanja raziskave smo videli priložnost, da intervjuvanci opišejo učenca prek 
reprodukcij iz I. skupine. Med izbiranjem in opisovanjem posameznih slik so 
intervjuvanci pogosto postregli z globljimi opisi učenca, ki jih v njih niso vzbudila 
vprašanja. Menimo, da so bili intervjuvanci ob uporabi RLD pri opisu učenca bolj odprti 
za komunikacijo, bolj čustveni, neposredni in ustvarjalni. Pri opisih učenca prek likovnih 
del, s strani intervjuvancev, je bilo opaziti vrsto zanimivosti. Ker to ni bil naš osrednji cilj 
raziskave, navajamo le dva primera: 
1. Učiteljica za matematiko je Jakoba opisala s slikami, ki jih je Jakob pri učni pomoči 
pogosto izbral kot neprijetne. 
2. Učiteljica za likovno vzgojo je opisala Jakoba samo s slikami, ki jih je Jakob 
najpogosteje opisoval kot prijetne vsebine. 
Likovni dnevnik učne pomoči je nastal spontano v pred-raziskovalnem obdobju in je bil v 
pomoč pri refleksiji dnevnega srečanja. 
 
DOBRA / SLABA STRAN DELA Z RLD PRI UČNI POMOČI 
Delo z reprodukcijami omogoča hitro rokovanje, so priročne za prenašanje, omogočajo 
čisto delo. Vsebujejo element presenečenja, spremembe in omogočajo ritual. Postanejo 
orodje povezovanja, ustvarjanja varnega zaupnega prostora za izražanje. Z njimi nudimo 
odmor, počitek, spremembo in posledično nov pogled na "staro" situacijo. Problem 
postane vizualno obvladljiv na površini, saj ga lahko oddaljimo od sebe s pritrditvijo na 
tablo, postavimo na omaro ali celo raztrgamo in ob tem občutimo razbremenitev. 
Finančno so dostopne, lahko jih dopolnjujemo in spreminjamo, prek njih se umetnostni 
terapevt vključi v ustvarjalni proces. 
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Ob tem, ko je učenec pokazal izbrano reprodukcijo, je bil opažen, viden in začuten, še na 
drugačni ravni od verbalne. Z reprodukcijami lastnih likovnih del smo izpostavili košček 
lastne intimnosti na vpogled in spodbudili zaupnejše ozračje.  
 
PASTI DELA Z RLD PRI UČNI POMOČI 
Prek likovnih del lahko začnemo učencu sporočati vsebine, ki jih verbalno ne zmoremo 
ali ne želimo. Pogovor, refleksija in supervizija nam omogočajo, da ne vnašamo lastnih, 
nepredelanih vsebin in da z izbiro slik oblikujemo orodje in ne orožje.  
 
V raziskavi smo se soočili z dvema včasih nasprotujočima vlogama: učitelj in umetnostni 
terapevt. Ti vlogi sta včasih težje združljivi, še posebno v eni šolski uri. Glavna razlika je, 
da je umetnostni terapevt osredotočen na proces, učitelj pa na rezultat – znanje, ki ga 
učenec poda. 
 
Ugotovili smo, da lahko prek različnih RLD pridemo do nepredvidenih vsebin s strani 
učenca, s katerimi moramo povsem odgovorno in strokovno ravnati.  
 
Anton Trstenjak (1978) pravi, da »pretirano navdušenje za vizualne metode lahko zaide v 
ekstrem, ki ga imenujemo pri pouku in vzgoji piktorealizem. Če je slaba stran verbalizma, 
da ne pomaga otroku priti do oblikovanja jasnih in plastičnih pojmov, ki so neposredno 
povezani z življenjskim izkustvom, je prav tako pomanjkljiv piktorealizem, ki skuša 
vsako misel podati tako plastično in živo, da s tem nehote podpira otrokovo duševno 
lenobnost in ga ovira v razvoju samostojne in ustvarjalne logične miselnosti« (Trstenjak, 
1978, str. 298). 
 
PREDLOGI 
Predlagamo nadaljnje raziskave za oblikovanje pripomočka v obliki likovnih del pri učni 
pomoči, za spodbudo in krepitev posameznih vidikov učenca. Ljudje smo celostna bitja, 
zato krepitev posameznega vidika pripomore tudi h krepitvi ostalih.  
 
Uporaba RLD je eden izmed možnih načinov prepoznavanja, ozaveščanja in spoznavanja, 
kje je posameznik, s čim prihaja v naš odnos. To vedenje nam lahko pomaga, da se 
približamo posamezniku tam, kjer je, in skupaj z njim, z majhnimi, zanj uresničljivimi 
koraki, gremo proti cilju tako, da udeleženec v problemu postane udeleženec v rešitvi. 
Srečati se tukaj in zdaj širi perspektivo mogočega nadaljnjega koraka. Menimo, da je delo 
z RLD dinamično, omogoča nadaljnje razvijanje, spreminjanje in odpiranje poti, ki jih 
prej nismo imeli v naši zaznavi. Zavedamo se, da ni prednostna naloga učitelja pomoč 
učencu pri ozaveščanju in predelovanju učenčevih podzavestnih vsebin, lahko pa RLD 
predstavlja orodje za vzpostavljanje delovnega odnosa med njima, odnosa, ki ga 
kontinuirano sooblikujeta, permanentno vanj prinašata in iz njega odnašata lastne vsebine 
in se ob njem tudi oblikujeta. Delo z RLD podpira, da učenec vidi, prepozna, ubesedi in 
izrazi svoja čustva, občutke, misli, želje, vrednote, stališča, prepričanja in svoj notranji 
svet, v varnem prostoru. S tem, ko ubesedi, ve, kje je v tem trenutku in kaj potrebuje, kje 
iskati in kako to dobiti, da bi lahko šel lahko opolnomočen naprej. Ne zagovarjamo, da 
tovrstnih rezultatov ne bi bilo moč doseči na drugačen  način, opažamo pa, da je kakovost 
odnosa prispevala k rezultatom in menimo da je delo z RLD vzpostavilo in negovalo 
odnos. 
Naj iz zaključnega intervjuja z učiteljico, ki je pet let delala z Jakobom, navedemo: »Zdaj 
je Jakob na trenutke bolj aktiven, se vključi, je zraven. Kjer ve, da lahko kaj doda, to doda 
in je smiselno. Tega v preteklosti ni bilo. Bil je čisto v ozadju, tih, pogreznjen sam vase.« 
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PRILOGA 
 
Tabela 22: Delo z RLD pred in med učno pomočjo v 1. delu raziskave 
Datum Izberi sliko v povezavi s čim prihajaš na 

učno pomoč (misel, občutki, čustva) 
Interpretiraj 
sliko v gib 

Ozvoči izbrano 
sliko 

OPOMBE 

3.10. 
2016 

 

Želiš kaj več povedati? »Ja, da bi ta čas 
lahko uporabil za nekaj drugega, da bi bil 
napolnjen z dobro voljo.« Kaj je tisto, kar 
ti napolni čas z dobro voljo? »Bil bi z 
mojo sestro. Učila bi se in nalogo bi 
naredila.« 

/  
»Nič, ker je v 
bistvu 
prazno.« (pri 
tem pa je z 
levo roko 
polzel po 
robu mize) 

/  
»Ne, ker je 
praznina.« 

 

4.10. 

  
»Strah me je, ker ne vem, kaj bo.«  

  
»Ker so se samo žalostne stvari dogajale v 
šoli – telovadba nam je spet odpadla.« 

   

5.10. 

 

   

6.10. 

 
Pokazal si sliko; kaj ti predstavlja? »Ne 
ravno tako dobro.« Kaj je to, kar ni ravno 
dobro? »Ne vem. To, da je moja sestra na 
praksi in ne morem biti prav veliko z njo.« 
Tu sva se dogovorila, da prej končava. 
»Danes ni nobene domače naloge, ker je 
ta teden - teden otroka.« 

(Dva prsta 
leve roke je 
naslonil na 
levi zunanji 
kot ustnice.) 

(Odkašljal se je in 
pri tem držal roko 
pred usti. 
Ponudila sem mu, 
da bi sliko 
interpretiral še z 
inštrumentom 
(dvojni boben ali 
ksilofon). Učenec 
je to zavrnil.) 

 

     
10.10. 

 

(Dlani je 
drgnil drugo 
ob drugo.)  

»Hmmm,  
sitno mi je.« 

 

 

 

(S prsti se je 
dotikal 
brade.) 

»Ni ga. Tišina je.« 
(naredi še zvok z 
rahlim 
premikanjem noge 
stola po tleh.) 

 

11.10. 

 
»V redu.« 

(Z dlanjo 
leve roke je 
šel po 
zaprtem 
levem očesu 
gor in dol.) 

»Ja, ne vem.« 
(Začne nežno z 
nohti trkati po 
naslonjalu.) 
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»V redu.« 

(S prsti leve 
roke drsi po 
bradi gor in 
dol.) 

(Zvok drsenja s 
copati po tleh.) 

 

12.10. 

 

/ /  

 

 

/ / (Te slike 
ni izbral, a 
se je 
zagledal 
vanjo. V 
raziskavo 
smo jo 
vključili, 
ker se je 
ob njej 
oblikoval 
pogovor.) 

(Za dlje časa se je tiho ustavil ob tej sliki. Opazovali smo ga in nato vprašali.) Ob 
čem si se ustavil? »Ne vem,« presenečeno odgovori »ta dva, ki sta v bistvu tukaj 
zažgala okolje, ker imata tukaj bencin in vžigalico, sta zažgala okolje v bistvu za 
vodo.« Presenečeno poudari zadnji del stavka. Kaj bi rekel ob tem? »Ne vem, da 
sta bila tako žejna,« hitro, jasno odgovori in nadaljuje s tihim, vase usmerjenim 
glasom, »da sta to naredila.« Kako bi lahko njuno dejanje lahko preprečil? »Ja, 
da bi jima dal vodo ... mislim, ne vem«, odgovori radovedno. 

13.10. 

 
»Tukaj sem bil zelo zaspan.« 

 
»Tukaj sem se potem zbudil zadnjo uro, 
ko sem moral malo več delati in potem 

sem se zbudil. 1. 2. in 3. uro pa sem 
mislil, da bom kar dol padel. No pri FIZ 
pa sem bil malo bolj resen; smo delali za 

oceno.«  

(Rahlo 
krčenje in 
raztegovanje 
prstov desne 
roke po mizi 
− s kratkimi 
in počasnimi 
gibi. Za 
drugo sliko je 
dodal rahlo 
tapkanje s 
kazalcem 
desne roke 
po mizi.) 

»Vou.« (Obe sliki 
je izbral za 
opis šole – 
pouka.) 

 

 

(Z levo roko 
se je s prsti 
dotaknil vek 
obeh očes.) 

»Hmmm.«  

     
17.10. 

 
»Slika se navezuje na trenutno počutje in 
na dan v šoli. Ni ravno najboljše. Nekaj je 
dobro nekaj pa slabo.« Dan v šoli? »Ne, 
cel dan.« Kaj je tisto, kar je dobro? »Ja, ko 
grem ob štirih po nov motor.« Kaj je tisto, 
kar ni dobro? »Ja ne vem, cel dan. Cel dan 
je bil bolj tak, slab.« Kaj je tisto slabo? 
»Ne vem. Slabo sem bil. Slab občutek 
sem imel.« Slab občutek si imel? Glede 
česa? Po kakšni situaciji? »Na splošno. 

(Drsenje s 
copatom ob 
nogo stola.) 

(Z obutim copatom 
je drsel po nogi 
stola in zvok je 
nastal, ko se je 
copat iz 
upognjenega 
položaja poravnal.) 
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Bil sem slabo razpoložen.« Želiš kaj več o 
tem povedat? »Ne.« 

18.10. 

 
 
 
 

»To je gib.« 
(Imel je 
prekrižane 
roke prek 
trebuha 
Rahlo je bil 
sklonjen z 
zgornjem 
delom telesa 
naprej, v 
sedečem 
položaju na 
stolu.) 

»ƏӘəәəәm.«  

 Lahko kaj več poveš o tvoji izbiri? »ƏӘəәəәm, ne.« Ti predstavlja trenutno počutje ali ...  
»Trenutno počutje.« Kaj ti predstavlja? »Ja, mrtvega ptiča.« Kaj je povzročilo njegovo smrt? 
»Šola.« Je tudi na sliki? »Ne.« Kaj je bil razlog, da ga je šola tako prizadela? »Ja, ni ga bilo, 
brez razloga.« Je bil ta ptič na napačnem kraju, na napačnem mestu? »Ne vem.« Ta ptič, če si 
jaz dobro predstavljam, domnevam, da je brez čustev, občutkov? »Ja.« Bi lahko kdo/kaj 
preprečilo, da ne bi bil ustreljen? »Ja, ne vem, en kos železa bi dal.« Kos železa? »Ja.« Kaj ti 
predstavlja ta kos železa? »Ne vem. Nič.« Lahko narišeš ta kos železa na tablo? (Nariše kos 
železa.) Kje je ptič? »Tukaj zadaj, za železom,« doriše še ptiča, desno zadaj za kocko, in odloži 
kredo ter se obrne proti meni. Nato se obrne nazaj proti tabli in nariše belo piko sredi sprednje 
površine kocke in reče: »Tukaj pa je naboj.« Ali prav razumem, da je zdaj zadaj za železom 
ptič živ? »Ja,« in globoko izdahne skozi nos. Kdo je dal ta kos železa? »Ne vem.« Kdo bi pa 
ga lahko dal? »Ne vem, en človek.« En človek, ki je slučajno tam, pa mu je železo slučajno dol 
padlo ali ga je namenoma tja dal? »Dol mu je padel. Ja.« Ni imel nobenega namena, da zaščiti 
tega ptiča, ker noče, da bi ga kdo prizadel? »Ne, to ne. To pač samo tako. On pač sploh ni 
vedel.« On sploh ni vedel, da ga je s tem kosom železa zaščitil? »Ja. Pa ni vedel, da ga bodo 
ustrelili. Da ga bodo hoteli ustreliti.« Bil je tam, padel mu je iz rok in je s tem ptiča rešil? »Ja.« 
Kako je bilo ptiču? »Zmeden je bil, ni vedel kaj se dogaja, ko je samo tako počilo samo.« Ali 
je ptič pogledal sebe, če je cel? »Ne, samo okoli je pogledal.« In kaj je bilo, ko je uzrl tisti kos 
železa pred sabo? »Ja, stran je šel.« Tistemu, ki mu je kos železa padel iz rok, bi mu rekel 
hvala? »Ja.« Kaj je šel ptič naprej delat? »Letet pa malo jest, pa tako kot vedno.« Se pravi, da 
se njegovo življenje od tega trenutka dalje ni nič spremenilo, samo kar je bil presenečen, da je 
nekaj počilo. »Ja.« Ali je vesel odletel? »Tako kot vedno, pač tako.« Kako pa je vedno? »Tako 
vesel.« Hvala ti. 

 ... Kaj se je zgodilo s ptičem? »Ja ustrelili so ga.« Kaj ga je ustrelilo? »Ja 
učna pomoč, no.« Imaš občutek, da moraš biti tukaj? »Vedno moram biti tukaj.« Se pravi, ko 
boš šel iz razreda, se ne boš več tako počutil? »Ja ne.« 

 

 
Še za šolo? (Hitro se obrne nazaj in 
pograbi prvo iz prve skupine; za prejšnjo 
izbiro si je vzel veliko več časa.)  
»Ja dobro je bilo v šoli.« 
(Ko je to izbral, smo ga vprašali, če bi bila  
katera druga slika na vrhu, ali bi potem 
tisto hitro vzel.) »Ne vem. Mogoče ja.« 

(Bolj rahlo 
prekrižane 
roke, tako, da 
so se križale 
v zapestju in 
počivale na 
trebuhu.) 

»Ne vem.« (Pri 
tem je nežno s 

copatom na nogi 
drsel po nogi stola 

in pri tem je 
nastajal rahel 

zvok.) 

 

19.10.     
 

 

»Ja ne vem, ena praznina taka, ki bi jo lahko 
napolnil, če bi bil doma.« Jo boš tukaj še bolj 



	   75	  

spraznil kot je prazna? »Ja, doma jo bom 
napolnil.« Včasih je tudi dobro, da kaj 
spraznimo, da naredimo prostor za novo. 

 

 

/ »Nnnnn.«  

20.10. 

 
“Vesoljca vidim, ki ga je strah, pa visok 

most.” 

/ /  

 Kam je prišel ta vesoljec, da ga je strah? »Na Zemljo. Drugačen je, od ostalih.« Drugačen je od 
ostalih. »Ja.« Kaj je tisto kar ga najbolj razlikuje od ostalih? V čem se najbolj razlikuje od 
ostalih? »Po obrazu.« Po obrazu. »Ja.« Pa reciva, da ga nekdo, ki je slep, sreča, bi tudi on 
prepoznal, da je drugačen? »Ja.« Po čem? »Po govorjenju.« Kako pa govori on? »Ne vem. 
Čudno.« Ga nihče ne razume? »Ja.« Kaj bi potreboval, da bi ga kdo razumel? Ali si sploh želi, 
da bi ga kdo razumel? »Ne, ja strah ga je.« Česa ga je strah? »Kako bo prišel do doma.« Kje pa 
je njegov dom? »Na Marsu.« Ali on ve, da bo pred letom 2020 težko prišel? »Ne, ker je bolj 
napreden kot ljudje.« Vau, pa ga ljudje sploh vidijo? »Ja, ga ja.« Ali ga samo čutijo? »Vidijo, 
ja.« Ali resničnega takšnega kot je ali vidijo popačeno sliko o njem? »Ja resničnega, takšnega 
kot je.« Kako ljudje reagirajo, ko ga vidijo? »Ustrašijo se ga.« Ljudje se ga ustrašijo in njega je 
strah. »Ja.« Njega je strah tega, kako bo prišel nazaj domov na Mars? »Ja.« Kaj potrebuje, da 
lahko pride nazaj na Mars? »Ja, raketo.« Jo ima? »Ne.« Kje jo bo dobil? »Sestavil jo bo.« Ima 
material? Ve kje ga lahko dobi? »Ja.« Jo lahko sestavi sam ali potrebuje koga zraven? »Sam. 
Ker noben človek ni tako napreden, da bi mu lahko pomagal.« Kako mu je ob tem, ko je prišel 
na to Zemljo in nihče ni tako napreden, nihče ga ne razume, vsakdo, ki ga vidi se ga ustraši, on 
je pa prestrašen. Kako mu je ob tem? »Ja, ko bo prišel spet nazaj gor, mu bo spet bolje, a ne. 
Ali pa se bo skril in nihče ne bo nič vedel. Pa naučil se bo pozdravljat.« Na ta način se lahko 
ljudem približa? »Ja.« In ta misel ga ohranja pri življenju, da ne obupa, da ve, da bo bolje, ko 
bo prišel nazaj na Mars? »Ja.« Kdo ga čaka tam? »Prijatelji.« Ga pogrešajo zdajle, ko ga ni pri 
njih? »Ja.« Je pa res nekaj, na Marsu čas teče počasneje. Čas dveh zemeljskih let je eno leto za 
Mars, to pomeni, da ga prijatelji ne bodo tako dolgo časa pogrešali, kot bo on njih. »Ja.« Pa bo 
prišel nazaj? »Ja.« Daš lahko naslov zgodbi? »Žalosten vesoljec.« 

 

 
»Vidim luč, sovo, kužka pa otroka.« 

(S sliko je 
drsel desno- 
levo po 
mizi.) 

(Zvok guganja s 
stolom.) 

 

 Kaj dela ta otrok? »Ne vem, osamljen je. Slabe volje je.«  Je slabe volje zato, ker je sam? 
»Tudi.« Kaj zanj pomeni, da je sam? Ima kužka pred njim ali mucka, ima sovo nad njim, a on 
se počuti samega. »Ja.« Koga bi potreboval, da se ne bi počutil samega? »Ne vem.«  Ali ima 
kakšne ideje? Ima kakšne želje? »Ne.« O čem razmišlja? »Ne vem.« Kaj se je zgodilo pred 
tem dogodkom, preden je ta slika nastala? »Doma je bil.« Kaj je delal? »Gledal je televizijo.«  
Kaj pa je gledal? »En film.«  Kakšna je bila vsebina tega filma? »Ja, nogomet, o tem je bil 
film.« Je bil dober konec? »Ja.«  Je bil vesel takrat? »Amm, ja.« Kaj se je zgodilo na poti od 
filma do tega trenutka, da je prišel pod to luč? »Učno pomoč je imel.«  Se pravi, učno pomoč 
je imel na poti do te lučke? »Ja.« Ali je to ta trenutek na učni pomoči? »Ja, tako je ves čas na 
učni pomoči.« Kaj bi ta fantek na sliki potreboval, da bi mu bilo boljše? »Ja, nič pač. Nič.« Pa 
občutek ima, da je na učni pomoči sam. »Ne, samo tako. Ni mu v redu tam. Bi se raje sam 
doma učil.« Pa ve, da zmore? »Ja.«  Je že kdaj poskusil? »Ja, ne.« Pa je vedno imel ta fantek 
učno pomoč? »Ja, ne.« Kako je bilo prej, ko je ni imel?  »Ja malo slabše, ker se ni hotel učiti. 
Sedaj pa se hoče sam učiti.« Ta fantek na sliki se hoče sam učiti? »Ja.« Na kakšne način ta 
fantek drugim na sliki kaže, da se hoče sam učiti? Kako naj te živali na sliki vedo, da se fantek 
želi sam učiti? Na kakšen način jim to kaže? »Ja, ne vem.«  Tako, da drugi razumejo. Ta sova, 
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da ga razume? »Ne vem.« Na kakšen način misliš, da pričakujeta te dve živali od njega, da 
bosta vedeli, da pa on res želi sam delati? Kaj želijo videti? Morda…kakšno vedenje želijo pri 
njem opaziti? Kako vedo, da mu lahko zaupajo, preden ga spustijo stran od te luči? »Ne vem.«  
Ampak mucek bi mu rad zaupal, ampak se boji, da ko bo šel iz svetlobe, da ne bo več našel 
poti nazaj. Kaj meniš, da lahko ta fantek naredi, da bo sova in mucek vedela? »Ne vem.« Ali 
želiš, da nekdo ugasne luč in da se ta fantek lahko skrije? »Ne. Hoče stran.« Kaj mu je tisto 
najtežje, da mu je tako grozno, da je v tej situaciji, na tej sliki? »Ja vse, občutek, pa vse.« 
Občutek pa? »Pa ne more se zbrati, pa.« Kaj ga najbolj moti? To, da ga nenehno nekdo 
opazuje? »Ja, pa da mora ves čas sem hodit. Pa da se ne more doma sam učiti.« Pa ta fantek 
ima izkušnjo, kako je sam se učiti? »Ja ima, ker mu samo en razred ni šlo, potem mu je pa 
šlo.«  Kako naj ta mucek, tukaj na sliki pred tem fantkom, ve, da se zna sam dobro učiti? »Ja, 
ker je peti razred dobro naredil, pa se je sam učil.«  Tega mucka zanima, kdaj je ta fantek dobil 
učno pomoč? »V sedmem razredu.« Prva izkušnja učne pomoči je bila s temu muckom? »Ja, je 
(mrmljaje).« Kako? »Ne.« Mucek bi rad tega fantka spustil stran, samo enostavno v tem 
trenutku mu ne more zaupati, da se bo res doma sam učil.Tako, da tega mucek ne more 
narediti. Zanima pa ga, kako bi bilo fantku bolje, da bi ura potekala? »Da je ne bi bilo več.« Pa 
fantek ve, da mucek v tem trenutku ne more tega narediti, ne sme. Se pa sprašuje, kaj je vse to 
drugo, vsa ta tema tam okoli? »Nič.«   
… Mucek se bo potrudil, da ti bo čim manj naporno v tem času. 
Naslov zgodbi: »Nesvoboden otrok.« 

     
24.10. 

 
“Vidim temne oblake, pa enega človeka, 

ki je sam.« 

(Rahlo se je s 
prsti desne 
roke dotikal 
lesenega dela 
naslonjala od 
stola.) 

(Zvok prsta, ki 
rahlo praska po 
naslonjalu lesenega 
šolskega stola.) 

 

 Kam hodi ta človek na sliki? »Ne vem.«  
Katera stvar te najbolj zmoti na tej sliki? 

»Nobena. Ne vem.« Katera ti je najbližje? 
»Ne vem.«  Kaj bi spremenil na tej sliki? 

»Nič.« 

   

25.10. 

 

   

 

 

   

26.10. 

       
 

  

 Na podlagi česa si jih izbiral? »Ja, ne vem.« Imajo kaj skupnega? »Ja, samo zadnji dve.« Kaj 
imajo skupnega? »Temo.« Bi kaj spregovoril o temi? »Ne, ker me nekaj trebuh boli. Zjutraj 
sem se tako zbudil, sploh nisem mogel do konca pojest, pa imel sem ful podočnjake, pa sem 
šel potem v šolo.« Te že cel dan trebuh boli? »Ja.« Kaj običajno narediš, ko te boli? »Vitamin 
C vzamem, a danes ni nič pomagalo. Pač tako, kot da bi imel eno virozo.«  
Lahko to bolečino, ki jo imaš v trebuhu, povežeš s kakšno sliko? »Ja. S tole.« Kaj ti predstavlja 
bolečino? »Tema, v bistvu cela slika.« 
 
VAJA: 
Zapri oči in naredi globok vdih in izdih. Vprašaj trebuh, kaj ti želi sporočiti? »Ja nič noče 
sporočati, pač samo viruse imam.« Kaj potrebuje, da se lahko bori proti tem virusom? »Ja. 
Počitek.« Kaj razume v tem trenutku kot počitek? »Ja, da se uleže v posteljo in en čaj.« Ga 
imaš doma? »Ja.« Lahko trebuhu poveš, da boš to storil zanj čez slabo uro? »Ja.« Vprašaj ga, 
če je v redu zanj, da zdrži do konca? »N-ja, lahko.« Bo povedal, če ne bo mogel več? »Ja.« Se 
mu lahko zahvališ. »Ja.« 
(predenj postavimo list) Daj tej bolečini, ki jo imaš v trebuhu, obliko. Lahko tudi samo 
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zamižiš, se povežeš z bolečino in rišeš. Ne razmišljaj. Te ščiplje? »Ja.« Boš raje svinčnik?  
Konča. Boš rdečo? »Ja, raje rdečo.« Zdaj z njo nekaj izriši notri, nekaj kar vidiš v tej sliki. 
Nekaj, kar prepoznaš. Lahko kamen, oblak, sladoled, nekaj, kar prvo prepoznaš in ti pade na 
pamet.  
»Am, tole.« Daš lahko temu ime? »Ne.« Na kaj te spominja − asociacija − to, kar si izrisal? 
»Obraz.« Kaj govori ta obraz, kakšen je, muhast, vesel, jezen, utrujen, ali potrebuje koga, išče 
koga, kliče koga, ali potrebuje pomoč ... ? 
»Ja, muhast je.« Muhast je. Kaj doseže s svojo muhavostjo? »Ne vem.« Ali je samo muhast ali 
je še kaj drugega? »Ja, pa zloben je.« Kaj naredi, ko je zloben? »Ne vem. Škoduje drugim.« 
Kaj je razlog, da je zloben? »Zloben duh ga je obsedel.« Kdaj pa se je to zgodilo? »Ja, ne 
vem.« Kaj je bilo pred tem, preden ga je zlobni duh obsedel? Kakšen je bil prej? »Nasmejan, 
vesel, pa nikomur ni hotel škodovati pa, ja.«  
Zdaj hoče komu škodovati? »Ja.« Kako mu je ob tem, ko škoduje komu? »Ja, v redu. Ker ga je 
obsedel duh, ki potrebuje, da nekomu škoduje. Pač, ker nima več tistega prejšnjega občutka.« 
Nekaj, kar si pozabil, težko pogrešaš, ker se ne spomniš več? »Ja.« Potrebuje ta duh, ta maska, 
ta podoba, ta lik zdajle kaj? »Ne.« Mu lahko kaj daš v tem trenutku, da ga pomiriš? »Ne.« 
Kako je, če mu v oči pogledaš? »Slabo.« Komu je slabo, tebi ali njemu? »Obema, ja.« Kako je, 
če zaploskaš? Pred njim močno zaploskaj. »Nič se ne zgodi.« On je isti, ti si se zasmejal? »Ja.« 
Kako je zdaj z bolečino v trebuhu? »Ja isto.« Trebuh vprašaj, kaj ve o tej maski? »Ja, nič, 
trebuh nič ne ve o tej maski. Ja.« Se trebuh boji te maske? »Malo.« Kaj bi potreboval, da bi se 
počutil varnega in stabilnega ob tej maski, da bo vedel, da se mu ne more nič zgoditi? Kaj bi 
trebuh potreboval? »Nič.« Kakšna misel, ko se na koga spomniš, ki je vedno vesel, na nekoga, 
ki ga ima trebuh rad? Pa mogoče pomisli ne nekoga, na katerega se lahko vedno zanese? Mu je 
to v oporo? »Ja, to pa ja.« Mogoče lahko za trenutek pogledaš masko in ji rečeš, da se je ne 
bojiš? »Saj jaz se je ne bojim.« Kaj bi lahko tej maski dodal, da bi bila lahko tudi ta maska 
srečna? Da bi bila zadovoljna, da ne bi imela več potrebe biti do drugih zlobna? »Ne vem kaj.« 
Izmisli si. Lahko mu daš vrč napoja sreče, prah veselja, strelo upanja, drevo podpore. To si 
izmišljuješ. Kaj bi mu ti dodal? »Hm. ... Amm .. Ja, ne vem. Ne vem kaj mu bi dal.« Nekaj že 
rišeš, vidim. »Ja.« (riše v tišini) 
Rdeči noski hodijo po bolnicah otroke razveseljevat. Jaz takšnega vidim v tvoji sliki. Morda je 
začetnik, ko mu je še težko, ko vidi toliko bolečine otrok, ampak trudi se. Kako bi mu dal ime? 
»Ne vem.« 
Želiš še kaj sporočiti, ti njemu? »Ne.« 

27.10. ZBOLEL 
     
7.11. 

 
To je tvoj najljubši avto? »Ja.« Kaj je bilo 
v šoli, kaj se je zgodilo? »Ja, v redu je bilo 

v šoli.« 

   

 

 
»Temni oblaki in valovi so na sliki. Ne 
vem, koliko časa bom tukaj na uri učne 

pomoči.« 

Ti je zdaj bolje, ko veš, kaj bomo danes delali? 
Da pogledamo samo tvojo narejeno domačo 
nalogo in naredimo načrt glede tvojih šolskih 
obveznosti? »Ne.« Kaj bi še potreboval, da bi ti 
oblaki postali svetlejši? »Ja, čim prej konec,« 
reče tiho in vase govoreč. Odlično, bomo šli 
hitro čez, pogledamo nalogo in zaključimo. »Ja.« 

8.11. 

 
»Vijolično rastlino vidim. Dolgočasno je 

bilo v šoli.« 

.   
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»Vidim ogenj in praznino. Težko bo, ko bo 

dim.« 

   

 9.11. Kaj je praznina na sliki (vijolično, modro ...)? »Ne, to kar je belo okoli, ker je čisto majhna 
slika.« Je ta praznina ostala na papirju, v sredini je pa ogenj? »Ja.« Kako bi to še opisal? 
»Slabo počutje, ker bo ogenj kmalu z dimom napolnil to praznino.« Kaj se bo zgodilo takrat? 
»Ja, slaba volja bo.« Kaj povzroči dim? V tem trenutku je že dim? »Ja, malo ga je.« Kaj pa 
povzroči to količino dima? Kako hitro gori? »Ja, tudi, ja.« Veter? »Ne.« Od česa pa je potem 
odvisna hitrost gorenja? Kar vržeš na ogenj? »Ja, tudi, ja.« Kdo pa meče na ogenj? »Učna 
pomoč.« Kaj pa meče učna pomoč na ogenj? Je učna pomoč ena stvar v najini zgodbi ali sem 
to konkretno jaz? »Ne, učna pomoč.« Kaj meče na ogenj? Kaj vrže, da se najbolj kadi? Kaj 
povzroči, da je največ dima? »Vse, slabo voljo.«  Slabo voljo meče učna pomoč na ogenj in 
povzroči veliko dima in ta dim povzroči slabo voljo? »Ja.« Počakaj, tu sva midva naredila en 
krog: slabo voljo vržeš na ogenj, povzroča dim in ta dim povzroča slabo voljo. »Pač tako no. 
Dobro voljo meče na ogenj.« Dobro voljo. Čigavo? »Mojo.« Tvojo dobro voljo meče na 
ogenj? »Ja.« Potem mora biti pa boleče. »Ja.« Kako ti jo vzame? »Ja s tem, da moram biti 
toliko časa tukaj.« Je tako narejeno, da pride sama do tebe, ti vzame ta čas, ker ga ona hoče ali 
je tudi kaj tvoje želje? Ti kar daš učni pomoči čas, ali ga ona vzame? »Vzame.« Jaz bi se zelo 
neprijetno ob tem počutila, glede  na tvojo starost, da postajaš samostojen, odgovoren. »Ja.« 
Imaš morda kanček vpliva na to, koliko ti bo učna pomoč vzela tvojega časa? »Ne. Pač ne 
morem, domače naloge sem vse naredil in ne morem vplivati na to.« Kje dobivaš rezultate, da 
imaš občutek, da ne moreš vplivati? Kako si že poskušal vplivati, pa si videl, da ni bilo 
učinka? »Staršem sem govoril, da nočem biti več tukaj, pa vse.« Veš kaj mene zanima, zakaj ta 
učna pomoč to dela tebi? To je en pojem, ki tebi povzroča veliko bolečin in me zanima, zakaj 
to tebi dela? »Ne vem.« Ali misliš, da je to njen namen, da tebe v slabo voljo spravlja? »Tudi.« 
Imaš občutek, da ta pojem uživa, ko tebe v slabo voljo spravlja? »Ja.« Ali misliš, da je še 
kakšen namen te učne pomoči? »Ne.« Bi bil malo v vlogi učne pomoči? »Ne, ker je zlobna.« 
Zakaj je zlobna? Ker ti jemlje čas, ker ne sliši tvojega glasu? »Ja, vse to.« Jakob, daj konkretno 
povej temu plamenu tukaj na sliki, kar mu konkretno želiš povedati. Vse, kar ti leži na srcu. 
»Ne.« Se lahko jaz malo v tvojo vlogo postavim? »Ja.« Pa rečem temu plamenu, pusti me pri 
miru? »Ja, samo ne moreš, ker on pač tega noče.« Noče te pustiti na miru? »Jaz ne morem 
vplivati na to.« Od kod imaš to izkušnjo? »Ne vem.« Sem lahko malo ta plamenček? »Ne 
vem.« Ta plamen, kot ga jaz poznam, na tej sliki ima še eno stvar zraven, ki ga hrani, zaradi 
česar je sploh narejen. Ta ogenj je enkrat pri tebi slišal, da imaš željo končati 9. razred. »Ja, saj 
ga lahko tudi sam.« Ta ogenj je zelo vesel. Veš. zakaj je vesel? »Ne.« Zato. ker se ne bo več 
trudil, da bi tam gorel, ker se ne bo več dim iz njega kadil. »Ja, zdaj se že lahko ugasne. Pa se 
bom doma učil.« Trenutno ogenj ve, da se še ne sme. Ne zato, da bi tebe sovražil, ampak ta 
ogenj ima izkušnjo, ker je že svetil tudi drugim in vidi kakšno situacijo drugače. Vesel je, ko 
vidi, da se umikaš stran, ker je to njegov cilj. Njegov cilj je, da ti preneha goreti. Pred očmi pa 
ima majhnega otroka, gleda, kako se uči hoditi, tisočkrat pade preden shodi, vmes pa potrebuje 
samo še malo roke, potem pa začne tisto roko stran odmikat. »Samo on se hoče naučiti hodit. 
Njemu je pač to všeč.« Ogenj vidi, da tudi ti želiš samostojno shoditi. »Ja, pa ne morem.« 
Osvetlimo njegove prispevke k uresničitvi njegovih želje, ki so vključene v skupni cilj in 
"izstopimo" iz vloge ognja. 

 

 
»Prijetna oblika mi je, pa velikost, pa vse.« 
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»Neprijetno.« 
 INTERVENCIJA    
 

 

   

10.11. 

 

   

 

 

/ /  

  Kaj vidiš v njej? Kakšne misli se ti porajajo? »Ja 
en dan, modro nebo, pa oblaki, pa v redu 
občutek. Dobra ja.« 

 

 
»Manj dobra. Vidim tako majhno sliko, ni 

v redu barve, pač temnejša.« 
 

/ /  

 »Manj dobra. Vidim tako majhno sliko, ni v redu barve, pač temnejša je.« Kaj ti predstavlja 
majhnost? Prva misel? »Tako v bistvu (izdih) osamljenost, ja.« Lahko to povežem tako, ko si 
osamljen se počutiš majhnega? »Ne, ko so ene slike pač tako, kot bi šel v eno sobo, tako 
zaprto, potem pa je ena taka slika na steni.« In ti, ko vidiš tako majhno sliko tam na steni, imaš 
občutek, da je ta slika tam osamljena? »Ne, pač ti si osamljen v tisti sobi, ko gledaš to slikco.« 
Kako ti je, ko prideš v sobo, kjer si sam in vidiš veliko sliko? »Malo boljše.« Kaj ti pomeni 
osamljenost? »Dolgčas, ja.« Kdaj si še sam? »Ne vem.« Kaj potrebuješ takrat, ko si sam? »Ne 
vem, nekoga.« Koga najraje vidiš, v tem trenutku v sobi s to malo sliko, da ne bi imel občutka, 
da si sam? »Prijatelja.« Lahko poveš ime? »Ne.« Imaš kakšnega konkretnega v mislih? »Ja.« 
Ti ta prijatelj veliko pomeni? »Ja.« Kaj delata skupaj? Ali je že to dovolj, da je on ob tebi? 
»Ja.« Kaj se zgodi v tebi, ko pride ta prijatelj do tebe? »Ne vem, nisem več osamljen.« Kaj bi 
najraje počel v tej sobi s to sliko, z njim? »Ne vem.« Kaj drugače v resnici skupaj počneta? 
»Igrava nogomet.« … Si lahko samo za trenutek predstavljaš, da sedi tam zraven tebe? »Ne.« 
Kaj pa, da te čaka pred vrati? »Ja, to pa lahko.« Te ta misel za trenutek pomiri, da ga boš lahko 
videl čez dobre pol ure,? »Ja, mogoče, ja.« 

     
14.11. ZBOLEL 
15.11. MINERALI 
16.11. Naključno izberi 3-5 slik in iz njih naredi 

kolaž. 

1 

(Učenec izbere in izreže perut iz 3. slike. Nato 
prenese obliko na sliko 1, izreže še drugo perut, 
in jo položil ob telo ptiča, ki ga je najprej izrezal 
iz svoje najljubše slike (2). Pri tem je bil malo 
presenečen, saj je takoj opazil, da je izrezal dve 
desni krili, saj kril ni zrcalil. Malo se je 
nasmehnil, obrnil krili.) »To je to.« Mi lahko kaj 
več poveš? »Ja, v bistvu, kakor en nov ptiček. Ja, 
to je obraz, to so pa krila. Nov ptiček, ki je 
vesel.« Kaj ga je razveselilo? »Ja, ne vem. Ne 
vem pač. Samo na novo sem ga sestavil.« Kam 
leti? »Na jug.« Kaj ga tam čaka? »Ja, toplota.« 
Gre sam, leti v tropu, čaka še nekoga? »Ja, čaka 

2 



	   80	  

 3 

še nekoga.« Na več, na enega, na dva? »Na 
dva.« Ko bosta tista dva prišla, bodo skupaj šli 
dol na jug? »Ja.« In tista dva, ali vesta, da ju on 
tukaj čaka? »Ja.« Vesel ptiček. Se spomniš te 
slike? »Ja.« Ali si jo takrat poimenoval? »Ja, da 
je bil ustreljen.« Mrtev ptič? »Ja.« Zdaj je dobil 
krila, da lahko poleti skupaj s še z dvema na jug. 
»Ja.« 

17.11. ODSOTEN 
     
21.11. 

  
»Medvedek je žalosten, sam.« (Jakobu je 

bilo težko, ker mu je umrl prijatelj.) 

/ / Ura učne 
pomoči je 
potekala 
pri njem 
doma. 

22.11. 

 

/ /  

23.11. ODSOTEN − POGREB 
24.11. 

 

   

 Si kar eno ven potegnil? S kakšnim namenom? »Ne vem, zato ker vedno moram.« Kaj mi 
hočeš sporočiti z njo? »Ne vem.« Kako, da si se za to odločil? »Ne vem.« Ponavadi kaj 
vprašam? »Ja, kako sem.« Mi želiš s sliko povedati, kako si? »Ja, ja.« Kaj mi želiš povedati? 
Vidim race, ribe, črno belo. Kaj želiš sporočiti s tem? »Ne vem.« Katera stvar na risbi ti pride 
v ospredje v tem trenutku? »Tema.« Kaj se dogaja v temi? »Pa barve.« Kje vidiš barve? »Ja, 
pač, po sliki.« Katere barve vidiš? »Belo, pa črno.« Kje na telesu, se ti zdi, da je v tem trenutku 
največ te teme? »Ja, po celem telesu.« Kdo poganja to temo? Kdo ustvarja to temo? »Ne vem.«  
Ali vem pa ne povem? »Ja.« Kaj s tem izgubiš, če poveš? »Ne vem.« Kaj s tem pridobiš, če ne 
poveš? »Ja, nič.« Ti je tako v redu? »Ja.« 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 Daj, zaupaj mi, katere tri slike si še tukaj gledal? Po spominu. »Avto.« Kakšne barve? »Ja, 
črn.« Kaj je še ob njem? »Ja pa garaža, pa gozd, pa trava zadaj, pa asfalt, dvorišče, pa modro 
nebo z oblaki.« To je bila ena. Hvala ti. Še dve. »Ja, pa en človek, ki se drži za glavo, pa desno 
od njega je voda, v bistvu za njim.« Kakšne barve je voda? »Oranžna, pa takšna zelena na 
sredi.« In človek se drži za glavo? »Ja.« Kaj je še na tej sliki? »Ja, v bistvu je kot na eni plaži, 
pa ograja je. Lesena.« Je še kdo drug na sliki? »Ja, pa še dva sta zraven, ne vem kje, zadaj.« To 
je druga, pa še ena? »Je pa en ali pa ženska, ki svet drži z eno vrvjo, ki je gor na eni stavbi, pa 
zadaj je morje, v bistvu na desni strani je morje, pa hiše.« Še kaj, kakšno barvo? »Ja, ona je 
oblečena v črno, pa na tistem planetu, tam kjer drži svet, se najbolje Afriko vidi, pa pač, stavbe 
so sive, ali pa bele, pa morje je modro.« Hvala ti. 
Koliko bi jih še lahko opisal? »Ja pa en gozd, ki je tak z oranžnimi listi, pa krošnja dreves je 
malo bela. Pa ena vesela družina je gor, ki je isto na plaži. Pa še ena je, mislim, da sta en golf, 
en tak majhen kužek, pa en velik kužek.« Kaj pa delata? »Ne vem, rada se imata.« 
URJENJE SPOMINA 
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 (Teh štirih slik ni opisal po spominu.) 
     
28.11. 

 
»Predstavlja mi slabo voljo.« 

   

29.11. 

 

   

 Izberi si eno skupino in z izbranimi slikami poizkusi opisati tisto, kar ti prvo pade ne pamet. 
Lahko je kakšna misel, kakšna želja, občutek, čustvo, karkoli.  
Izbere. Lahko kaj poveš? Na podlagi česa si se odločil za to? »Ne vem.« Prva misel, ki ti pade 
na pamet, ko pogledaš to RLD. Prva misel. »Ni je.« Ni je. Prvi občutek, ko pogledaš to sliko? 
»Ja slab.« 
Kje? Kje v telesu? »Ja, v glavi.« 
Na podlagi tega si jo izbral? »Ja.« Katere misli so zraven? »Jih ni.« Želiš zmanjšati ta občutek? 
»Jah. Ja, pač ne morem ga tako.« Daj ga na sliki zmanjšaj. (in mu ponudimo škarje) Lahko ga 
tudi razstaviš, če ti je lažje. »Ne,« in odreže. »Na,« in odloži škarje. 
Odrezal si manjši košček belega papirja. Odstranil si celo sliko. Želiš tisto, kar si dal stran, 
zmanjšati ali to, kar si obdržal? »To, kar je pred mano, je zmanjšano, in tistega, kar sem dal 
stran, ni več.« 
Lahko s tistim kaj narediš, lahko raztrgaš, zmečkaš, daš v koš? 
Vzame, zmečka in vrže v koš.  
Ko si  mečkal papir sem opazila, da imaš zelo napete mišice na dlaneh. Je še kaj v tvojem 
življenju, kar bi rad zmečkal? 
»Šolo, pa vse, kar se navezuje na šolo,« hitro odgovori. 
Ali kdaj to narediš v mislih? »Ne. Ja, ja, velikokrat.« 
Imaš naprej misel o šoli in nato pride ta občutek? »Ja.« Ti kdaj uspe zmanjšati ta občutek? »Ko 
pomislim na kaj drugega.«  

30.11. 

 

/ /  

 Si že? Ja, v angleščini je zapis. »Ja, saj ravno berem.« Katera od teh te najbolj nagovori? »Ta.« 
Kako to, da si se odločil zanjo? Kaj je tisto, kar te najbolj nagovori? »Ne vem.« Je kaj od tega, 
na tej risbi, v tem trenutku zate res? »Ne, ne vem.« (to je bilo pred učenjem matematike) 

1.12. 

 
»Takih veselih barv je.« 

   

 »Izbral sem jo zato, ker je takih veselih barv.« Kaj prepoznaš na njej? »Ja konja, pa polovico 
človeka, tukaj je še en konj, pa torbo, ladjico, grad, tukaj je pa voda, pa cesta, pa sonce, pa 
gore, pa ograja, pa hišica, pa plaža v bistvu, pa travnik, pa še ena hišica, pa cesta, pa ogenj, pa 
cerkvica. Ja, to je to.« Jo lahko s čim povežeš z današnjim dnem? »Ja, z dvojko pri matematiki, 
ko sem dobil dve, ko sem bil vprašan.« 
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6.12. 

 
»Vidim vodo, sonce, čoln, gozd, pa 

mesto.« 

   

  Si našel?  »Ja, ne.« Kaj vidiš, kaj ti sporoča? Kaj prepoznaš? Kakšne misli se ti porajajo, ko jo 
pogledaš? »Ja vodo, sonce, čoln, pa gozd, pa mesto.« To so  tebi v redu elementi, predmeti, 
pojmi? »Ja, v redu, ja.« Jih lahko povežeš s svojim trenutnim počutjem? »Ja, lahko ja.« 

7.12. 

 

   

 Kaj mi lahko sporočiš s to sliko? »Te so nove.« Ali lahko narediva danes drugače? To si 
izbral: na podlagi česa? Ker je bila prva, ker ti ostale niso bile všeč? »Ja, ker mi ostale niso bile 
všeč.« Na podlagi česa ti ostale niso bile všeč? »Na podlagi barv.« Kaj te je pri teh barvah 
pritegnilo? »Ja, ne vem, slaba volja.« Prej sem te vprašala, kako si in si rekel dobro. Slaba 
volja zato, ker moraš slike izbirat, ker si v šolskem prostoru ... ? »Zaradi učne pomoči.« To 
želiš prek slike povedati? »Ja, prek te.« Kje v telesu čutiš to sliko? 
»Ja, nikjer.« Kje je ta nikjer? Lahko ga določimo. Če ga ni nikjer v telesu, kje potem okoli 
tvojega telesa, zadaj, spredaj ob telesu ... »Ja, povsod.« Ob tem čutiš pritisk? »Ja.« Kakšnega? 
»Ves čas pritiska.« Kaj te najbolj pritiska? »Ne vem. Učna pomoč, vse kar je v povezavi z 
njo.« Kaj bi potreboval, da bi bil manjši pritisk? »Ja, nič.« Bi potreboval eno zagotovilo, da to 
ne bo trajalo v neskončnost? Bi ti bilo lažje, če bi vedel, da je časovno omejeno? Bi ti bilo 
lažje, če bi bil kdo drug na mojem mestu? »Ja, časovno omejeno.« Časovno omejeno, da se 
izteče do konec koledarskega leta ali to, da imaš dvakrat na teden? »Ja to, da se izteče do 
konca leta.« 
Kaj bi se zgodilo v tebi, če bi dobil to zagotovilo? »Ja nič, vesel bi postal, boljše volje. Vse je 
boljše.« Koliko, imaš občutek, ti učna pomoč prinese k tvojemu uspehu? »Malo.« Pa reciva v 
odstotkih. »30 odstotkov.« Ostale odstotke pa prispeva kaj … kdo? »Ja, jaz sam.« Če prav 
slišim, imaš željo, da tudi teh 30 odstotkov doprineseš sam? »Ja.« Jakob, midva imava 
možnost že ta teden končati. »Nja.« Kako ti je to? »Ja, v redu.« Bi ti bilo v redu, če bi bil to 
najin zadnji teden? »Ja.« Bi bil srečen in zadovoljen? »Ja.« Mi lahko pokažeš s sliko, kaj bi 
doživel, če sva v četrtek zadnji dan skupaj? (pokaže 4 slike; tabela 1.9) Katere? »Ja vse.« Vse 
štiri ti predstavljajo eno radost, eno veselje, eno zagotovilo, če slišiš, da končava ta teden. Je to 
zate res v redu? »Ja.« Jaz ti želim, da čimprej stopiš v te barve. 

8.12. 

 

Prek teh slik opiši svoj najljubši dan v tem 
mesecu? (Izbere.) Lahko kaj več poveš? 
»Ne.« 
Je pa ta dan bil v mesecu decembru? 
»Ja.« 
Kaj je bilo tisto najlepše, kar se je zgodilo v tem 
dnevu? 
»Ja pač, s prijatelji sem bil zunaj.« 
Hvala ti. 

     
12.12. 

 
»Tukaj na sliki je strašen prostor, fantek je 

zelo osamljen in žalosten.« 

   



	   83	  

 S katero skupino mi želiš kaj sporočiti? 
»Tole.« Lahko kaj več poveš? »Ne.« Si prehlajen danes? »Ja tudi, ja, pa grlo me tako ful peče, 
pa ko slino pogoltnem, se mi pač … mislim, da imam tudi grlo vneto.« Po očeh se ti vidi. Imaš 
tudi vročino? »Ne, to ne vem. Samo tako, ful…, ko hočem kihniti, sploh ne morem, potem se 
mi pa začnejo ful oči solziti.« … Vzameš kaj za izboljšanje zdravja? »Ja, pač ene kapljice dam 
na sladkor; ne vem, kako se jim reče. V taki temno zeleni steklenički so. Ful peče, če se s tem 
namažeš.« Prav, kolikor boš lahko zdržal. »Ja.«  
Kaj vidiš? »Ja, ne vem. Enega fantka, ki igra klavir.« Kje se nahaja ta fantek, kaj ga obdaja, 
kakšen se ti zdi ta fantek? »Ja pač, okolje je tako, hm, strašno, pa to je to. Fantek pa je 
osamljen, zelo.« Kako, se ti zdi, da mu je, ko klavir igra? Mu je to dobro, mu je v uteho? 
Morda s tem ni več tako osamljen? »Ja dobro mu je, pač, da mu ni dolgčas.« 

13.12. ZBOLEL 
14.12. ZBOLEL 
15.12.  PRI NJEM 

DOMA 
  

     
19.12. 

 
»Mi je prijetna.« 

/ /  

 

 
»Mi je prijetna.« 

/ /  

20.12. 

 
»Sem vesel, dobre volje, barve so mi lepe, 

vesele.« 

   

 S čim prihajaš? Mi lahko pokažeš prek slike, prosim. (izbere) Isto kot včeraj si izbral? »Ja.« 
Kaj ti predstavlja? »Ja, dobro voljo.« Kaj je tisto, kar ti to predstavlja; barva, oblika, poteza? 
»Pač barva.« Dobro voljo, na kaj se nanaša? »To, da bodo počitnice.« 

21.12. 

 

/ /  

 Kaj te je nagovorilo pri tej sliki, da si se odločil zanjo? Kaj je bilo tisto glavno? »Ja,ne vem.« 
Ali to, da jo že poznaš, ali to, da se spomniš ob njej že neke določene stvari? »Ja, ne.« Kaj 
želiš s to sporočiti?  »Ja, ne vem.« 
 
Si utrujen ali si žalosten? »Utrujen sem.« 

22.12. 

 

/ /  

 

 

/ To sliko je ozvočil s 
tibetansko posodo. 
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/ /  

 
Tabela 23: Delo z RLD na koncu učne pomoči v 1. delu raziskave 
Datum Predstavi s sliko, s čim 

odhajaš (misli, občutki ...) 
Interpretiraj sliko z 
gibom  

Ozvoči izbrano 
sliko 

Opombe 

3.10. 
2016 

»Pač žalosten in 
jezen sem.« 

/ Ne. / Ne.  

4.10. 

  
»Sem vesel, boljše volje kot 
včeraj.« Kaj meniš, da ti je 
pripomoglo k temu počutju? 
»Matematika me ni razjezila.« 
Ni te razjezila, ker je nisva 
imela? »Ja. Ker sem jo doma 
naredil.« 

(Globoko zibanje na 
stolu, naprej in nazaj  
z zgornjim delom.) 
 

»Ta,« (ko je, v 
pulover oblečen, z 
zgornjim delom 
roke drsel naprej in 
nazaj po naslonjalu 
stola.) »Tako voda 
šumi, pa malo dež 
pada, na tej strani pa 
mavrica in sonce,« 
je opisal sliko. 

ZGODBA Z 
MIŠKO PRI 
FIZIKI. 

5.10. 

 

   

6.10. 

 
»Odhajam z malo več dobre 
volje, ker bom sestro videl.« 

»Nasmešek na 
obrazu.« (Tako je 
opisal gib, a ga, kljub 
spodbudi, ni pokazal 
na obrazu.) 

»Ne vem. Tudi ne.« 
/ 

 

     
10.10. 

 
»Malo več dobre volje imam.« 

(Z levo, iztegnjeno 
roko, je nihal pred 
seboj in rekel, da je ta 
gib, samo bolj hiter.) 

»Ammmm.«  

11.10. 

 

(Kroženje v pasu, 
desno − levo.) 

(Drsanje s copatom 
po tleh.) 

 

12.10. 

 

/ /  

13.10. 

 
 

(Dvig desne roke, 
skrčene v komolcu, 
visoko v zrak.) 

Glasen, s prepono, 
izdih »hu«. 
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17.10. 

 

(Napihnil je lica in jih 
pri tem izbočil.) 
 

»Tiktakanje ure.« 
 

 

18.10. 

 

 
 

(Kratek dotik brade z 
dlanjo in nato rahlo 

ščipanje.) 

 
 
 

(Kratek vdih in 
izdih, čez usta.) 

»Ha.« 

 

 

 

 

19.10.  

 

/ /  

 

 

/ /  

20.10. 

 

/ /  

     
24.10. 

 »Ja, v redu.« 

/ /  

25.10. 

 

   

26.10. 

 

/ /  

27.10. ZBOLEL 
     
7.11. 
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 8.11. 

 

   

 

 
»Hočem domov.« 

   

 9.11. 

 

/ /  

 

 

/ /  

10.11. 

 

   

     
14.11. ZBOLEL 
15.11. MINERALI 
16.11. 

 

»Ali zdaj lahko pogledam, kaj izbiram?« Lahko. »V redu je 
bilo srečanje, ker sem se matematike toliko naučil, da mi ni 
več težko.« 

 

 

»Dobro voljo mi predstavlja, ker je take svetle barve, pa 
vesele barve.« 

17.11. ODSOTEN 
     
21.11. / / / Ura učne 

pomoči se je 
izvajala na 
domu. 

22.11. / / /  
23.11. ODSOTEN − POGREB 
24.11. 

 

   

     
28.11. 

 

 Kako bi z eno besedo opisal 
današnje srečanje? »Dolgčas.« 
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»Malo več dobre volje imam.« 
29.11. 

 

INTERVENCIJA   

 Prvi občutek, ko pogledaš na to sliko? »Slab.« 
Kje? Kje v telesu? »Ja, v glavi.« 
Na podlagi tega si jo izbral? »Ja.« Katere misli so zraven? »Jih ni.« Želiš zmanjšati ta občutek? 
»Jah. Ja pač, ne morem ga tako.« Daj, na sliki ga zmanjšaj, (in mu ponudim škarje). Lahko ga 
tudi razstaviš, če ti je lažje. »Ne,« in odreže. »Na,« in odloži škarje. 
Odrezal si manjši košček belega papirja. Odstranil si celo sliko. Želiš tisto, kar si dal stran, 
zmanjšati, ali to, kar si obdržal? »To, kar je pred mano, je zmanjšano, in tistega, kar sem dal 
stran, ni več.« 
Lahko s tistim kaj narediš, lahko raztrgaš, zmečkaš, daš v koš? 
Vzame, zmečka in vrže v koš za smeti.  
Ko si mečkal papir sem opazila, da imaš zelo napete mišice na dlaneh. Je še kaj v tvojem 
življenju, kar bi rad zmečkal? 
»Šolo, pa vse, kar se navezuje na šolo,« hitro odgovori. 
Ali kdaj to narediš v mislih? »Ne. Ja, ja, velikokrat.« 
Imaš naprej misel o šoli in nato pride ta občutek? »Ja.« Ti kdaj uspe zmanjšati ta občutek? 
»Ne.« Imaš kakšno idejo? »Ne.«  
Hvala ti zato.  
Nato odgovori na začetna vprašanja. 

29.11. 

 

S čim odhajaš? »Ja z malo boljšo voljo, kot prej.« 
Kaj je prispevalo k temu, da imaš malo boljšo voljo? »Ja, ne 
vem.« »Ko je končno konec.« 
 

 Še opiši jo. »Ja, ta ima en dimnik na glavi, ogromno stvari.« Ali ti je asociacija najinega 
srečanja tole? »Ja, lahko ja.« S čim odhajaš; kaj, kdo na sliki si ti? »Ja tale.« (Pokažemo na 
otroka, levo na sliki in se zasmejimo.) Smo potem ta na desni mi? »Ne, jaz sem ta.« (Hitro 
popravi.) Si ti potem ta, ki ima toliko stvari v glavi? »Ja.« Ti imaš potem letalo in motor, avto, 
ladjo, tank, hišo ...? »Ja.« (Zasmeji se). 

30.11. 

 

Kaj ti pomeni? »Ne vem, pač.« Kaj vidiš? »Enega, ki uči 
ptička leteti, potem je pa sam dol padel in potem je imel 
zlomljeno roko.« S katerim se lahko bolj povežeš? S 
ptičkom ali s tem, ki je ptička učil leteti? »Ja, s ptičkom.« 

 1.12. 

 
»Takih veselih barv je.« 

   

     
 6.12. 

 

/ /  

 7.12. 

 

»Izbral sem jo zaradi 
barv. V redu so.« 
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 8.12. 

 

   

     
12.12. 

 

   

13.12. ZBOLEL 
14.12. ZBOLEL 
15.12. 

 

(Po spominu si je 
izbral slike za 
zaključek srečanja.) 

 Ura učne 
pomoči se je 
izvajala na 
domu. 

     
19.12. 

 

»Mi je prijetna.«   

20.12. 

 

»Je že dolgo nisem 
videl.« 

  

21.12. 

 

»Človeka se trenutno 
najbolj vidi med 
temi.« 

  

 Mi lahko pokažeš, s čim odhajaš? »Tole.« Kaj ti predstavlja? »Ne vem.« Kaj vidiš? »Ja 
mavrico, pa eno džunglo, pa palme, pa gore, pa ene ljudi, ki jih skoraj ni, pa skale, pa oblake, 
vodo, grmičke, travo, nebo. Ja, to je to.« Kje se najbolj vidiš, v tem trenutku, na tej sliki? »Ja 
tukaj spredaj, kjer so ti ljudje osvetljeni.« 

22.12. 

 

   

 
 
Tabela 24: Izdelki iz 1. dela raziskave 

D
at

um
m

  
 

18. 10. 2016 9. 11. 16. 11. 22. 11. 
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Tabela 25: Izdelki iz 2. dela raziskave 
Datum 
 

    
13.3. 
2017  

    
 

    

15.3. 

      

   

21.3.  

 

   

22.3.  

   

 

24.3. 

 

   

27.3.  

 
 

  

3.4.  
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11.4.  

      

  

14.4.  

 

   

 
 
Tabela 26: Seznam intervjuvancev pred in po raziskavi 

 Z
ap

or
ed

na
 

št
ev

ilk
a 

in
te

rv
ju

ja
 

Za
po

re
dn

a 
št

ev
ilk

a 
os

eb
e 

Intervjuvanec Vrsta Datum izvedbe 

1. I. Jakob Z 1. 9. in 7. 9. 2016 
2.  Jakob K 13. 6. in 14. 6. 2017 
3. II. razredničarka  Z 27. 6. 2016 
4.  razredničarka K 17. 4. 2017 
5. III. sorazrednik in učitelj ŠPO Z 30. 8. 2016 
6.  sorazrednik in učitelj ŠPO K 17. 4. 2017 
7.  IV. izvajalec DSP – prof. defektologije Z 4. 7. 2016 
8.   izvajalec DSP – prof. defektologije K 

 
20. 4. 2017 

9. V. SLJ Z 28. 6. 2016 
10.  SLJ K 20. 4. 2017 
11. VI. GUM Z 27. 6. 2016 
12.  GUM K 11. 5. 2017 
13. VII. GEO Z 30. 8. 2016 
14.  GEO K 31. 5. 2017 
15. VIII. NAR** Z 20. 6. 2016 
16. IX. BIO in KEM** K 30. 5. 2017 
17. X. ZGO** Z 6. 9. 2016 
18. XI. ZGO** K 26. 5. 2017 
19. XII. TJA** Z 28. 6. 2016 
20. XIII. TJA** K 15. 5. 2017 
21. XIV. MAT* Z 28. 6. 2016 
22.  FIZ* K 8. 6. 2017 
23. XV. učiteljica za izvajanje DSP mat  K 6. 6. 2017 
24. XVI. TIT K 6. 6. 2017 
25. XVII. LUM Z 27. 6. 2016 
26.  LUM K 22. 5. 2017 
27. XVIII. svetovalna služba Z 19. 9. 2016 
28.  svetovalna služba K 30. 5. 2017 
29. XIX. oče Z 20. 6. 2016 
30.  oče K 17. 4. 2017 
31. XX. mama Z 12. 7. 2016 
32.  mama K 7. 6. 2017 
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Z – začetni intervju 
K – končni intervju 
** V sedmem in osmem razredu učenec ni imel istih učiteljic pri pouku angleščine, 
zgodovine, matematike, naravoslovja, biologije, kemije. Tako sem jih razvrstila zaradi 
same vsebine pri predmetih. 
* Učiteljica za matematiko v sedmem razredu ga je poučevala fiziko v osmem razredu. 
 
KRAJ IN ČAS POTEKA INTERVJUJEV 
Za raziskavo je bilo izvedenih 32 intervjujev z 20 osebami. Začetni in končni intervju z 
Jakobom smo opravili v dveh delih. Poleg 6 intervjujev, ki smo jih izpeljali z Jakobom in 
njegovimi starši, smo opravili 27 intervjujev s 17 strokovnimi delavci osnovne šole; poleg 
15 učiteljev, še s svetovalno delavko in prof. defektologije. Posnetek začetnega stanja je 
vseboval 15 intervjujev od konca junija do začetka septembra 2016. Zaključni del 17 
intervjujev pa je bil v maju in juniju 2017. 
Razlog, da je bilo zaključnih intervjujev več kot začetnih, je bil v tem, da je učenec 
medtem napredoval v osmi razred, kjer je dobil pet novih učiteljev, ki na začetku osmega 
razreda, zaradi nepoznavanja učenca, niso bili pripravljeni imeti intervjuja. Datume za 
intervjuje smo prestavljali v čas, ko je bila raziskava že v polnem poteku. V zvezi s samo 
raziskavo smo želeli pridobiti tudi mnenja tistih učiteljev, ki so ga prvič poučevali, zato 
sem z njimi izpeljala intervjuje ob koncu raziskave. Ti intervjuji so v tabeli 26 obarvani 
modro.  
 
Intervjuji z učitelji so potekali v njihovih kabinetih, v času proste ure učitelja, pred ali po 
pouku. Intervjuji s straši so potekali na njunih domovih. Dolžina trajanja posameznega 
intervjuja je bil od 15 do 60 minut. Za intervju smo se dogovorili z učitelji in starši 
učenca posebej. Prav tako so v prej omenjenih prostorih potekali pregledi transkripcij. 
Vsak/-a intervjuvanka/intervjuvanec je pregledal/-a zapis in ga avtoriziral/-a.  
 
 
 
 
OKVIRNA VPRAŠANJA ZA DELNO STRUKTURIRAN INTERVJU Z 
OCENJEVALNO LESTVICO 
Ali lahko naslednja področja za učenca ocenite z vrednostjo od 0 do 10?  
 
Tabela 27: Opis ocen intervjuvancev za učenca po posameznih postavkah pred in po raziskavi 

   ŠIBKO  SREDNJE  MOČNO 
1 MOTIVIRANOST 0  tega pri učencu ne 

zaznavam 
5 srednje zaznam pri 

učencu 
10 močno zaznavam pri 

učencu 
2 ZBRANOST 0 tega pri učencu ne 

zaznavam 
5 srednje zaznam pri 

učencu 
10 močno zaznavam pri 

učencu 
3 RAZPOLOŽENJE / 

POČUTJE 
0 zelo slabo 

razpoloženje/počutje 
5 niti ne slabo, niti ne 

dobro 
razpoloženje/počutje 

10 zelo dobro 
razpoloženje/počutje 

4 SAMOIZRAŽANJE 0 tega pri učencu ne 
zaznavam 

5 srednje zaznam pri 
učencu  

10  močno zaznavam pri 
učencu 

5 USTVARJALNOST 0 tega pri učencu ne 
zaznavam 

5 srednje zaznam pri 
učencu 

10  močno zaznavam  pri 
učencu 

 
UVOD 
1. Koliko časa že poučujete učenca? 
2. Kako ga vidite kot otroka?  
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3. Kako ga vidite kot učenca?  
 
ODNOS 
4. Kako bi opisali njegov odnos do vas, do vašega predmeta in do vašega dela?  
5. Kako bi opisali njegov odnos do drugih? (do učencev in do zaposlenih) 
6. Kako bi opisali njegov odnos do samega sebe? 
  
MOTIVIRANOST 
7. Kako vidite njegovo motiviranost? 
 Na podlagi česa ocenjujete njegovo motiviranost? 
 
ZBRANOST 
8. Kaj lahko poveste o njegovi zbranosti pri pouku? 
 
RAZPOLOŽENJE 
9. Kako bi opisali njegovo razpoloženje?  
Na podlagi česa ocenjujete razpoloženje? 
 
SAMOIZRAŽANJE 
10. Kaj lahko poveste o njegovem samoizražanju? 
 
USTVARJALNOST 
11. Kje prepoznate njegovo ustvarjalnost? Vas kdaj preseneti s svojo ustvarjalnostjo? 
Lahko opišete njegovo ustvarjalnost? Se morda spomnite kakšnega konkretnega primera, 
kjer se je izrazil ustvarjalno, izstopajoče? 
 
+ / – 
12. Kje vidite njegova močna področja? 
13. Kje vidite njegova šibka področja? 
 
ZAKLJUČEK 
14. Kaj si želite, da bi pridobil v času šolanja? 
15. Kaj je vaše sporočilo zanj? 
16. Ali želite še kaj sporočiti, dopolniti?  
17. S katerimi RLD bi opisali učenca?  
 
 
 
SAMOOCENE UČENCA 
Postavke za samooceno, kot dnevni posnetek stanja pred začetkom dela z RLD in po delu 
z RLD ter dve samooceni na koncu srečanja, smo sestavili na podlagi opažanj in vprašanj, 
ki smo jih zastavljali učencu v preteklem šolskem letu. Upoštevali smo njegov predlog, 
da mu je lažje ocenjevati številčno kot opisno. Razložili smo mu stopenjsko lestvico od 0 
do 10 za posamezno postavko. To smo ponovili pred vsakim ocenjevanjem znova. 
Učenec si je že v preteklem šolskem letu pridobil izkušnjo s tovrstnim ocenjevanjem, ko 
smo ga povprašali, za koliko je spočit, jezen, naspan, utrujen ...). Pri poimenovanju 
različnih čustvenih stanj smo v preteklosti razbrali širok spekter pomenov besede − v 
redu. S tem smo ugotovili, da mu je številčni opis bližji. K tej odločitvi nas je nagovoril 
tudi njegov odpor do matematike in računanja, da je smotrno podpreti njegovo predlog v 
smislu, da učenec pridobi še drugačno praktično izkušnjo uporabe števil.  
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Tabela 28: Opis samoocen učenca pred začetkom dela z RLD 

    ŠIBKO  SREDNJE  MOČNO 
1 Zsod SODELOVANJE (PRI 

POUKU) 
0  nisem 

sodeloval 
5 srednje sem 

sodeloval 
10 zelo sem 

sodeloval 
2 Zpri PRIPRAVLJEN ZA 

ŠOLSKO DELO 
0 nisem 

pripravljen 
5 srednje sem 

pripravljen 
10 zelo sem 

pripravljen 
3 Zspr SPROŠČEN / NAPET 0 zelo sem napet 5 niti nisem napet, 

niti nisem sproščen 
10 zelo sem 

sproščen 
4 Zmot MOTIVIRANOST ZA 

DELO 
0 nisem 

motiviran 
5 srednje sem 

motiviran 
10  zelo sem 

motiviran 
5 Zrad RADOVEDNOST  0 nisem 

radoveden 
5 srednje sem 

radoveden 
10  zelo sem 

radoveden 
6 Zkon KONCENTRACIJA 0 nisem 

skoncentriran 
5 srednje sem 

skoncentriran 
10  zelo sem 

skoncentriran 
7 Zspo SPOČIT / UTRUJEN 0 zelo sem 

utrujen 
5 niti nisem utrujen, 

niti nisem spočit 
10  zelo sem spočit 

8 Zvar OBČUTEK VARNOSTI 0 ne počutim se 
varnega 

5 počutim se srednje 
varnega 

10 počutim  se zelo 
varnega 

 
 
Tabela 29: Opis samoocen učenca po delu z RLD 

    ŠIBKO  SREDNJE  MOČNO 
1* Ksod SODELOVANJE (PRI 

URI UČNE POMOČI) 
0  nisem 

sodeloval 
5 srednje sem 

sodeloval 
10 zelo sem 

sodeloval 
2 Kpri PRIPRAVLJEN ZA 

ŠOLSKO DELO 
0 nisem 

pripravljen 
5 srednje sem 

pripravljen 
10 zelo sem 

pripravljen 
3 Kspr SPROŠČEN / NAPET 0 zelo sem napet 5 niti nisem napet, niti 

nisem sproščen 
10 zelo sem 

sproščen 
4 Kmot MOTIVIRANOST ZA 

DELO 
0 nisem 

motiviran 
5 srednje sem 

motiviran 
10  zelo sem 

motiviran 
5 Krad RADOVEDNOST  0 nisem 

radoveden 
5 srednje sem 

radoveden 
10  zelo sem 

radoveden 
6 Kkon KONCENTRACIJA 0 nisem 

skoncentriran 
5 srednje sem 

skoncentriran 
10  zelo sem 

skoncentriran 
7* Kspo SPOČIT / UTRUJEN 

 
0 zelo sem 

utrujen 
5 niti nisem utrujen, 

niti nisem spočit 
10  zelo sem spočit 

8 Kvar OBČUTEK VARNOSTI 0 ne počutim se 
varnega 

5 počutim se 
srednje varnega 

10 počutim  se 
zelo varnega 

* Učenec je podal samooceno za sodelovanje pri uri učne pomoči in za spočitost na koncu  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   94	  

Tabela 30: Samoocenene učenca po postavkah pred delom z RLD 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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  Zsod Zpri Zspr Zmot Zrad Zkon Zspo Zvar Zlak 

1. 3.10. 6 6 8 6 6 7 5 6  
2. 4.10. 7 7 6 6 6 6 4 5  
3. 5.10. 7 8 7 7 8 8 8 8  
4. 6.10. 8 5 5 5 7 6 3 6  
5. 10.10. 5 5 5 4 0 5 1 4  
6. 11.10. 7 6 10 1 0 6 2 5  
7. 12.10. 7 7 8 6 3 5 6 6  
8. 13.10. 7 6 8 6 3 6 7 6  
9. 17.10. 8 5 4 3 0 8 6 5  
10. 18.10. 7 0 4 0 0 4 2 7  
11. 19.10. 7 0 5 0 0 4 4 5  
12. 20.10. 6 2 4 0 0 3 4 4  
13. 24.10. 5 0 3 0 0 4 0 4  
14. 25.10. 6 3 5 0 0 3 2 6  
15. 26.10. 7 3,5 5 5 4 4 3 7  
16. 7.11. 8 5 5 4 2 1 5 7  
17. 8.11. 6 3 5 2 5 3 2 7  
18. 9.11. 8 5 7 5 5 6 4 6  
19. 10.11. 8 5 7 0 2 5 3 8  
20. 15.11. 7 5 4 0 0 2 5 7  
21. 16.11. 8 4 4 2 1 4 3 7  
22. 22.11. 8 4 3 3 5 7 5 8  
23. 24.11. 8 3 2 0 0 2 3 8  
24. 28.11. 8 3 4 2 0 3 5 7  
25. 29.11. 8 2 3 0 0 2 5 7  
26. 30.11. 5 3 6 5 6 4 7 7  
27. 1.12. 10 0 10 5 0 1 2 8  
28. 6.12.  5 5 7 6 7 3 7  
29. 7.12. 7 3 3 6 0 5 4 7  
30. 8.12. 7 4 5 4 2 5 5 8  
31. 12.12. 7 4 5 5 6 6 3 8  
32. 15.12. 10 3 5 3 3 5 2 10  
33. 19.12. 7 6 7 7 5 6 6 7  
34. 20.12. 7 4 3 6 3 5 3 7  
35. 21.12. 8 4 5 2 3 3 2 8  
36. 22.12. 7 4 5 5 3 4 4 7  
37. 6.3. 8 5 8 5 3 5 4 8  
38. 7.3. 10 4 9 4 4 5 5 10  
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39. 8.3. 8 5 7 5 6 6 4 9 8 
40. 13.3. 8 5 6 4 4 5 4 9 0 
41. 15.3. 8 4 6 0 2 2 3 8 2 
42. 20.3. 8 5 5 4 3 4 3 9 8 
43. 21.3. 8 6 7 6 6 7 5 6 1 
44. 22.3. 9 4 7 5 4 5 5 9 5 
45. 24.3. 8 5 7 4 2 3 3 9 9 
46. 27.3. 8 7 5 6 5 7 5 10 0 
47. 29.3. 8 5 5 4 4 5 4 10 8 
48. 3.4. 8 6 5 6 6 5 5 9  
49. 5.4. 9 6 5 6 4 4 5 10 8 
50. 6.4. 9 5 6 7 7 5 3 10 5 
51. 10.4. 8 4 6 7 6 7 4 10 4 
52. 11.4. 8 3 5 4 3 4 2 10 4 
53. 14.4. 10 3 5 3 6 3 4 10 0 
Zsod – učenčeva samoocena za sodelovanje v šoli tistega dne 
Zpri – učenčeva samoocena pripravljenosti za šolsko delo v tistem trenutku 
Zspr –  učenčeva samoocena trenutne sproščenosti 
Zmot – učenčeva samoocena trenutne motiviranosti za šolsko delo 
Zrad – učenčeva samoocena trenutne radovednosti 
Zkon – učenčeva samoocena trenutne koncentracije, zbranosti 
Zspo – učenčeva samoocena trenutne spočitosti 
Zvar – učenčeva samoocena trenutnega občutka varnosti 
Zlak* – učenčeva samoocena trenutne lakote (to vprašanje je učenec sam želel vklučiti, a ga 
zaradi premajhnega števila podatkov nismo upoštevali) 
 
	  
	  
Tabela 31: Samoocene učenca po delu z RLD in pri 1., 7. in 9. postavki na koncu učne pomoči 
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  Ksod Kpri Kspr Kmot Krad Kkon Kspo Kvar Klak 
1. 3.10. 2 2 2 2 0 2 1 3  
2. 4.10. 7 8 8 8 6 8 9 9  
3. 5.10. 8 8 8 6 5 6 8 7  
4. 6.10. 6 5 5 4 2 4 6 6  
5. 10.10. 8 8 7 6 4 6 7 7  
6. 11.10. 7 6 7 4 3 5 6 6  
7. 12.10. 8 6 7 5 4 6 7 7  
8. 13.10. 8 7 8 4 3 6 7 6  
9. 17.10. 5 4 4 3 0 2 3 4  
10. 18.10. 9 5 8 5 0 6 4 5  
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11. 19.10. 7 5 6 2 0 5 6 6  
12. 20.10. 7 3 8 0 5 4 2 6  
13. 24.10. 5 4 6 0 0 3 0 4  
14. 25.10. 7 0 3 0 0 5 3 5  
15. 26.10. 10 6 5 5 5 5 6 7  
16. 7.11. 10 5 8 8 8 7 10 8  
17. 8.11. 8 5 5 9 2 5 3 8  
18. 9.11. 10 7 7 5 7 5 4 10  
19. 10.11. 10 7 8 0 6 7 5 8  
20. 15.11. 8 7 5 7 3 5 7 8  
21. 16.11. 8 7 5 5 5 4 3 8  
22. 22.11. 8 7 6 6 5 6 5 7  
23. 24.11. 5 4 5 3 0 5 5 8  
24. 28.11. 7 5 5 3 5 5 3 8  
25. 29.11. 5 2 5 7 5 4 8 8  
26. 30.11. 10 5 5 7 7 10 7 10  
27. 1.12. 5 3 7 5 5 5 7 8  
28. 6.12. 6 5 5 4 5 6 3 7  
29. 7.12. 5 4 3 5 4 4 3 5  
30. 8.12. 8 5 5 4 4 2 5 8  
31. 12.12. 6 5 4 5 6 5 4 7  
32. 15.12. 5 6 5 6 5 6 3 5  
33. 19.12. 8 5 5 5 5 5 4 8  
34. 20.12. 8 5 5 6 5 3 3 7  
35. 21.12. 7 4 5 5 2 5 3 8  
36. 22.12. 5 4 5 0 3 0 4 4  
37. 6.3. 10 5 9 7 5 5 4 10  
38. 7.3. 10 5 10 5 5 7 5 10  
39. 8.3. 7 5 5 6 5 4 4 10 8 
40. 13.3. 9 5 8 5 5 6 5 9 2 
41. 15.3. 9 4 5 5 5 4 5 10 5 
42. 20.3. 9 4 5 4 5 3 5 9 9 
43. 21.3. 9 4 8 5 5 5 6 9 2 
44. 22.3. 8 5 8 5 6 5 5 10 5 
45. 24.3. 9 5 5 4 3 3 4 10 10 
46. 27.3. 9 5 5 6 6 5 5 10 2 
47. 29.3. 10 5 5 6 7 5 4 10 4 
48. 3.4. 10 5 8 5 6 5 6 10 2 
49. 5.4.          
50. 6.4. 9 5 6 5 6 5 4 10 5 
51. 10.4. 9 6 5 5 6 6 5 10 6 
52. 11.4. 9 5 5 5 6 6 6 10 4 
53. 14.4. 10 8 5 6 5 7 5 10 1 
Ksod – učenčeva samoocena za sodelovanje na učni pomoči tistega dne 
Kpri – učenčeva samoocena pripravljenosti za šolsko delo v tistem trenutku 
Kspr –  učenčeva samoocena trenutne sproščenosti 
Kmot – učenčeva samoocena trenutne motiviranosti za šolsko delo 
Krad – učenčeva samoocena trenutne radovednosti 
Kkon – učenčeva samoocena trenutne koncentracije, zbranosti 
Kspo – učenčeva samoocena trenutne spočitosti 
Kvar – učenčeva samoocena trenutnega občutka varnosti 
Klak* – učenčeva samoocena trenutne lakote (to vprašanje je sam želel vklučiti, a ga zaradi 
premajhnega števila podatkov nisem mogla uporabiti) 
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OCENE IZ DNEVNIKOV 
Tabela 32: Ocene posameznih področij učenca iz dnevnikov 
  stopnja stopnja pogostost 
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  Jmot Just Jraz Jzbr JIsam JPsam 
  motiviranost ustvarjalnost razpoloženje zbranost samoizražanje 
1. 3.10. − 2 0 − 2 − 1 2 7 
2. 4.10. 1 1,5 1 1 2 2 
3. 5.10. 0,5 0,5 1 0,5 2 3 
4. 6.10. − 2 0 − 1,5 − 2 2 3 
5. 10.10. − 1,5 0 − 1,5 − 1,5 3 2 
6. 11.10. − 1 0 − 1 − 1 1 2 
7. 12.10. − 2 0 − 1 − 1 3 6 
8. 13.10. − 1 0 − 1 − 1 2 3 
9. 17.10. − 2 0 − 2 − 2 2 4 
10. 18.10. − 2 1 − 2 − 2 2 5 
11. 19.10. − 1 0 − 1 0 2 4 
12. 20.10. − 2 1 − 2 − 1 2 7 
13. 24.10. − 1 0 − 1 − 1 2 2 
14. 25.10. − 2 1 − 2 − 2 2 2 
15. 26.10. − 2 1 − 2 − 1 2 4 
16. 7.11. − 1 0 − 1 − 1 2 3 
17. 8.11. 1 1 − +1 1 2 2 
18. 9.11. − 1 0 − 1 − 1 2 2 
19. 10.11. 0-1 0 0,5 0 2 4 
20. 15.11. 1 0,5 − 1 0 0 0 
21. 16.11. − 1 1 1 1 2 2 
22. 22.11. − 2 0,5 − 0,5 1 3 4 
23. 24.11. − 2 0 − 2 − 1 1 1 
24. 28.11. − 1 0 − 2 − 1 3 3 
25. 29.11. 0 0 − 1 − 1 2 1 
26. 30.11. 1 0 − + 1 − 0,5 2 2 
27. 1.12. 1 0 2 1 2 1 
28. 6.12. − 2 0 1 1 2 2 
29. 7.12. 1 0 − 2 − 1 3 2 
30. 8.12. − 0,5 0 0,5 1 1 1 
31. 12.12. − 0,5 0 0,5 1 2 1 
32. 15.12. 0 0 0 0 2 1 
33. 19.12. 1 0 0,5 1 1 2 
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34. 20.12. 1 0 1 1 1 2 
35. 21.12. 0,5 0 0 0,5 2 2 
36. 22.12. 0,5 0 0 0 1 1 
37. 6.3. 1,5 0 1,5 2 2 3 
38. 7.3. 1,5 2 1,5 1,5 1 1 
39. 8.3. 1,5 0 1,5 1 2 1 
40. 13.3. 1,5 2 1 1,5 2 3 
41. 15.3. 1,5 1,5 1,5 1,5 2 3 
42. 20.3. 1 1,5 1 1 2 9 
43. 21.3. 1,5 1,5 1 1 2 4 
44. 22.3. 1 1,5 1 1 1 3 
45. 24.3. 1,5 1,5 1,5 1,5 2 3 
46. 27.3. − 0,5 1,5 − 1 0,5 2 15 
47. 29.3. 2 0,5 1,5 2 2 3 
48. 3.4. 1,5 0,5 1,5 1,5 2 5 
49. 5.4. 1,5 0 1 1,5 2 3 
50. 6.4. 1,5 0,5 0,5 1,5 3 6 
51. 10.4. 1,5 1,5 2 1 2 9 
52. 11.4. 1 1,5 1,5 1 2 10 
53. 14.4. 1 1,5 1,5 1 2 2 
	  
	  
Tabela 33: Podatki o skupinah RLD nastalih pred raziskavo in med 1. delom raziskave 

O
bd

ob
je

 ra
zi

sk
av

e 

Iz
br

an
e 

R
LD

 

U
po

ra
bl

je
ne

 R
LD

 

Za
po

re
dn

a 
št

. s
ku

pi
ne

 

Im
e 

sk
up

in
e 

N
ač

in
 is

ka
nj

a 
R

LD
 v

 
go

og
le

.c
o.

uk
 

(in
 p

ai
nt

in
gs

, a
rt,

 
pi

ct
ur

es
 a

li 
sc

ul
pt

ur
e,

 
ill

us
tra

tio
n)

 

Št
. R

LD
 v

 sk
up

in
i 

 
PR

ED
-R

A
ZI

SK
O

V
A

LN
O

 O
B

D
O

B
JE

 
od

 o
kt

ob
ra

 2
01

5 
do

 o
kt

ob
ra

 2
01

6 

Iz
br

an
e 

R
LD

 
v 

7.
 ra

zr
ed

u 

Tu
di

 p
re

d 
ra

zi
sk

av
o 

I. * Bea 
+ prazna 

/ 44 
+ 1 

II. Konflikt 
 

Pain, Conflict, 
Blue 

9 

III.** Stalna 
 

/ 20 

Iz
br

an
e 

R
LD

 
2.

10
.2

01
6 

Sa
m

o 
v 
ča

su
 ra

zi
sk

av
e 

IV. Kipi 
 

Sculptures  9 

V. Risbe 
 

Drawings  6 

VI Ilustracije 
 

Illustrations  6 

Iz
br

an
e 

R
LD

 
3.

10
.2

01
6 

VII. Moderno slikarstvo Pollock, 
Mondrian 

6 

VIII. Abstraktno slikarstvo 
 

Kandinsky 9 

IX. Nov začetek 
 

The new 
beginning 

6 

SKUPAJ 9 skupin 116 RLD 

R
A

ZI
SK

O
V

A
L

N
O

 O
B

D
O

B
JE

  
od

 o
kt

ob
ra

 d
o 

de
ce

m
br

a 
20

16
 3.10. 

Sa
m

o 
v 
ča

su
 

ra
zi

sk
av

e 

X. Žalost 
 

Sorrow 6 

3.10. XI. Odgovornost  Responsibility  
 

6 

12.10. XII. Dovolj  
 

Enough 6 

24.10 XIII. Nova stalna / 20 
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7.11. XIV. Znanje 
 

Knowledge 6 

30.11. XV. Svoboda 
 

Freedom  6 

30.11. XVI. Najstnik Leah 
Pearlman 

6 

7.12. XVII. Točkasto slikanje Dot painting 
Australia 

6 

7.12. XVIII. Impresionisti 
+ ABČ 

Impressionism 
 

6  
+ 1 

22.12. XIX. Mavrica Rainbow 6 
SKUPAJ 10 skupin 75 RLD 

Zgornja tabela prikazuje podatke 19 skupin reprodukcij, ki so bile uporabljene v 
raziskavi. 
* Skupina je bila razdeljena na štiri dele. Vsak del je vseboval 11 RLD. V 1. in 3. delu je 
bila poleg enajstih prisotna še ena neposlikana likovna površina. 
**Skupino sestavljajo slike, ki smo jih skupaj z učencem izbrali in uporabljali že v 
preteklem šolskem letu na osnovi njegove ocene in želje po delu z njimi. 
24. 10. 2016 smo iz skupin II, III in IX vzeli skupaj 18 slik, dodali še eno, ki jo je učenec 
že uporabljal v preteklem šolskem letu in tako dobili Novo stalno skupino. 
 
Tabela 34: Material, ki je nastal med srečanji v času raziskave 

D
at

um
 

20
16

  

Po
sn

et
ek

  
za
če

tn
eg

a 
st

an
ja

 

Po
sn

et
ek

 
ko

nč
ne

ga
  

st
an

ja
 

Z
vo
čn

i 
po

sn
et

ek
 

Iz
de

lk
i 

V
id

eo
 

po
sn

et
ek

 

Sk
ic

a 
sr

eč
an

ja
 

      Bea Jakob 
3. 10. � �   � � � 
4. 10. � �   � � � 
5. 10. � � �   �  
6. 10. � �   � �  
10. 10. � �   � �  
11. 10. � �   � �  
12. 10. � � �   �  
13. 10. � �   � �  
17. 10. � � �  � �  
18. 10. � � � � � �  
19. 10. � �   � �  
20. 10. � �   � �  
24. 10. � �   � �  
25. 10. � �  � glina �  
26. 10. � � �   �  
27. 10. bolan 
7. 11. � � �   �  
8. 11. � � �   �  
9. 11. � � �   �  
10. 11. � � �   �  
14. 11. bolan 
15. 11. � � �   �  
16. 11. � � � �  �  
17. 11. odsoten 
21. 11.      �  
22. 11. � � � �  �  
23. 11. odsoten 
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24. 11. � � �   �  
28. 11. � � �   �  
29. 11. � � �   �  
30. 11. � � �   �  
1. 12. � � �   �  
6. 12. � � �   �  
7. 12. � � �   �  
8. 12. � � �   �  
12. 12. � � �   �  
13. 12. bolan 
14. 12. bolan 
15. 12. � �    � pri njem 
19. 12. � � �   �  
20. 12. � � �   �  
21. 12. � � �   �  
22. 12. � � �   �  
 

D
at

um
 

20
17

 

Po
sn

et
ek

 
za
če

tn
eg

a 
st

an
ja

 

Po
sn

et
ek

 
ko

nč
ne

ga
  

st
an

ja
 

Z
vo

k 

Iz
de

lk
i 

6. 3.  � � �  
7. 3.  � � �  
8. 3.  � � �  
13. 3. � � � � 
15. 3.  � � � � 
20. 3. � � �  
21. 3. � � � � 
22. 3. � � � � 
24. 3. � � � � 
27. 3. � � � � 
29. 3. � � �  
3. 4.  � � � � 
5. 4.  �  �  
6. 4.  � � �  
10. 4. � � �  
11. 4.  � � � � 
14. 4. � �  � 
V zgornji tabeli prazen prostor pomeni, da tistega dne v zgornji tabeli opredeljen material 
ni nastal. 
 
Tabela 35: Primeri likovnega dnevnika iz pred-raziskovalnega obdobja in iz 1. dela raziskave 
1 

 

2 
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3  

 

4 

 
5 

 

6 

 
7 

 

8 

 
9 

 

1
0 
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1
1 

 

1
2 

 
1
3 

 

1
4 

 
1
5 

 

1
6 
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1
7 

 

1
8 

 
1
9 

 

2
0 

 
 

Skice od 1 do 8 v zgornji tabeli so nastale kot likovni zapis srečanja v pred-raziskovalnem 
obdobju. Ostale so nastale v 1. delu raziskave, kot odgovor na samorefleksijo 
raziskovalke, razen skici 19 in 20, ki ju je naredil učenec na koncu ur učne pomoči. V 
skice 5, 6, in od 9 do 18 smo pri fotografiranju na mesto narisanega odnosa med učencem 
in izvajalko učne pomoči, vključili mavrično svetlobo. Opis likovnega dnevnika se nahaja 
na strani 50. 
 
Tabela 36: Oznake vseh RLD glede na skupino 

Im
e 

sk
up

in
e 

 

      

 
1.

   
sk

up
in

a 
I  

   
  

I. 1. 1.  I. 1. 2.  I. 1. 3.  I. 1. 4. I. 1. 5. I. 1. 6. 

 

 

 

 

 
 

I. 1. 7.  I. 1. 8. I. 1. 9. I. 1. 10. I. 1. 11. I. 1. 12. 
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2.
   

sk
up

in
a 

I 

 
   

   

I. 2. 1.  I. 2. 2.  I. 2. 3.  I. 2. 4.  I. 2. 5. I. 2. 6.  

 
  

 
 

 

I. 2. 7.  I. 2. 8. I. 2. 9.  !. 2. 10. I. 2. 11.  

3.
   

sk
up

in
a 

I    
   

I. 3. 1. I. 3. 2. I. 3. 3. I. 3. 4. I. 3. 5. I. 3. 6.  

   
  

 

I. 3. 7. I. 3. 8. I. 3. 9. I. 3. 10. I. 3. 11. I. 3. 12. 

4.
   

sk
up

in
a 

I 

  
  

  

I. 4. 1. I. 4. 2. I. 4. 3. I. 4. 4. I. 4. 5. I. 4. 6.  

   
  

 

I. 4. 7. I. 4. 8. I. 4. 9. I. 4. 10. I. 4. 11.  

II 
    

 

 

II. 1. II. 2. II. 3.  II. 4. II. 5. II. 6. 
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II. 7.  II. 8.  II. 9.     

III 

 
 

  

  

III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. III. 5. III. 6. 

   

 

  

III. 7. III. 8. III. 9. III. 10. III. 11. III. 12. 

  

 

 
 

 

III. 13. III. 14. III. 15. III. 16. III. 17. III. 18. 

 

 

    

III. 19.  III. 20.     

IV 

 
   

  

IV. 1. IV. 2. IV. 3.* IV. 4. IV. 5. IV. 6. 
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IV. 7. IV. 8. IV. 9.    

 
V 
   

 

   

V. 1. V. 2. V. 3. V. 4. V. 5. V. 6. 

VI 

 

  

 

  

VI. 1. VI. 2. VI. 3. VI. 4. VI. 5. VI. 6. 

VII  
  

 
 

 

VII. 1. VII. 2. VII. 3. VII. 4. VII. 5. VII. 6. 

 
 
 
 

VIII 
 
 
 
 

  

 

   

VIII. 1. VIII. 2. VIII. 3. VIII. 4. VIII. 5. VIII. 6. 

 
  

   

VIII. 7.  VIII. 8. VIII. 9.    
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IX 

  
  

  
IX. 1. IX. 2.  IX. 3.  IX. 4.  IX. 5.  IX. 6.  

X 
      

X. 1. X. 2.  X. 3.  X. 4.  X. 5.  X. 6.  

 
XI 

 

  
 

 
 

XI. 1.  XI. 2.  XI. 3.  XI. 4.  XI. 5.  XI. 5. 

 
XII 

 
 

 
 

 
 

IX. 1. IX. 2. IX. 3. IX. 4. IX. 5. IX. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

XIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

XIII. 1.  XIII. 2.  XIII. 3.  XIII. 4.  XIII. 5.  XIII. 6. 

   
  

 

XIII.7.  XIII. 8. XIII. 9.  XIII. 10. XIII. 11. XIII. 12. 

      
XIII. 13.  XIII. 14. XIII. 15. XIII. 16. XIII. 17. XIII. 18 

 
 

    

XIII. 19. XIII. 20.     
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XIV 

 
  

   
XIV. 1. XIV. 2.  XIV. 3.  XIV. 4. XIV. 5. XIV. 6. 

XV 

 
    

 

XV. 1. XV. 2. XV. 3.* XV. 4. XV. 5. XV. 6. 

XVI 
 

 

 

 

 
 

XVI. 1. XVI. 2. XVI. 3. XVI. 4. XVI. 5.  XVI. 6. 

XVII 

 
 

 
  

 
XVII. 1. XVII. 2. XVII. 3. XVII. 4. XVII. 5. XVII. 6. 

XVIII 
 

 
    

XVIII. 1. XVIII. 2. XVIII. 3. XVIII. 4. XVIII. 5. XVIII. 6. 

ABČ 

 

     

XVIII. 7.      
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*  IV. 3.   je bila nekaj časa v skupini XV. Svoboda, namesto XV. 3.  . 
Označene RLD z modro barvo pomeni, da so reproducirane na A4 format, vse ostale pa 
na A5 format. 
 
 
Tabela 37: Skupine vseh likovnih del in pogostost izbire posameznega dela 

Št
. s

ku
pi

ne
 * pod vsako RLD so števila srečanj, v katerih je bila slika uporabljena (modro število pomeni uporaba med srečanji, 

zeleno število pomeni pogostost opisa učenca z RLD na začetku raziskave, s strani intervjuvancev, rdeče število 
pomeni pogostost opisa učenca s strani intervjuvancev na koncu raziskave). 

I*
**

 

 
 

 
 

 

 

2, 1 1, 3, 3 1, 1, 2 1 1, 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

2, 1 2, 6 1, 3 2, 1, 1 1, 1, 3 3, 1, 1*, 1* 

  
 

   

4, 1 1, 2 7, 3, 1, 1* 4, 3, 3  2, 1 

 

  

 
 

 

2, 1 2, 3 1, 2, 3 2, 4 1, 1, 2  

   

 
  

 
XIX 

      
XIX. 1. XIX. 2. XIX. 3. XIX. 4. XIX. 5. XIX. 6. 
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1, 1, 1, 1* 2, 1*, 3, 1* 3, 3 1, 1, 1* 1, 1, 1, 1 

   

  

 

1, 2,  1, 3, 3, 1* 1* 2, 1  

 

 
  

 
 

2, 2 2, 4, 1 1, 2, 4, 2 5, 4 2, 4, 1 

 

 

  

  

 

4, 3 3, 2 1, 1* 5, 3, 1*, 1 2  

II
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 2 1    

 

 

 

 
 

 

   

1  1    

II
I 

 

 
 

 

 
 
 

  

 

 

 
 

1     1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
2  5    
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1      

 

 

    

1 1     

IV
 

 

 
 

 

 
 

1  4   1 

 

  

   

1 1 3    

V
 

  

 

 
  

1 1 3   4 

V
I  

  

 

 
 

1 2   1  
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V
II

 

 
 

 

  
 

3 1 3 1 1 3 

V
II

I 

  

 

 

 
 

 1  1  1 

 

 
 

   

      

IX
  

 
 

 

 

 

1      

X
 

  
  

  

2 2 1 2 2 1 

X
I 

 

 
 

 

 

 
 1  2   

X
II

 

 

 

 

 

 
 

1    1  
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X
II

I   

 
 

 

 

 
 

5 I 1  I 2 I  

  
 

 
 

 

 3 V   1  

      

 1 I 3 2 1**  

 

 

    

2 I 1     

X
IV

 

 

  

 
  

 1 1  1 1 

X
V

 

 

 
   

 

2 1  2 2 1 

X
V

I 
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1 1 2 1 2 1 

X
V

II
 

 

 

 
  

 
2 1 2 1   

X
V

II
I A

B
Č

 
A

B
Č

 

 

 

 
   

 3 1 2 2 2 

 

     

2      

X
IX

 

  
 

  
 

3 2 2 2 2 1 
V tabeli 37 je pod slikami označeno število srečanj, v katerih je bila ta slika izbrana, ne 
glede na to, kolikokrat je bila izbrana v času ene ure učne pomoči in kdaj je bila izbrana v 
času srečanja (na začetku, koncu ali vmes).  
 
Legenda k zgornji tabeli: 
* S to RLD zagotovo ne morem opisati učenca. 
** RLD je bila uporabljena v pred-raziskovalnem obdobju 
Rimska številka pomeni, da je bila prej RLD v neki drugi skupini in je preneseno število 
izbir zavedeno v novi skupini. V izhodiščni skupini so reprodukcije v vijoličnem 
kvadratu. 
I *** Skupina je razdeljana na 4. dele. 
 
OPIS JAKOBA Z RLD 

 
Tabela 38: Opis Jakoba z RLD 

št
. 

in
te

rv
ju

ja
 

IZBIRE IN OPISI IZBRANIH SLIK na temo Jakob, s strani intervjuvancev 

1. 
 Jakob /     

2.  
 Jakob 
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3.
 

ra
zr

ed
ni
ča

rk
a 

 
»Spominja me na morje. On se nenehno potaplja in 

hkrati z lovkami lovi vse zadnje možnosti. Z 
lovkami lovi vse zelo zadnji hip in se rešuje, a je 

ves čas nekje tukaj nad gladino, pod gladino. Med 
potapljanjem se mu uspe z lovkami rešiti zadnji hip. 

Uspe mu nekaj ujeti, skombinirati, da se stvari 
uredijo. Ampak vse zadnji trenutek preden potone.« 

 »To rumeno 
notri je ta njegov svetli del in to 
okrog je polno nekega balasta. 
On je tako kot v enem cvetu, ni 
še kalčka, je še v lupini in 

dejansko vse, kar se zgodi, je v 
krogu. Ker smo mi aktivni in 

vse naredimo namesto njega. On 
je v nekakšnem kokonu in se še 
sploh ni razvil. Ni se še odprl. 

Vse se uredi, ker mi veliko 
delamo okoli njega, namesto 

njega. On je pa v varnem 
kokonu.« 

»Med drugimi 
slikami sta ti 
dve zelo 
ekstremni. Ko 
pa se začne 
potapljati, pa 
postane zelo 
aktiven s temi 
svojimi 
lovkami.« 

 

4.
 

ra
zr

ed
ni
ča

rk
a 

 

»Postavil se je zase. Prvič po dolgem času. Sebe je dal v ospredje, tako izstopajoče: 
zdaj bi pa še jaz nekaj svojega. Glasno je povedal svoje mnenje. Prej je bil čisto 
apatičen. Malo je izrazil svoje želje. Končno je rekel: "Glej, hočem sam nekaj 
poskusiti." Sebe je dal v ospredje, te poudarjene linije v ospredju mi to predstavljajo.« 

5.  
 
 

ŠPO  

»Dostikrat imam jaz pri njem to, 
najbolj to, "saj ni nič". Jaz imam 
od njega zelo malo.« 

 

»Bolj skrivnostno. To 
meni pomeni neko globoko 
morje, bolj takšno, kot neka 
skrivnost. Zelo svetle so vse 
slike. Tako svetlega ga jaz ne 
vidim.«  

6. 
 

 ŠPO 
 

 

»Mislec, skriti mislec. Ja skrivnostna modra. Deep blue sea. Nimam veliko asociacij 
nanj. Ja, saj je tak, skrivnosten. Svetla ne sme biti. Bolj temna. Ker je bolj tak, bolj 
zaprt vase, ni tako vesel. Kar je rdeče, pa to, tega nima, žara ne vidim.« 

7.  
 

DSP 

 
»V tej vidim 
nekje njegov 

zgrožen obraz, 
v nekih slabih 

trenutkih.«  
 

 »Tukaj (desno v 
zgornjem kotu) sem na hitro 
videla zmaja, oči, usta. (vse ostalo 
okoli) je morda ogenj, ki ga nekdo 
bruha nanj. V širšem pomenu šola 
z zahtevami. Vse to je ogenj.« 

 

 »Roza barva se mi 
je zazdela vedrina. Ima zaprte 
očke, malo je nasmejan obraz. 

Začuti se neka pomirjenost, 
lahko zaradi tega, ker se je v 
šoli ob koncu šolskega leta vse 

dobro izpeljalo.« 

 
/ 

8.  
 

 DSP 
 »Ta je mogoče tako, bom rekla, ena svetloba ali pa nekaj, žarek, ena lučka, mogoče 

upanja, da nekje vseeno obstaja, da nima čisto tako teh temnih misli, da še vseeno situacija ni 
zgubljena.« 
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9. 
 
 

 SLJ 
 

    
»Rumena barva mi predstavlja 

veliko pozitivne energije v njem. 
Tistega svetlega kar ima v sebi, 

pa ne pride nič ven na dan.« 

 

 »V tej sliki vidim ogromno njegovega potenciala. Prvi 
trenutek, ko njega vidiš, ne vidiš tega oklepa, to kar ima okoli sebe, 

da ne prepušča ničesar dobrega, da bi ven prišlo. Čeprav ni tako 
temno na drugi strani. V njegovi močno "zaščiteni" notranjosti vidim 
vrelec močne pozitivne energije, svetlobe, ki bi se razširila, če ne bi 

bila ujeta. Ne vem v kaj. V neke travme, strahove, neprijetne 
izkušnje, ki ga omejujejo, mu ne dopuščajo, da se razživi. Tok 

energije kroži po njem, ne najde pa izhoda, da bi pripolzel na plan.« 
10.  

 
 

SLJ 

 
»Ta je še 

najbližje. V 
njem je veliko 

nemira. 
 

 
»Veliko čustev in vsega kroži v njem. V njem je ta svetloba, optimizem, ta vera, tudi 
to, kaj on bi, in se včasih prelije tudi navzven. Pri tem imam občutek, da je še velik del 
negotovosti, enih stvari, ki jih ne zna poimenovati, ali ne ve točno kaj in kako je, a ga 
bremenijo. Ležijo mu na duši. 
Ne gre za zanemarljivo majhen del. Tukaj vidim ta boj in to svetlobo v njem, ki 
absolutno je. Tudi navzven pride. Vendarle je še nekako razdvojen v sebi. 
Koliko se mu uspe ločiti od tega, je stvar trenutkov, zato so verjetno ta njegova nihanja. 
To so zelo opazna nihanja, ko on že zelo lepo sodeluje, je večkrat dobre volje, 
nasmejan, potem pa kar pride teden, ko je tak, kot je bil včasih. Je tam, ampak ga ni 
tam. To kar traja, traja.« 

11.  
 

GUM 

 
»Zaradi barve, ker je taka zemlja 
pa to, pa zaradi teh par svetlejših,  

oranžnih, ker se mi zdi, da ni 
ravno tako mračen, da je vseeno 

tudi vesel otrok.« 

 
»Ta se mi zdi tudi taka lepa, 
zaradi te zelene notri, da je tako 
naravno. On ima nekaj svetlega 
v sebi. Je težko ubesediti.« 

 
»Morda zaradi tega, ker ima 
včasih malo viharna obdobja. 
Nato se mu malo umirijo stvari, 
spet resno zagrabi ali se malo 
znajde.« 

 

 
»Ni tako rjav, 
je še vseeno 

nekaj svetlobe 
v njem.« 

 
/ 

 
/  

»Meni je kot osebnost topel, ga pa ogrožajo drugi, 
ga zapeljejo, da ni v razredu kot človek, na kogar 
se lahko vedno zaneseš, in vedno dobiš odgovor, 
ampak ga drugi malo zakrivajo s temi svojimi 
forami, da malo splava drugam. Vseeno je, kot 
človek pozitivček. Svetel. Ostalo pa je zaradi 
viharniških neljubih in njegova zemlja. Narava v 
teh barvah.« 

12.  
 

GUM 
 

     
»Te tri so v ožjem izboru.« 
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»Njega vidim v barvah.« 

13.  
 

GEO 
 

         
»Jaz bi ga dala v modro barvo. Morje, voda, da te malo premetava 

gor in dol. Riba, morje.« 

»V rdečih, rumenih in zelenih 
ga zdaj ne vidim.« 

14. 
GEO  

/     

15.  
 

NAR
** 

 

 »Se še išče 
malo, čeprav 
zna biti tudi 
malo zase 

egoističen, kar 
pomeni, da 
zna tudi ne 

priti, tudi, če 
ve, da mora. 
Malo išče še 

kakšno 
stransko pot.» 

»Takole, da išče 
neko pot. Jaz 

mu želim, da jo 
najde. Ista 

zgodba. Lepo bi 
bilo, da se nekje 
najde. Rumena 
mi predstavlja 

pot.« 

 
»Tukaj jaz 
želim, da 

najde neko 
svetlo točko v 

svojem 
življenju.« 

 »To je on, 
nekje plava, v 
neki pomoči, 
mogoče pa v 

lastnem 
angažmaju.« 

 »Poglej, tole 
je že preveč 
organizirano 

trenutno 
zanj.«

 
»To ne vem, 
če so njegove 

barve 
nasploh.« 

 »To lahko 
enkrat nastane. 
Če bo to 

uspelo, bo 
lepo.« 

 
»To mu želim, 

da adaptira,  
ko bo z 

znanjem, z 
nekimi odnosi, 

v nekem 
življenju.« 

 

 
»Tukaj bi ga 
našel nekje, 
zavrtenega v 

nekem 
življenju kjer 
kroži, pa si ne 

more 
pomagati ali 
pa si mogoče 

ne želi.« 

 
»Mimo tega 

smo že, ni več 
tako temno, kot 

je bilo na 
začetku videti 

ali pa je bilo na 
začetku v 

šestem, ko smo 
ga spoznali. 

Sedaj je 
drugače.« 

 
»Sedaj je bolj 
tukaj, ni pa še 
čisto na 

rumeni.« 

 
»To mu želim. 

Da se najde 
tukaj notri v 

središču 
življenja za 
katerega bo 

znal sam 
poskrbeti zelo 
dobro. Tako 

nekako je 
zdaj, ko še ni 

rumene.« 

 »To ni zanj, 
je preveč 

temno. Tak ni. 
Vsaj jaz ga ne 

vidim 
takšnega.« 

 »Takole pa 
bo, ko si bo 

našel 
partnerko, pa 
bo življenje 

zaživel polno, 
z neko službo, 

s kakšnim 
otrokom, za 
katerega bi 

znal načeloma 
dobro 

poskrbeti, če 
bo prej našel 
še malo 

rumene.« 
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16.  
 

BIO, 
KEM 

**  »Ker je tukaj v sredini svetlo, kot 
da bi njega predstavljalo. Tako svetlo, kot nek 

potencial, kljub temu, da pa je vse naokoli mogoče 
ne tako zelo spodbujajoče.« 

  »To pa je po moje bolj 
njegova energija, ki bo še prišla do izraza, 
mogoče tudi skozi to puberteto in vse skupaj, bo 
on čisto uspešno doma nekje deloval. Se bo naučil 
delati, po moje, in vse te stvari in bo potem čisto v 
redu funkcioniral. Tisto energijo ima.« 

 
17. 

 
ZGO 

** 
  »Najbolj ta, zdi se mi, da je prisoten znotraj razreda in da se bo še razplamtel, da bo 

še pokazal en del. Ni potrebno, da je zdaj odličnjak, ampak, da se bo nekje še odprl pri nečem. 
Mislim, da ga vidim kot del celote, ampak ni del celote. Ni še izpostavljen, menim,  da še bo. Ta je 
izpostavljena, ampak še vseeno je tako zraven še nekaj. Je del celote, kot del razreda. Zato nisem želela 
kakšne zelo izpostavljene.  Menim, da je tukaj vse, a ni nič preklano. Prehod je v bistvu bolj mehak, ni 
tako jasnih meja.« 

 

         
»Zavestno sem se odločila, da ne bom temnih izbirala. Jaz njega ne vidim, da bi bilo kaj v njem 

dvojnega, da bi bil dvoličen. Nobene dvojnosti ni v njem. Ostale imajo bolj jasne meje, tega ne vidim pri 
njem.« 

18.  
 

ZGO 
** 
  »Krogi me 

spominjajo na celostnost ali neko 
neokrnjenost na njem, ker se mi 

zdi, da je še tako pristen.« 

 
»Rumene so me tako nagovorile, 
v zvezi z njim. Tak svetel se mi 

zdi, kot oseba. Tako nepokvarjen 
je.« 

 
»Tukaj vidim 
eno okno.« 

 »Tu je neko 
gibanje, 
nežnost.« 

 

 
»Konsistent-
nost, ni bil 
različen. 
Vedno je bil 
približno 
enak.« 

 

 
»Tukaj je ena 
globina, ki je 
pri njem ne 
poznam.« 

 
»Oko, kar me 
asociira na to, 
da bi rada kaj 
notri videla.« 

 
»Tukaj je 
otrok. 
Otroškost.« 

 »Tukaj je ena 
iskrica.« 

. 

 

 
»Tukaj je kot vrtinec. Vrtinec nečesa, kot barvitost, 
ki je lahko ravno obratno. En kontrast, lahko, da je 
v njem, a ne vidim te barvitosti. Zdi se mi, da je 
tako monoton. Verjetno da je to tudi v njem. Bolj 
skrita barvitost.« 

 

 
»Zopet ene iskrice, sem jih 

opazila pri njem, a ne vem česa. 
Ostalo pa je res še bolj zabrisano. Toliko ga 

poznam, kolikor je teh rumenih črt. Toliko mi je 
razviden. Ostalo pa ne.« 
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19.  
 

TJA** 
  

»Opis njega v prostem času, ko se 
razživi, ko dela več stvari. Je živ, 
aktiven. Motorji, prijatelji, žoga, 
smučanje.« 

 »Spominja me na 
delo na njivi, ker on veliko dela 
na njivi.« 

 »Delo na njivi.« 

    
»Kot da je v tem mehurčku, kot 
v coni udobja.« 
 

/ 
20.  

 
TJA** 

 »Mislim, da je kar tale. Ker je spodaj zelo veliko, potem pa je kot vulkan, ki je 
tukaj zaprt. V bistvu ven iz vulkana pride zelo malo, v resnici pa je ogromno notri. Mi od zunaj ga 
zatiramo, ker mu dajemo bergle (to so linije okoli). Jaz vidim, kot da smo ga mi zatrli z našim načinom 
dela. V resnici pa je v njemu ogromno.« 

21.  
 

MAT* 
 

   
»On se tako počuti pri matematiki.« 

 

 »Ta njega zelo opisuje.« (pozneje jo 
je izločila) 

22. 
 

FIZ* 

»Če ne bi 
bilo toliko 
rumene, bi 

bila tudi ta. Ta rumena me zmoti, 
ker je odprta, a ni toliko sončka v 
njem.« 

»Te dve najbolj. Na 
podlagi občutka 
sem izbrala. Tu  se 
je skril. Je morda 
on skrit, a buta vse 

okoli njega. Da si je zid naredil, 
da nič ne more do njega. Ti kar 
butaj, a ne bom prišel ven.« 

 »Tukaj je isto. 
Tukaj ga moti, kar treska vanj, 
to je kar packajo, to je njegova 
fasada. Ne da se brani, a nima 
prijetnega občutka, ko ga 
bombardiramo s strani.«  

23. 
 

DSP- 
MAT 

 »Po eni strani 
tako razburkan. tako malo 
zmedeno vse skupaj, po drugi 
strani pa čiste linije, čisto 
urejeno.« 

 »Spodaj je zmeda, zgoraj pa je vse lepo urejeno, 
zgornje jasne linije. Tako, kot je pri njemu, na eni strani še čisto 
tako tak otrok, zmeden, ko še nima tistih meja in smernice življenja. 
Po drugi strani pa se je moral že marsičesa naučiti, kar ga bo peljalo 
v življenju. Iznajdljivosti se je naučil. Po eni strani vse neka zmeda, 
ko je izgubljen, ko še precej išče, tukaj se mu počasi odpira, tukaj 
se že zasveti na določenih področjih. Kar bo za življenje 
potreboval, že zna in bo znal vnaprej sam poskrbeti. Čeprav to ni 
matematika, tisto, kar bi mi želeli. Stvari, ki ga bodo skozi življenje 
lepo vodile, se odpirajo.« 

 

 
»Tukaj pa je tista zmaga, ko se mu je končno posvetilo.Tukaj je ta zmagovalni element (rjave, pokončne 
linije) ; sem car nad vsem.« 
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24. 
 
 

TIT 

       
»Neskladje sam s seboj. Razstoteren. Vse nekaj razburkano, razcepljeno.« 

 
»Te ne, ker je 
preveč temna, 

ni svetla.« 
25. 

 
LUM 

 
»Ta najbolj 

njega 
opisuje.« 

 »Vidim ga 
tako hitrega, v zraku. Zračnost in 
nežne, mehke poteze.« 

 »Malo tudi v 
tej. Linije me spominjajo na 
njegovo hitrost, ker se mu toliko 
dogaja.« 

 
»To je on.« 

26. 
 

LUM 

  »Od velikih ima 
ta slika najmanj energije v sebi, zato 

bi ga opisala s to.« 

 
»Zdi se mi, da 
je čisto zaprt 

vase.« 

 »Predstavlja 
mi, ko sam ne 

ve kam bi 
šel.« 

 »Vidim ga 
nekako v enem svetu.« 

27. 
 

SD 

»Vidim ga kot toplega sončnega otroka, kljub težavam, katere ima. Ampak nobene 
hudobije ni v njem, nobene škodoželjnosti. Nikomur ni nikoli nič hudega naredil. 
Sošolci ga imajo radi kljub temu, da včasih kaj zaradi njega poslušajo. Je dober 
človek.« 

28. 
 

SD 
 

»Svetle barve, ker ga doživljam kot toplega, 
prijaznega fanta. Ni nesramen, ni žaljiv in ni 
agresiven. Fajn fant. Izredno čuteč in topel. Modri 
del – spogledovanje z mejami zakona.  
Živi dve življenji. Svetle barve, kar nam kaže 
navzven in ta modra temna barva, kar on doživlja 
navznoter. Tisto navznoter je lahko zanj tudi 
nevarno. Malokrat verbalizira svoja občutja, da bi 
kaj povedal o sebi. Na zunaj je čisto nekonflikten in 
vse je ja, ja, ja, znotraj pa se dogaja marsikaj.« 

 »V  vijoličnem 
je nekaj skrivnostnosti v njem, 
življenje, ki ga živi vzporedno s 
tem, kar nam kaže v šoli. Tisto, 
kar njemu ni ravno v prid. 
Zeleni val pa kaže eno upanje, 
teži gor, proti neskončnosti.« 

 »Je topel, dober 
človek.« 

 »Te zagotovo 
ne. Predstavlja 
mi hlad, 
vzvišenost.« 

29. 
OČE 

 
»To je on.« 

30. 
 

OČE 
 

»Zaradi barv sem jo izbral. Ko vidim vse te barve, jih lahko najbolj povežem z njim. Zdi se mi, da sta 
moški barvi modra in temno zelena.« 
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31
. 

M
A

M
A

 

 
»Radoživ, 
zvedav.« 

 »Ko se 
razjezi.«

 »Zasanjan.« 

 »Ko odtava, 
ko gre v svoj 

svet, ko 
razmišlja, ko 

vidiš, da ga ni, 
da ga odnaša.« 

 
»Ko gleda v 
kakšne šolski 
zvezek, ko ne 
ve čisto točno 

kaj gleda.« 

 »To je tudi 
on.« 

 »To je tudi 
on.« 

 »Njegova 
jeza. Veliko 

jeze in zamere 
drži v sebi.« 

 

» Zmeden. Ko 
čisto točno ne ve, kaj naj naredi, 
da bo prav.«  »Žalosten.«  »Zmeda.« 

»Toliko ni on 
nikoli prazen.«  

32
. 

M
A

M
A

 

 »To je 
njegova volja 
do življenja, v 

barvah.« 

 
»Njegova 
sproščenost, kar 
se vidi v 
njegovih očeh 
Vidi se koliko je 
sproščen, igriv.« 

 

 
»Njegova 

sproščenost. 
Spominja me 

na morje.« 

 
»To niso 
njegove 
barve.« 

 »Njegov 
odnos s sestro. 

Imata zelo 
dober odnos. 
Sestro ima 
zelo rad. 

Intenziven je, 
tako kot 
barve.« 

 »To je kaos, 
ki pri njem ne 
pride več do 
izraza. Zdi se 

mi, da je 
včasih veliko 

bolj.« 

 

 »Njegova 
ustvarjalnost. 
Tisto, kar on 

naredi malo po 
svoje. Tudi če 
ni v konceptu, 

na koncu 
dobro pride.« 

 
»Njegova 

ljubezen do 
narave. To ima 
tudi zelo rad.« 

 
»Ta je zanj, 
čisto 

premajhna. 
Njega se v tak 

okvir ne da 
dati.« 

 
»Hitrost. To 
ima on zelo 

rad.« 

 
»To je zopet 

sestra.« 

 
»Zvedavost. 
On je zelo 

zvedav. Rad bi 
še veliko 

videl, 
potoval.« 

 
»To je ogenj, 

ki v njem 
zagotovo na 
polno gori.« 

 

 
»Tole me pa 
spominja na 
malega ... se 

mi zdi, da ima 
on rad takšne 

barve.« 

 
»Tole pri njem 
žal ne obstaja, 
da bi bila taka 
nirvana.« 

 
»Ta ni njegova, 

ker je čisto 
premajhna.« 

 »Njegov 
entuziazem, 

navdušenje, ko 
ga prosim, da 

mi kakšno 
stvar uredi in 
potem pokaže 

tisto svojo 
moško plat.« 

 »Žalost, 
včasih ima 

tudi polne oči 
žalosti.«

 
»Njegove 
čisto najbolj 

 
»Kot eno seme 

in nov 
začetek. Zdi se 
mi, da ima on 
nenehno nove 

začetke in 
nove 

odločitve. Ima 

 
»Prijatelji. Še 
posebno Maj. 

Čista 
energija.«
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Zelene vrstice predstavljajo opis učenca pred začetkom raziskave. 
Oranžne vrstice predstavljajo opis učenca po izvedbi raziskave. 
Modre vrstice pomenijo, da začetni in končni opis učenca niso podali isti učitelji. Zaradi 
same narave dela, smo upoštevali oba opisa. 
V rdečih poljih so RLD, za katere intervjuvanci menijo, da ne ustrezajo opisu učenca. 
Vijolična vrstica pomeni neizveden intervju. 
* Pomeni, da je končni intervju opravila ista učiteljica, kot je začetnega, a je poučevala 
drug predmet.  
 
 
PRIMERI AKTIVNOSTI Z RLD IZ PRED-RAZISKOVALNEGA OBDOBJA 
15. 6. 2016 VOLKULJA 
Učenec je bil sključen pred računalnikom, da bi si napisal slovar angleških besed kot pripomoček 
pri angleščini. Kljub spodbudi, nismo v njem prepoznali več interesa za nadaljevanje dela.  
Svojo nezainteresiranost opraviči: »Ful me trebuh boli.«  
Bea: »Pokaži prosim svojo bolečino s sliko.« 
(Iz sključene drže se je vzravnal in poiskal sliko. Hitro se je osredotočil na skupino z živalmi. 
Obdal nas je občutek, da išče podobo ranjene volkulje z mladičem. Ko je šel drugič skozi kupček, 
jo je zagledal, in ob tem oddal zvok, ki je nakazoval, da si je oddahnil, zvok razbremenitve, 
olajšanja, da jo je našel.) 

(Izbral je sliko z volkuljo in jo predstavil.)  
Bea: »Jo lahko opišeš?  
Jakob: »Ja. Volkulja je ranjena ima veliko puščic v hrbtu in gleda svojega mladiča, ki je tudi 
ranjen.«  
Bea: »Kaj jo pri tem najbolj boli?« 
Jakob: (Preštel je 24 puščic v hrbtu.) »Vseh 24 puščic v njenem hrbtu ne tako kot ta, ki je zadela 
njenega mladička.«  
B: »Kdo ga je ustrelil?«  
J: »Sovražnik, nekdo, ki mu je želel škodovati.«  
B: »Škodovati zaradi česa?«  
J: »Ker ga sovraži.«  
B: »Ima razlog, da ga sovraži?« 
J: »Ja, ker je majhen in je nekaj jokal, cvilil.«  
B: »Kako je zdaj z mladičkom?«  
J: »Mrtev je.«  
B: »Kako veš, da je mrtev?«  

 »Kros 
motor.« 

skrite misli, ki 
jih nihče ne 

ve.« 

nenehno 
nekaj.« 

 »To je šola. 
To je tisto, kar 

ne bi, pa 
moraš.« 

 

 »Morje. On 
gre rad na 
morje. Rad 

plava, rad ima 
čolne in 
hitrost.« 

 
»Njegova 

ljubezen do 
narave. On zelo 
rad kosi, rad ima 
naravo, rad gre 

ven ...« 

 »To je tisto, kar ga 
včasih tudi odnaša. Ko gre v 

svoj svet. Ko mora premisliti. 
Ne vem kaj mora takrat narediti, 

a vem, da ga odnaša.« 

 »Razmišljujoč. Ko 
se usede, k sebi potegne noge in 

razmišlja.« 
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J: »Ker miruje, je tiho in ima zaprte očke.«  
B: »Je lahko v nezavesti?« 
J: »Ja lahko, ja.«  
B: »Kaj bi potreboval, da bi mu bilo bolje? (Ponudimo mu škarje. Bil je presenečen.)  
J: »A kar izrežem?«  
B: »Je to, kar mladiček potrebuje?«  
J: »Ja, da nima več sulice v hrbtu.« (Začne izrezovati puščice proč; pri volkulji in pri mladičku.)  
B: »Je še kaj, kar potrebuje volk?« 

 
J: (Vzame novo sliko.) »To rabi; srečo in mir.«  
B: »Ali lahko tega volka umestiš v to srečo in mir?« 
J: (Vzame ponovno škarje in izreže še vse puščice iz volkulje, skrbno je delal, proč je dal tudi kri, 
ki se je nabrala v obliki luže pod njo. Nato je prilepil mladička na novo izbrano sliko in nato še 
volkuljo. Zadovoljen jo je pogledal, še posebno, ko je ugotovil, da pri lepljenju ni prekril 
nobenega lika na novi sliki. Po velikosti se je vse lepo izteklo. Sliki je dal naslov Sreča.) Opiše jo, 
da se vsi lepo igrajo, so siti in v zameno za hrano in stanovanje, volkovi čuvajo hišo, da so otroci 
in mama varni.  
B: »Kako je zdaj volku?« 
J: »Obema je bolje.«  
B: »Kako je tej punčki na sliki, ko je zdaj v njen svet prišel ta volk?« 
J: »Ja dobro, ker ga zdaj boža in volku to paše.«  
B: »Kako je temu fantku?« 
J: »On pa si žogo podaja z večjim volkom.«  
B: »Kako je tej mami, ko sta prišla v njihovo družino dva volka?«  
J: »Ja v redu, za njih skrbi, za malega volka in otroke.«  
B: »Kaj dobi v zameno, če skrbi za njih?« 
J: »Čuvata hišo, pa prijateljstvo.«  
B: »Jaz vidim še eno žival.«  
J: »Ja, galeba.«  
B: »Kako je njemu, ko sta prišla volka v njegov življenjski prostor?«  
J: »Ja, tudi v redu.«  
B: »Kaj skupaj delata?«  
J: »Skupaj se lovijo in skupaj ribe lovijo.«  
B: »Kdo je boljši?«  
J: »Galeb, ker gre lahko v bolj globoko vodo.«  
B: »Kako je volk s tem, da je galeb boljši?«  
J: »V redu, ker galeb se pa boji teh ljudi, volk se jih pa ne.«  
B: »Kako je s tem, ko galeb gleda volka, ki se ne boji ljudi; ga zanima, da bi se od njega kaj 
naučil? Ali pa mu ni v interesu?« 
J: »Ja to mu ni v interesu, da se ne bi več bal ljudi.«  
B: »Kje se nahajata?«  
J: »Na plaži, na Hrvaškem.«  
B: »Kateri letni čas je?«  
J: »Poletje, temperatura je 37 stopinj. Je bolj zahod.«  
B: »Kaj so pred tem delali, preden so se združili?«  
J: »Ja, so pa imeli slabšo zgodbo. Pač ta dva volka sta bila oba zelo močno poškodovana, njim je 
pa oče umrl.«  
B: »So prišli sem s kakšnim namenom?«  
J: »Ja, da se pogovorijo, pomirijo in da se imajo fajn.«  
B: »Kako se zgodba nadaljuje?«  
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J: »Ja skupaj so do konca življenja, pa pridejo vsako leto na morje, pa se veselijo.«  
B: »Otroci med tem odraščajo. Deklica ni več tako majhna, pa začne rasti, tisti deček tudi raste.«  
J: »Ja.«  
B: »Ali pripeljejo še koga zraven?«  
J: »Ja prijatelje, pa vse, da so skupaj.«  
B: »Se pravi, da jih je tukaj potem več, postanejo celota, ki je povezana. So pripravljeni sprejeti 
nove ljudi v svoje središče?« 
J: »Ja.«  
B: »Kako bi dal naslov temu trenutku tukaj na plaži?«  
J: »Sreča.«  
B: »Daš lahko barvo tej sliki, z zaprtimi očmi?«  
J: »Svetlo zelena, svetlo modra in svetlo rumena.«  
B: »Kaj pa oblika?« 
J: »Oblika je trata.«  
B: »Kaj pa vonj.«  
J: »Vonj po morju.«  
B: »Kaj pa zvok?«  
J: »Valovi, pa galebi, pa čoln, pa drugi ljudje.«  
B: »Si lahko to zakleneš v srce?«  
J: »Ja.« 

    
 
15. 6. 2016 OTROK POD ULIČNO SVETILKO 
Bea: »Kakšen je tvoj odnos do pisanja?« 
Jakob: »Ni tako dober.«  
B: »Mi ga lahko predstaviš s sliko? Kaj se takrat v tebi dogaja, ko pišeš? Ta odpor, odnos do 
pisanja. Si takrat v krču s telesom ali moraš zelo razmišljati ali imaš prazno glavo ... Ne vem, me 
pa zanima, kaj se takrat v tebi dogaja?« 
J: »Ja, v bistvu je zelo dolgočasno. Dolgočasno, pa kdaj me začne roka boleti.«  
B: »Kaj ti predstavlja dolgčas?« 
J: »To pisanje.«  
B: »Mi lahko predstaviš ta dolgčas?« 

J: (Jakob prične izbirati in pri tem začne zehati.) »Ti dve.«    
B: »Kaj vidiš na prvi izbrani sliki?« 
J: »Ja zaspan, zdolgočasen, je ta fant na sliki. Ta prav tako. Nič se mu ne da, temu velikemu 
medvedku.«  
B: »Kaj še vidiš na prvi sliki?« 
J: »Ja, sovo, pa majhnega kužka, pa lučko.«  
B: »Kako pa je s tem majhnim kužkom?« 
J: »Ja, hoče se igrati z njim, da mu ne bi bilo dolgčas. Fantek pa se ne želi.«  
B: »Mu je kaj zameril?« 
J: »Ne, iskat si je šel drugo družbo.«  
B: »Kako se ob tem počuti ta kužek, ko ga tukaj prosi?« 
J: »Ja slabo.« 
B: »Ampak ta fantek je odločen, da se ne bo igral z njim?« 
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J: »Ja, in kužek bo šel zdaj stran, ker se noče z njim igrati.«  
B: »Kaj se je zgodilo prej, da se zdaj noče igrati? Je lačen, ima strgane hlače ... ?« 
J: »Ne da se mu.«  
B: »Kaj bi potreboval, da bi se mu dalo? Se mu je že kdaj dalo igrati?« 
J: »Ja, ko ni bilo za šolo.«  
B: »Če ni bilo za šolo, se mu je pa dalo.« 
J: »Ja, tako se meni naredi. Če ne pišem za šolo, ampak za nekaj drugega, se mi da pisati ... tako, 
če nekam grem, pišem razglednice, pa rišem. To delam na pomolu, da mi ni dolgčas, da vsaj 
nekaj delam.«  
B: »Temu fantku, pod lučko, je dolgčas in ne piše, ker mu je pisanje dolgočasno. Po drugi strani si 
pa dolgčas preganja s pisanjem. Seveda je odvisno od tega, zakaj piše, ker mora ali ker si želi.« 
J: »Ja. Tako je tudi pri meni. Če kdaj v šoli hočem pisati, tudi lepo pišem.«  
B: »Ima ta lučka kakšno funkcijo, da bi ga kaj spodbudila, da mu ne bi bilo muka pisati?« 
J: »Ne vem. Ne.«  
B: »Ima to lučko lahko nekje v telesu?« 
J: »Ja, lahko jo ima v srcu.«  
B: »Kaj vpliva na to, kdaj je lučka prižgana in kdaj ugasnjena?« 
J: »Od drugega je odvisno. Od družbe. Odvisno, kakšna družba je, če je dobra in če se hoče igrati, 
potem bo lučka gorela.«  
B: »Se ta lučka prižiga glede na njegovo voljo?« 
J: »Ja, to je.«  
B: »Trenutno se je odločil, da mu ne sveti?« 
J: »Ja.«  
B: »Kaj bi potreboval, da bi mu svetila?« 
J: »Svojo odločitev, da se odloči, da jo prižge.«  
B: »Si lahko malo fantek na sliki?«  
J: »Ja.«  
B: »Živijo, jaz sem Bea, kako je tebi ime?« 
J: »Tomaž.«  
B: »Tomaž živijo, vidim, da si tukaj pod to lučko. Imaš nekaj živali okoli sebe, pa me zanima, 
kako si v tem trenutku, tukaj pod to lučko?« 
J: »Ja, slabo. Dolgočasim se. Ja, ker se mi ne da igrati z njimi, ki so okoli mene.«  
B: »Kaj se je zgodilo pred tem? Si že utrujen, si se že preveč igral?« 
J: »Sem malo utrujen, naveličan igranja.«  
B: »Potrebuješ počitek?« 
J: »Ja.«  
B: »Ali lahko tem živalim okoli sebe poveš, da potrebuješ počitek in ko se boš spočil, se boš igral 
z njimi?« 
J: »Ja.«  
B: »Jim poveš?« 
J: »Ja. Potrebujem počitek, potem se pa bom igral z vami.«  
B: »Mislim, da je kužek razumel, šel je stran in sova je odletela. Sem pa slišala prej od sove, da 
imaš ti eno lučko v srcu, ki jo lahko poljubno prižigaš in ugašaš, kakor te je volja. Pa me zanima, 
kaj vpliva na to odločitev ali jo boš prižgal ali ugasnil?« 
J: »Pač, koliko se mi da igrat.«  
B: »Kdaj se bolje počutiš, ko ti gori lučka ali ko jo imaš ugasnjeno?« 
J: »Ko sveti, mi je bolje.«  
B: »Jaz ti želim, da ti bo čim večkrat svetila.« 
J: »Ja.«  
B: »Tomaž, ti je v redu, da te zdaj pustim počivati ali bi še kaj delil z menoj?« 
J: »Ja, v redu je. Bi počival.« 
 
2. RLD 
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B: »Lahko kaj poveš o tej drugi sliki, ki si jo izbral?« 
J: »Medvedu je dolgčas, ker v bistvu ima ves čas enega in istega prijateljčka. Sam je, v eni jami, 
in mu je dolgčas.«  
B: »Kdaj mu ni dolgčas?« 
J: »Ko kakšni prijateljčki pridejo k njemu. Če je žalosten, ga noben ne opazi, zato ker je notri v 
jami zaprt.«  
B: »Kaj se mu je zgodilo, da je zaprt notri v jami?« 
J: »Notri je šel, potem so se pa skale zrušile, da ni mogel več ven iti.«  
B: »Se pravi, da drugi sploh ne vedo, da je on v jami? Kako bi lahko poklical nekoga, da bi mu 
pomagal, da bi lahko prišel ven?« 
J: »Ne vem, renčati bi začel ali rjoveti.«  
B: »Bi ga kdo slišal?«  
J: »Ja.«  
B: »Lahko s slikami pokažeš, kdo ga lahko sliši, da bi mu pomagal?« 

 
J: »Ja, lahko brat, tale medvedek.«  
B: »Kaj je naredil?« 
J: »Ja, šel je k njemu, pa ga je pomagal ven spraviti. Uspelo mu je. Sedaj je ta medved vesel in se 
igrata.«  
B: »Jakob, kaj ti predstavlja v življenju skalo?« 
J: »Kaj?«  
B: »Kaj ti v življenju predstavlja to skalo, o kateri si govoril?«  
J: »Skalo? Šola. Pač to, da moram nekaj delati, česar nočem delati.«  
B: »Ti hodiš sedaj že v osmi razred osnovne šole. Če si predstavljam, da bi morala osem let delati 
nekaj, česar nočem, mora biti grozno.« 
J: »Ja.«  
B: »Kako reagiraš na to, če nečesa ne želiš delati?«  
J: »Pač ne delam tega, česar nočem.« 
 
 
 
PRIMER AKTIVNOSTI Z RLD IZ 2. DELA RAZISKAVE 
27. 3. 2017 POT DO USPEHA 
B: »Kaj lahko poveš o tem, kar si postavil?« 
J: »Ja, ne vem.«  
B: »Kako ti je bilo?« 
J: »Ja v redu.«  
B: »Katere si izbral za trenutno stanje, katere si izbral za stanje kamor si želiš priti? Kaj imajo 
skupnega oziroma v čem so si različne?« 
J: »Ja, različne so si pač barve, pa oblike in vsebina, kar je na sliki.«  
B: »Kakšne vsebine so te, kamor želiš priti in kakšne so te, kjer si zdaj?« 
J: »Ko bom naredil razred.«  
B: »Ja, sicer smo rekli, kam si želiš priti v enem mesecu pri predmetu fizike?« 
J: »Ja, da bom imel dve.«  
B: »Kakšne so tebi vsebine teh slik?« 
J: »V redu. So dobre.«  
B: »V čem so ti dobre?«  
J: »Po barvi, pa vsebina, pa po obliki, kar je naslikano. Pa po vsebinah, ki govorijo o uspehu.«  
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B: »Kaj ti na tej sliki predstavlja uspeh?«  
J: »Barva, pa oblika, pa ni tako zapletena, je bolj urejena. Ni tako zapletena kot ta.«  

B: »Kakšno vsebino prepoznaš tukaj?«  
J: »Ja, ta konj, pa je vesel, pa tak, ker je prost in svoboden. Še dva ga negujeta in vse ima, nič mu 
ne manjka.«  
B: »Kako na sliki prepoznaš, da mu nič ne manjka?« 
J: »Ja, ker ga dva čistita, hranita in vodo ima.«  
B: »Po čem veš, da je svoboden?« 
J: »Ne vem, po njegovem izgledu, in nima sedla.«  

B: »Kaj tukaj prepoznaš kot veselo vsebino?«  
J: »Ja, da je veliko delal, potem pa je dobil tisto, kar je želel.«  
B: »Kako veš, da je veliko delal?« 
J: »Ja, ker je toliko knjig. Ključ pa je znak, da je dobil, kar je želel.«  
B: »Kaj pa na naslednji sliki?« 
J: »Tukaj me barve spomnijo na veselje.«  
B: »S katero trenutno veselo vsebino jih lahko povežeš?« 
J: »Ja, da pride k meni pozneje prijatelj.«  

B: »Kaj v tej sliki prepoznaš kot neveselo vsebino?« 
J: »Ja, ker je toliko zapletena, pa barve, ker so tako temne. Preveč je vsega, preveč informacij, nič 
ni urejeno.«  
B: »S katerim trenutnim stanjem, če se osredotočiš samo na fiziko, bi tole sliko lahko povezal?« 
J: »Ja z vsem, kar se tiče fizike. Delovni zvezek, pisanje, pa izpraševanje in testi.«  

B: »Kako je pri naslednji sliki?«   
J: »Mi je majhna, pa žalostna in osamljena.«  
B: »Ti deluje osamljena na tabli?« 
J: »Ja.«  
B: »Kaj je v tistem trenutku vsebina v tvojem življenju, zaradi katere se počutiš tako majhnega in 
osamljenega?« 
J: »Ja pač, ko imam toliko dela in samo delam, moji prijatelji so pa zunaj, jaz pa delam.«  
B: »In ko delaš, se počutiš majhnega in osamljenega?« 
J: »Ja.«  

B: »Kaj je pa ta slika?«  
J: »Ja ta pa bere, zelo veliko bere, ker ima veliko knjig poleg.«  
B: »Kako iz njegovega izraza prepoznaš, da je to žalostna zgodba?« 
J: »Ja, že to je dovolj žalostno, da mora brati.«  
B: »Kako bi povezal to sliko s seboj?« 
J: »Ja pač, da se moram veliko učiti, da bo zdaj največ ocen.«  
B: »Njegov izraz je skrit za knjigo; kako se ti zdi, da se počuti?« 
J: »Ja slabo. V bistvu sploh nima časa, da bi se kako počutil, ampak samo bere.«  
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B: »Kako je pa ta, zadnja?«  
J: »Je pa temna. Osamljene so, ker so same na svetu.«  
B: »Kako so v odnosu s temi pticami nad seboj?« 
J: »Ja v redu so, ampak jih je le toliko.«  
B: »Ali morda ribe postanejo hrana za te ptice, ki letijo nad njimi?« 
J: »Ne, to ne.«  
B: »Kako bi to povezal s tvojim življenjem? Kdaj se počutiš, da vas je tako malo, da ste sami na 
svetu?« 
J: »Ko moram toliko stvari delat in takrat se počutim, da nas je samo nekaj na svetu, ki moramo 
toliko stvari delati.«  
B: »Kaj vse so te – toliko veliko stvari? Kaj je to vse?« 
J: »Fizika, pa cela šola, ves pouk.«  
B: »Kako bi temu stanju, ki ga predstavljajo slike na levi strani table, dal ime?  
J: (Vzame modro kredo in zapiše: osamljenost.)  
B: »Kako bi poimenoval stanje, ki ga predstavljajo slike na desni strani table?« 
J: (Z rumeno kredo napiše: uspeh.)  
B: »Vidim, da si spodaj nekaj narisal?« 
J: »Ja, tako čisto strohnelo drevo, ki je čisto ovenelo.«  
B: »Se še drži zemlje?« 
J: »Ja, komajda.«  
B: »Ima še kaj življenja v vejah?« 
J: »Ja, malo.«  
B: »Kaj ga hrani?« 
J: »Ja, pač, čisto malo vode, ki ga hrani.«  
B: »Od kod dobi to vodo?« 
J: »Ja zgoraj jo je še nekaj.«  
B: »Kje? Daj nariši ta vrelec vode.« 
J: (Nariše.)  
B: »Ga kaj omejuje, da ta voda ne pride do tega drevesa?« 
J: »Ne, pač vsa voda pride do tega drevesa, samo on je ne sprejme, ker drugače bi jo porabil vso v 
pol leta.«  
B: »Te vode je tako malo, da je ne želi sprejeti, ker se boji, da jo bo zmanjkalo?« 
J: »Ja. In če je on ne bo sprejel, bo lahko še dolgo v tem stanju; če bi vso naenkrat sprejel, bi je pa 
v pol leta zmanjkalo.«  
B: »Kaj vse ta izvir polni? Ali obstaja možnost, da se ta izvir ponovno napolni?« 
J: »Ne, bolj težko, ker se tam zraven mesto gradi in ljudje izkoriščajo še dodatno ta izvir.«  
B: »In to drevo ve, da ljudje še dodatno izkoriščajo ta izvir?« 
J: »Ja. In ne more nič narediti.«  
B: »Drevo ve, da če bo malo vode vzelo, je bo za pol leta.« 
J: »Ja.«  
B: »Ali obstaja še kakšen drug izvir?« 
J: »Ja, tam na vrhu gore, tam nad tistim drevesom. Ali lahko narišem?«  
B: »Ja.« 
J: (Nariše.) »Tole vse je izvir.« (Riše še naprej, okoli slik na desnem robu ter doriše oblake.) 
»Oblaki ga še od zgoraj polnijo.«  
B: »Je to neusahljiv vir vode?« 
J: »Ja.«  
B: »Ali to strohnelo drevo na levi strani ve, da je tam še tako velik izvir vode?« 
J: »Ja, ve, ja. Samo se ne more premikati.«  
B: »Drevo se ne more premikati, če ne gledaš Lord of the Rings, lahko pa posreduje kakšne 
informacije nekomu ali nečemu?« 
J: »Težko.«  
B: »Težko, a to ne pomeni, da ne more.« 
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J: »Ja, lahko s korenino skoplje do izvira, samo nima več dovolj moči.«  
B: »Kaj bi potreboval, da bi dobil dovolj moči? Kaj če spije vso vodo naenkrat?« 
J: »Bi mu ravno za las zmanjkalo moči.«  
B: »Ali drevo to ve?« 
J: »Ja, ker je že vse preračunalo. Da bi prišel do drugega izvira, potrebuje pol leta in pet dni, vode 
pa ima le za pol leta. Potem ne bo imel več moči, ker mu za pet dni zmanjka vode.«  
B: »Kaj bi še potreboval?«  
J: »Nekoga, ki bi mu pomagal kopati ali pa da bi več vode dobil. Počakati bi moral, da bo kakšen 
dež. Ampak je puščava.«  
B: »Se je vdal v usodo ali išče naprej? V puščavi tudi kdaj dež pade.« 
J: »Ni se vdal v usodo, ima možnost, ja.«  
B: »Kaj ga podpre, da naredi prvi korak? Katera izmed slik bi te podprla, da narediš prvi korak, 
četudi ne veš, ali boš prišel pravočasno do izvira ali ne?« 

J: (Izbere.)  »Tale.«  
B: »Jo lahko namestiš tja, kjer bo drevesu najbolj v oporo, da bo kopalo s koreninami tudi takrat, 
ko mu bo težko« 

J: (Namesti jo poleg  .)  
B: »Je zdaj to drevesu v oporo?« 
J: »Ja.«  
B: »Jo vidi?« 
J: »Ja.«  
B: »Kaj se je zgodilo v drevesu?« 
J: »Ja nič, pač začelo je kopati.«  
B: »Ok, začni.« 
J: (Začne po tabli risati korenine do izvira.) »In potem pride do sem.«  
B: »Kaj je bilo potem?« 
J: »Ja potem je bil dva dni brez vode in bi skoraj umrl, potem je pa dež padel in potem je drevo 
skopalo do izvira.« (Nariše še korenine do izvira.)  
B: »Nekaj ga je od zunaj podprlo?« 
J: »Ja. Potem se je čisto razširil, takole in tukaj takole.« (Riše po tabli bogato krošnjo drevesu, ki 
je bilo prej že skoraj povsem strohnelo.) »In potem se je vedno bolj širilo, ker je dež padal in 
padal in mu omogočil, da se je širilo ter prišlo do cilja.«  
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Ljubljana, 18. 3. 2016 

SOGLASJE 
 

Spoštovani starši, pri učni pomoči želim uporabiti elemente umetnostne pomoči.  
Material (avdio, video, likovni in pisni), ki bo nastal med srečanji, želim uporabiti v 
raziskovalne namene in jih v rezultatih objaviti. Pri svojem delu strogo upoštevam 
varovanje osebnih podatkov.  
Prosim vas za podpis, da se s tem strinjate. 
 
Hvala vam za sodelovanje. Lepo pozdravljeni, 
 
 
Bea De Cecco 
 
 
Podpis staršev _________________________________________________ 
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