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Povzetek:  
  
 
Zemljevide v ožjem smislu povezujemo z geografskim prostorom, v širšem smislu pa 
jih razumemo kot vizualizacijo odnosov med elementi v kakršnem koli »prostoru« 
(npr. realne ali izmišljene geografske regije, različni kulturni, politični, družbeni 
prostori ipd.), kar dosežemo z uporabo redukcije elementov, spremembo merila, 
shematizacijo, stilizacijo, poenostavljanjem elementov in generalizacijo podatkov. 
Ker za doseganje tega uporabljamo likovne elemente, likovne spremenljivke in 
kompozicijske principe, je zemljevid likovni fenomen. V teoretičnem delu raziskave 
je zajeto preučevanje zemljevidov kot likovnega pojava: a.) v različnih kontekstih in 
funkcijah v katerih se pojavljajo, b.) kot vizualizacij, in c.) kot likovno-jezikovnega 
pojava. Tvorjenje zemljevidov ter odzivanje nanje sproža odločitve, ki zahtevajo 
sodelovanje različnih miselnih in čutnih procesov, ki vključujejo percepcijo, spomin, 
vizualno predstavo, verbalno mišljenje in domišljijo. Zemljevid je pogojen z 
razumevanjem prikazanega prostora oz. pojava, hkrati pa določeno razumevanje tudi 
utrjuje oz. ga šele vzpostavlja. Empirični del raziskave je zajemal obravnavo 
zemljevida kot likovno-didaktičnega problema pri likovni umetnosti v 6. razredu OŠ z 
akcijsko raziskavo, ki se je osredotočala na preučevanje in spodbujanje razvoja 
sposobnosti vizualizacije, prostorske predstavljivosti in imaginacije otrok. Pri pouku, 
ki sem ga vodila sama, je hospitiral/a njihov/a učitelj/ica. Raziskava je obsegala tri 
akcijske korake, vsakega v okviru ene likovne naloge. Te so bile na osnovi likovnih 
pojmov (likovne spremenljivke, proces abstrahiranja, likovne prvine, risarske likovne 
tehnike) povezane z učnim načrtom za likovno umetnost. Vse so zajemale 
predstavitev nekega prostora v zemljevidu. Uvedene spremembe so bile povezane s 
povečevanjem zahtevnosti likovnih nalog na podlagi likovnega motiva in likovne 
tehnike ter izboljševanjem likovno-pedagoške prakse na podlagi učnih metod in oblik 
dela. Ugotovitve raziskave so oblikovane na podlagi interpretacije rezultatov 
opazovanja, sprotnih evalvacij, analize likovnih del in refleksije posameznih akcijskih 
korakov ter končne evalvacije raziskave. Raziskovalni rezultati predstavljajo doprinos 
k področju raziskovanja likovnih sposobnosti otrok pri vizualizaciji prostora in 
likovni artikulaciji odnosov o prostoru.  
   
 
Ključne besede: zemljevid, vizualizacija, imaginacija, prostorska predstavljivost  
 
  



 

 

Abstract: 
 
In a strict sense, we associate maps with geographical space, but in a broad sense we 
understand them as a visualization of relationship between elements in any kind of 
»space« (e.g. realistic or made up geographical region, different cultural, political, 
social spaces etc.), which is achieved through the use of reduction of elements, change 
of scale, schematization, stylization, simplification of elements and generalization of 
data. Because we use artistic elements, artistic variables and composition principals to 
achieve this, map is an artistic phenomenon. In the theoretical part of the research the 
study of maps as an artistic phenomenon is covered: a.) in different contexts and 
functions in which they appear, b.) as visualizations, c.) as an artistic-linguistic 
phenomenon. Creation of maps, as well as response to them, triggers decisions that 
require cooperation of different mental and sensory processes, which include 
perception, memory, visual notion, verbal thinking and imagination. The map is 
conditional on the understanding of the contents of the showed space or phenomenon, 
but certain understanding also entrenches or establishes it. The second part of the 
research included dealing with a map as an artistic-didactic problem in Art class in the 
6th grade of primary school with an action research, which has focused on the study 
and promotion of development of abilities of visualization, the spatial awareness and 
imagination of children. In class, which I lead, their teacher observed. The research 
covered three action steps, each within one artistic task. These were based on the 
concept of art (artistic variables, the process of abstracting, art elements, drawing fine 
art) related to the curriculum for Art class. They all included presentation of some 
space on the map. Modifications were associated with increasing complexity of the 
tasks based on artistic motive and techniques, and improvement of artistic-
pedagogical practice based on teaching methods and forms of work. The findings of 
the research are designed on the basis of the interpretation of the results of 
observation, ongoing evaluation, analysis of artwork and reflections on the individual 
action steps and final evaluation of the research. Research results constitute a 
contribution to research of artistic abilities of children in visualization and artistic 
articulation of relations about space. 
 
Keywords: map, visualization, imagination, spatial representation  
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1 UVOD  
  

O zemljevidih lahko govorimo v ožjem in širšem smislu. Zemljevid v ožjem 
pomenu je »/…/ abstraktna znakovna slika geografske resničnosti, ki prikazuje 
izbrane objekte ali lastnosti in je rezultat ustvarjalnega dela avtorja, namenjena 
uporabi, kjer so bistveni prostorski odnosi. /…/ Prikaz je pomanjšan, pogojno 
deformiran, pojasnjen in posplošen.« (Petrovič 2010, str. 8). 

Čeprav zemljevide povezujemo predvsem z značilnostmi realnega 
geografskega prostora, pa lahko reprezentirajo kakršen koli prostor, realen ali 
imaginaren. Ljudje tako ustvarjamo zemljevide skorajda vsega: pokrajine, zemlje, 
neba in nebes, realnih in zamišljenih svetov, mikro in makro kozmosa, lastnega telesa, 
zemljevid možganov, astrološki zemljevid, zemljevid akupunkturnih točk ipd. (Tanga, 
Ghelli in Gelati, 2012). Zemljevid v širšem smislu je torej vizualna simbolizacija 
odnosov med elementi v nekem »prostoru«. In ker obstajajo različni prostori, so ti 
lahko realne ali izmišljene geografske regije, različni kulturni, politični, družbeni 
prostori ipd. V tem smislu je zemljevid torej model odnosov med različnimi pojavi v 
nekem realnem ali imaginarnem prostoru, ki ga želimo spoznati oz. smo ga spoznali. 
Zemljevid je po eni strani pogojen z razumevanjem prostora, katerega zemljevid je 
(npr. ptolemajska geografija, srednjeveška anatomija), hkrati pa zemljevid določeno 
razumevanje tudi utrjuje in pogojuje oz., če je izmišljen, ga šele vzpostavlja (npr. 
zemljevid v knjigi Gospodar prstanov). V zadnjem času tako vse več pozornosti 
pritegujejo vizualizacije t. i. »drugih« geografij (ang. »other« geographies), na primer 
zvočnih lastnosti prostora, fiktivnih prostorov v literarnih delih ipd. (Piatti, Bär, 
Reuschel, Hurni in Cartwright, 2009, str. 177; Kindberger, 2009). Te ne omogočajo 
enake obravnave, kakor geografski prostori, zato je kartografija hkrati izzvana in 
prisiljena k iskanju novih rešitev (Piatti idr., 2009). Kartografija naj bi zato imela v 
sodobnem času sposobnost mapiranja skorajda vsakega fenomena, pri katerem so 
primarnega pomena prostorski odnosi (Piatti idr., 2009). 

Informacije se v zemljevidih prenašajo preko vizualne in besedne/matematične 
znakovnosti (Fridl in Urbanc, 2006, str. 54). V zemljevidu je bistvenega pomena 
vizualna prostorska upodobitev konstitutivnih odnosov med elementi prikazanega 
objekta, površine ali pojava, ki jo dosežemo z uporabo redukcije elementov, s 
spremembo merila, shematizacijo, stilizacijo, poenostavljanjem elementov in z 
generalizacijo podatkov. Ker zemljevid za doseganje tega izkorišča likovne elemente, 
likovne spremenljivke in kompozicijske principe, je zato tudi likovni fenomen. S 
pomočjo barve tako na primer izraža višino ali globino nekega geografskega področja, 
z linijo meje med področji, s točko poudarjene elemente znotraj področja, z obliko in 
barvo vsebino elementa na področju, z likovnimi spremenljivkami položaj, smer in 
velikost, pomembnost, orientacijo nekega elementa, vanj pa se prav tako vključujejo 
verbalni in matematični elementi (črke, besede in številke) za dodatno pojasnitev 
razmerij in odnosov ipd.  

Raziskovanje zemljevidov kot likovnih pojavov lahko razdelimo v tri 
vsebinske sklope.   

1.) Zemljevidi nastopajo v različnih kontekstih in funkcijah: kot slike v službi 
znanosti, kot predmeti za (vsakdanjo) uporabo, kot izraz moči, kot sredstvo 
komunikacije, kot prikazi realnih ali izmišljenih, virtualnih in materialnih svetov, ki 
sami po sebi naši vidni zaznavi niso dosegljivi, ali pa kot svojevrstne predelave tega, 
kar lahko vidimo ipd. V tem smislu lahko torej zemljevide, tako kot likovna dela, 
obravnavamo kot odraz nekega časa, obdobja in okolja. Zemljevidi so rezultat dveh 
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skupin dejavnikov: izdelave (ang. map-making) in uporabe (ang. map-using) (Fridl in 
Urbanc, 2006, str. 55). V oblikovanju zemljevidov tako sodelujejo avtorji, naročniki, 
uporabniki in kontekst, v katerem se pojavljajo (Fridl in Urbanc, 2006). Preučevanje 
zemljevidov zato zahteva ukvarjanje z informacijami, ki jih zemljevidi vsebujejo, in z 
učinkovitostjo pri posredovanju teh informacij v nekem obdobju in okolju (Jacob in 
Dahl, 2006).    

2.) Zemljevidi so vizualizacije. Vizualizacija pa je »/…/ eno od sredstev 
artikulacije misli in rekodiranja informacij« (Muhovič, 1998, str. 52), ki poteka in se 
uresničuje preko slik. Slednje pri prevajanju nesnovnih idej v jezik vidnih znakov ne 
delujejo le v smislu posnetka in ilustracije, temveč kot »katalizator in aktivni faktor 
pri razvijanju misli« (Muhovič 1998, str. 52), ki omogoča (re)konstrukcijo in 
sooblikovanje informacij. Slike, podobno kakor besede, niso le orodja, ki jih 
uporabimo, da bi obelodanili naše ideje, dogodke, izkušnje ali zaznave, temveč tudi 
ustvarjalci naših pojmovanj realnosti in potemtakem konceptualni okvir skozi 
katerega postane realnost dosegljiva (Atkinson, 2002). Vizualizacije so »/…/ naravni 
most med čutno nazornostjo in abstraktnim mišljenjem« (Muhovič, 1998, str. 45) ter 
način, s katerim nek pojav razumemo (Kusukawa, 2012). Vizualizacija se tesno 
povezuje z imaginacijo, ki je sposobnost tvorjenja mentalne slike o tem, kar dejansko 
ni prisotno ali kar dejansko nikoli ni bilo neposredno doživeto (Agnati, Guidolin, 
Battistin, Pagnoni in Fuxe, 2013). Imaginacija se razvija kot kompleksen sistem in ne 
obstaja v izolaciji; ustvarja celoto z verbalnim mišljenjem, s spominom in z zaznavo 
(Gajdamaschko, 2006). Pri zemljevidih torej sodelujejo kognitivni procesi, kot sta 
imaginacija in vizualizacija, ki so ključni v likovni ustvarjalnosti. 

3.) Zemljevidi so likovno-jezikovni pojav. Zemljevidi kot vizualizacije so 
vidne sledi gestualne aktivnosti, ki v likovni kompoziciji postanejo oblike, ki tvorijo 
pomen (Tversky, 2011). Zemljevidi zato »govorijo« v likovnem jeziku, s katerim se 
ukvarja likovna teorija z gramatiko likovnega jezika. Ta predstavlja sistem pravil, ki 
na generativni ravni določa, kako likovni jezik artikulirati in na interpretativni ravni, 
kako ga razumeti (Selan, 2013). V odnosu do strukture likovnega jezika je zato 
mogoče zemljevide, tako kot likovna dela, formalno likovno-jezikovno analizirati 
glede na to, kako lastnosti in razporeditev madežev (točk, linij, ploskev, oblik, barv, 
ipd.) na slikovni površini prikazujejo razdaljo, smer, stičišče, mejo, lokacijo, velikost, 
obseg, prostor, čas ipd.  
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2 VIZUALIZACIJA IN LIKOVNI JEZIK 
 

2.1 SPLOŠNA SPOZNANJA   
  

2.1.1 RAZLIČNE MOŽNOSTI POJMOVANJA 
VIZUALIZACIJE  

  
Izraz vizualizacija ima lahko različne pomene, odvisno od konteksta, v 

katerem se uporablja. Zaenkrat za uporabo pri raziskovanju in delovanju na področju 
vizualizacije še ne obstajajo nekakšni univerzalni dogovorjeni sklopi izrazov in 
pomenov (Parsons in Sedig, 2016, str. 673). Vizualizacija je potemtakem neke vrste 
vseobsegajoč izraz (ang. catch-all term) (Vickers, Faith, Rossiter, 2013, str. 1048), ki 
zajema širok spekter dejavnosti. Te se med drugim nanašajo na a.) ustvarjanje vidne 
reprezentacije (nekaterih) vidikov oziroma značilnosti danega sklopa podatkov ali 
sistema (prav tam); b.) ali podobno na kakršno koli zunanjo fizično predstavitev, 
zasnovano tako, da abstrakten koncept preoblikuje v vidno obliko (Uttal in O'Doherty, 
2008), ki lahko v smislu znanstvene vizualizacije služi kot podlaga za izdelavo 
notranjih mentalnih modelov znanja (Rapp in Kurby, 2008, str. 30). V konceptualno 
nekoliko drugačnih razumevanjih vizualizacije, se ta lahko nanaša tudi na c.) 
kognitivne in možganske procese, povezane z dejanjem vizualizacije, pri katerih je 
osrednjega pomena mentalni – duševni proces in ne le fizična predstavitev oziroma 
»slika« (Reiner, 2008, str. 25). Na tem hkrati temeljita č.) aktivna vizualizacija 
(Šmajdek in Selan, 2016) in tej nasprotno, povsem spontano notranje zamišljanje v 
smislu nenačrtnega notranjega doživljanja imaginativnih podob, kakršno je (med 
drugim) značilno za pasivno vizualizacijo (prav tam). 
 

2.1.1.1 VIZUALIZACIJA KOT VIDNA PREDSTAVITEV 
INFORMACIJ 

  
 Kadar se izraz vizualizacija nanaša na vidno reprezentacijo se, kakor navajajo 
Vickers in drugi (2013, str. 1048), vanjo lahko uvršča vse od grafične analize 
znanstvenih podatkov, prek »infografike«, ki se uporablja za komunikacijo v 
množičnih medijih, do podatkovne umetnosti (ang. data art). Avtorji ugotavljajo, da 
se je v zadnjem času vizualizacija razširila v obsegu, priljubljenosti v uporabi in v 
teoretičnih razpravah, do česar je prišlo zaradi kombinacije dejavnikov, vključno z 
rastjo pomembnosti podatkovnega rudarjenja (ang. data mining), iskanja vzorcev v 
podatkih, obdelave podatkov v industriji in znanosti ter razpoložljivosti priljubljenih 
in zmogljivih orodij za računalniško vizualizacijo.  

Opisano se sklada s pojmovanjem vizualizacije v okviru vizualizacije 
informacij (ang. Information Visualization) (Purchase, Andrienko, Jankun-Kelly in 
Ward, 2008, str. 51). Ta se nanaša na interdisciplinarno področje, ki se ukvarja z 
vizualno predstavitvijo kompleksnih informacij na način, ki izboljša razumevanje 
(Patterson idr. 2014, str. 43). Kakor navajajo Patterson in drugi (2014, str. 42) posega 
na področja računalništva, grafike, vizualnega oblikovanja, psihologije, matematike in 
poslovanja. Vloga vizualizacije informacij je izkoristiti delovanje človeškega 
vizualnega sistema pri prizadevanju omogočanja pridobivanja vpogleda v abstraktne 
informacije, zagotavljanju pomoči ljudem pri reševanju logičnih problemov, 
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razmišljanju in razumevanju podatkov. Kognitivno delovanje na visoki ravni, kot je 
razvijanje vpogleda, sklepanja in razumevanja, se vključuje v tehnike vizualizacije na 
osnovi posebnih lastnostih vizualnega zaznavanja, ker je prilagojeno in uglašeno z  
obravnavo vizualnih slik in je vpleteno v prepoznavanje vzorcev. 

Parsons in Sedig (2016, str. 672–673) v okviru računalništva ugotavljata, da se 
izraz »vizualizacija« včasih nanaša na a.) računalniško (vizualizacijsko) orodje 
(programsko in strojno opremo za vizualizacijo), včasih na b.) postopek ali proces 
vizualnega kodiranja (tj. vizualizacije) informacij in podatkov ter predstavljanja 
informacij, včasih pa tudi na c.) (končno) vizualno reprezentacijo oziroma prikaz (v 
vidni obliki), ki je (v okviru njune obravnave) prikazana uporabnikom na grafičnem 
vmesniku1. Primeri vizualne reprezentacije, ki jih navajata, so radialni diagrami, 
omrežni grafi, tabele, grafi raztrosa, točkovni diagrami, geografske karte in druge 
vizualne oblike, ki kodirajo in organizirajo informacije. 

Vizualizacijska praksa torej, kakor navajajo Vickers in drugi (2013, str. 1048), 
združuje vrsto spretnosti in disciplin, vključno s statistiko, z estetiko, interakcijo med 
človekom in računalnikom (ang. HCI – human-computer interaction), grafičnim 
oblikovanjem in računalništvom. Vendar pa je, po njihovih ugotovitvah, morda prav 
zaradi te raznolikosti, sorazmerno malo meddisciplinarnih razprav o njenih teoretičnih 
osnovah. Purchase in drugi (2008, str. 51), posebej za področje vizualizacije 
informacij, ugotavljajo, da ne temelji na jasno opredeljeni osnovni teoriji. Namesto 
tega se uporabljajo številne obstoječe kognitivne in percepcijske teorije ter 
uveljavljene statistične metode. Kot zapišejo, je mogoče, da zapletenost informacijske 
vizualizacije, ki se nanaša na inženirstvo, kognicijo, oblikovanje in znanost, zahteva 
uporabo več teorij, ki bi vsaka zavzemala drugačno perspektivo in osvetlila druge 
lastnosti področja.  
 Ne glede na teorije, ki jo podlagajo in preučujejo, z vidika posredovanja 
informacij, kakor opaža Tversky (2011), vizualizacije običajno v vidno predstavitev 
zajamejo okrnjen del podatkov, s katerimi želijo predstaviti nek predmet ali pojav. Iz 
predstavitve so pogosto izključene informacije, ki so manj bistvene za neko aktualno 
nalogo, ki jo mora vizualizacija opravljati ali omogočati njeno izvršitev. Po drugi 
strani se, za te iste namene v predstavitev predmeta in pojava, v vizualizacijo lahko 
vključujejo elementi, ki jih predmet ali pojav v svoji vizualni obliki sploh ne vsebuje. 
Te ugotovitve avtorica pojasni na primeru vizualizacije v geografskih zemljevidih. 
Ugotavlja, da takšni zemljevidi niso le skrčene aero-fotografije, temveč selektivno 
izključujejo večino informacij: hiš, dreves, polj, gora in podobnega, zavojev cest in 
rek ter obalnih krivin, zavojev cest in rek. Slednje (ceste in reke) se lahko v odnosu do 
merila ostalih elementov prikaza povečajo, da so na prikazu (bolje) vidne. Mesta so 
lahko v primerjavi s površino, ki jo zavzemajo na satelitskem posnetku, ki zajema 
enak del površja Zemlje in ga prikazuje na enako velikem slikovnem prostoru kot 
zemljevid, na njem pomanjšana in označena le s piko (Tversky, 2011 str. 501). 
Takšno posploševanje se v kartografskem smislu nanaša na eno od lastnosti 
kartografske generalizacije (Petrovič, 2010).   
  

                                                
1 Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (2013) razloži grafični vmesnik »grafični prikaz 
računalniškega programa na zaslonu, ki uporabniku s pomočjo ikon, menijev omogoča delo s 
programom«. 
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2.1.1.2 VIZUALIZACIJA KOT GRAFIČNA REPREZENTACIJA  
 

V tej raziskavi se osredotočam predvsem na vizualizacijo kot vidno 
reprezentacijo v dvodimenzionalnem prostoru, ki sovpada s tem, kar Von Engelhardt 
(2002) poimenuje grafična reprezentacija. V primere tega, kar sam upošteva kot 
grafični prikaz, se vključujejo starodavni zemljevidi in egipčanski hieroglifi, diagrami 
družinskih dreves, slikovne statistične karte in sodobne 3D-vizualizacije. Opredelitev 
sestavi na podlagi dveh zaključkov. Grafična reprezentacija je a.) viden prikaz2 na 
bolj ali manj ravni površini, ki je bila b.) ustvarjena za izražanje informacij.   

Prvi vidik te opredelitve se nanaša na dejstvo, da je grafična reprezentacija 
nekaj vidnega in da se navadno nahaja na bolj ali manj ravni dvodimenzionalni 
površini, na primer na papirju, na steni ali na zaslonu. Kot razloži, fizični model 
molekule, na primer običajno ne bi veljal za grafično reprezentacijo, medtem ko bi 
risba modela molekule bila obravnavana kot grafična reprezentacija. Mnoge grafične 
reprezentacije prikazujejo tridimenzionalne prostore in predmete, tako, da je medij 
prikazovanja grafičnega prikaza po navadi neke vrste ravnina, to kar je prikazano pa 
je samo po sebi lahko tridimenzionalno. Drugi vidik opredelitve se nanaša na dejstvo, 
da je grafična reprezentacija namenoma ustvarjena z namenom izražanja informacij. 
To pomeni, da se samo-pojavljajoči »naravni znaki«, kot so sledi v pesku, ne štejejo 
za grafične predstavitve. Medtem pa shematski zemljevid, ki je v pesek vrisan s 
palico, velja za grafično predstavitev. Čeprav lahko izraz »grafični« napeljuje k 
razmišljanju o barvitih prikazih na papirju ali na računalniškem zaslonu, 
Engelhardtova opredelitev ne govori o samem mediju, v katerem je vidna 
reprezentacija ustvarjena. (Von Engelhardt, 2002, str. 2) 

O namenu izražanja informacij Von Engelhardt (2002) ugotovi, da naj bi bila 
grafična reprezentacija ustvarjena z nekim ciljem glede gledalca. Pri prepoznavanju 
tega cilja se nanaša na Richardsovo razlikovanje med »/.../ namenom zabavati, 
razveseljevati, prepričati, poživljati, spodbujati, izzvati ali drugače spodbujati /.../« in 
»/.../ namero opisati, razložiti, obveščati ali poučevati /.../« (Richards 1984, str. 0/8 v 
Von Engelhardt, 2002, str. 2). Naštete kategorije se sicer ne izključujejo in lahko 
delujejo sočasno. Prva kategorija namenov v različni meri prevladuje v reklamnih 
podobah, podobah v oglaševanju, vizualnih podobah, s katerimi se srečujemo 
vsakodnevno preko (publicističnih) medijev. V različnih stopnjah prevladujejo te 
kategorije namenov tudi v likovnih umetninah.  

Grafični prikaz po Engelhardtu (2002) predstavljajo vidni predmeti, ki 
vključujejo predvsem drugo kategorijo namenov, na primer kompleksne računalniške 
vizualizacije, ki prikazujejo velike količine podatkov. Prav tako rdeča in modra pika 
na pipi za tuširanje. Tudi fotografija lahko služi kot grafična reprezentacija, še 
posebej, če je dopolnjena z razlagalnimi oznakami. Mednje se vključujejo tudi pisna 
besedila, ki sama po sebi predstavljajo posebno obliko grafične reprezentacije (kar 
velja za različne sisteme in oblike zapisovanja od hieroglifov do natisnjenega besedila 
v knjigi).   
  

                                                
2 Avtor uporabi izraz artefakt, ki se ga, zaradi rabe v specifičnem pomenu v nadaljevanju, tu izogibam. 
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2.1.1.3 VIZUALIZACIJA MED ZUNANJO IN NOTRANJO 

REPREZENTACIJO 
  

Vizualizacija v vidni obliki se povezuje z zunanjo reprezentacijo, ki jo 
omenjata Rapp in Kurby (2008, str. 32). Zunanje reprezentacije so po njuni 
opredelitvi na voljo v okolju (na primer mestna panorama, zastava ali načrt) in 
pogosto označujejo ali ustrezajo dodatnim pojmom ali idejam (na primer zastava 
lahko označuje pripadnost neki državi, ideji). Različne zunanje reprezentacije so bile 
razvite posebej za prenos določenih idej, v mnogih primerih za namen pomoči pri 
učenju. Zemljevidi in grafi so izraziti, vzorčni primeri zunanjih reprezentacij za 
učenje. Podatke organizirajo v predstavitve, ki jih je lažje interpretirati kot njihove 
surove oblike (npr. zbrane številke, ki sestavljajo grafikon), saj povzamajo 
najpoglavitnejše koncepte, na sistematičen način.  
 Izdelava mentalnih modelov, ki jih omenjata Rapp in Kurby (2008), se povezuje 
z njunim konceptom notranjih reprezentacij, ki niso na voljo v okolju, ampak se 
namesto tega nahajajo v človekovem umu. Kot navajata, je tradicionalni izraz 
kognitivne znanosti za notranjo reprezentacijo mentalna reprezentacija. Ta predstavlja 
del človekovih zasebnih misli, ki izhajajo iz duševne dejavnosti. Spomini na srečno 
doživetje iz otroštva, spominski priklic števila oken v domači hiši ali stanovanju, 
pričakovanja do dogodkov, ki se tradicionalno odvijajo ob obisku restavracije, so vse 
primeri mentalnih reprezentacij. Za razliko od zunanjih reprezentacij nimamo 
neposrednih dokazov o njihovem obstoju. Z mentalnimi reprezentacijami ne moremo 
fizično manipulirati, da bi ocenili njihovo veljavnost. Kot ugotavljata, so kljub temu 
naša fenomenološka doživetja mentalnih reprezentacij precej živa in njihov pomen za 
naše delovanje iz trenutka v trenutek očiten.  

Glavni pomanjkljivosti čistega mentalnega modeliranja sta, kakor izpostavljata 
Liu in Stasko (2010), pomanjkanje natančnih informacij v mentalnih modelih in 
omejitve človeškega delovnega spomina. Zato ugotavljata, da so primarne funkcije 
interakcij zunanje reprezentacije z notranjimi reprezentacijami omogočiti kognitivno 
razbremenitev in zunanje umeščanje – sidranje (ang. anchoring), ki olajša 
vzdrževanje informacij in njihovo iskanje. 
 

2.1.1.4 MED AKTIVNO IN PASIVNO VIZUALIZACIJO  
 

Pretvorbe med notranjo in zunanjo reprezentacijo lahko pojmujemo kot 
dejanje vizualizacije, ki ga lahko povežemo z aktivno vizualizacijo, na način, na 
katerega sta jo, kot nasprotje pasivni vizualizaciji, predstavila A. Šmajdek in Selan 
(2016, str. 166). Aktivna vizualizacija zahteva osebni angažma misleče osebe. To jo 
razlikuje od pasivne vizualizacije, ki zajema spontane procese vizualizacije, pri 
katerih se slike pojavljajo v mislih, ne da bi se oseba tega posebej zavedala. Pasivna 
vizualizacija, ki se v tem pogledu povezuje predvsem z notranjo reprezentacijo, ostaja 
le na ravni spontane domišljije, medtem ko aktivna vizualizacija zahteva vizualno 
artikulacijo domišljije v neki materialni obliki in fizičnih prostorskih odnosih (na 
primer kot risba, načrt, prostorski model itd.). Pasivna vizualizacija vključuje tudi že 
izgotovljene, vnaprej pripravljene zunanje vizualizacije. Aktivna vizualizacija pa kot 
dejanje vizualizacije ni nujno vezana na pretvarjanje v vizualni medij, temveč lahko 
prevaja pomen iz ene modalnosti v drugo (od vizualne do pisne oblike ali obratno). 
(Šmajdek in Selan, 2016) 
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2.1.2 VIZUALIZACIJA KOT SIMBOLIZACIJA V LIKOVNEM 
JEZIKU  

  
Tvorjenje vizualizacije je v smislu procesa preoblikovanja nesnovnih misli v 

materialno obliko, povezano z vprašanji človeške sposobnosti gradnje in uporabe 
simbolov in simbolnih sistemov, o katerih piše Gardner (1995, str. 336)3. Simboli in 
simbolni sistemi lahko sestavljajo različne oblike jezikovnosti. »Značilnost vsakega 
jezika je, da nam dovoljuje izražati svoje misli in jih komunicirati v simbolih, ki lahko 
stojijo namesto resničnih predmetov, misli, čustev ali pojmov.« (Butina, 1995, str. 
214). Vizualizacijo v modelih in artefaktih, pri kateri gre za ustvarjanje vidne podobe, 
lahko (vsako na različen način) povežemo s simbolnostjo v likovnem jeziku. Naravo 
likovnega jezika lahko razumemo preko spoznavanja odnosov in procesov, v katerih 
se v nastajanju likovnega dela dogaja »/.../ sestop iz sveta misli /.../ v realni svet /.../«  
(Selan, 2010, str. 233) ali »/.../ prevajanje neobstoječega na obstoječe, ki ga lahko 
imenujemo »/.../ oblikotvorni ali artikulacijski prevod /.../«, krajše »artikulacija«. 
(Selan, 2010, str. 228). Likovni jezik preučuje likovna lingvistika, s katero se ukvarja 
likovna teorija, ki je v tem pogledu gramatikalna oziroma jezikovna znanost, in se 
osredotoča na formalna izrazna sredstva (Selan, 2013).  

Likovna gramatika predstavlja sistem pravil, ki gradi likovni jezik in se z njim 
ukvarja na več ravneh – od svetlobe do pomena (prav tam). Kakor navaja Selan 
(2013), jo sestavlja fotološka raven z najmanjšimi enotami brez pomena (orisne 
likovne prvine), ki sicer lahko orisujejo enote s pomenom (orisane likovne prvine). 
Naslednja, morfološka raven zajema pravila o tem, kako graditi ustrezne »likovne 
besede« (oblike) ter kako so določene in kakšne so njihove lastnosti (likovne 
spremenljivke). Na sintaktični ravni se likovni jezik ukvarja s tem, kako se oblike 
ustrezno kombinirajo v prepričljive »likovne stavke«. Pri tem je potrebno upoštevati 
dve ravni usklajevanja oblik: v likovno kompozicijo (s kompozicijskimi pravili ali 
principi likovnega komponiranja) in v likovni prostor (s prostorskimi ključi). Sledi še 
semantična raven likovnega jezika, ki je namenjena ukvarjanju s pomeni, smisli 
likovnih besed in stavkov. »Pri tem pa je pomembno opozoriti, da je likovna 
semantika bistveno bolj odprta kot semantika vsakdanjega verbalnega jezika, saj ne 
obsega samo rutiniziranega vedenja in prepoznavanja podob, pač pa zahteva širše 
zmožnosti doživljanja likovnih izraznih sredstev.« (Selan, 2013, str. 45).    

Kot ugotavlja Selan (2010, str. 264), zgoraj opisano generativno shemo 
likovne oblikotvorne prakse pravzaprav predstavlja generativna shema temeljnih 
likovnih prvin, ki jo je Butina (2003, str. 23) osnoval na temeljnih prvinah vizualne 
zaznave. Likovno izražanje in likovno oblikovanje4 ter to, kar pri tem nastane, so 
namreč zaradi svoje materialnosti podvrženi preizkusu v vizualnem zaznavanju 
(Butina, 1995, str. 29). Pomemben del preizkusa resničnosti likovnega spoznanja je 
tako odvisen od tega, ali je njegov vizualno dostopni jezikovni izraz čutno smiseln. 
Likovna sodba ni nujno enaka ali podobna vizualnemu videzu, le izražena mora biti z 

                                                
3 Gardner pojmuje simbol kot enoto (snovno ali abstraktno), ki lahko označuje ali se nanaša na drugo 
enoto, ter izraža pomen na različne načine, na primer v smislu izražanja določenih razpoloženj, 
občutkov ali tonov ... (Gardner, 1995, str. 336). 
4  Butina (1995) v delu svojega raziskovanja vzpostavi razliko med likovnim izražanjem in 
oblikovanjem, pri čemer poudarja, da je včasih težko ločiti med tema vidikoma. Kot zapiše, sta oba 
aspekta različno poudarjena v različnih vrstah likovne umetnosti; v arhitekturi in oblikovanju 
predmetov (uporabni umetnosti) naj bi bil bolj pomemben vidik preoblikovanja stvarnosti, v slikarstvu 
bolj izrazni moment. Likovno mišljenje se lahko usmeri v obe možnosti, prav zato, ker se ukvarja z 
vidnim svetom in ima tako na razpolago iste možnosti  (Butina, 1995, str. 224). 
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uporabo in v skladu s splošnimi zakonitostmi vizualnega zaznavanja (prav tam). 
Odvisnost likovnega jezika od (likovnih) čutov5, se kaže na vseh njegovih ravneh.  

Kot navaja Selan (2010, str. 306–310), fotološka raven, ki je vzporedna 
fonološki ravni verbalnega jezika, zaobjema izrazna sredstva, ki že vsebujejo 
minimalne semantične vrednosti, ki narekujejo oblikotvorne regulative. Ta sredstva 
imajo neko čutno smiselno osnovo. Morfološka raven, ki v verbalnem jeziku vsebuje 
pravila oblikovanja besed, ki jih lahko najdemo v pravopisih in slovarjih, v likovnem 
jeziku podobne zbirke že uporabljenih besed – oblik ne pozna. Pri likovni morfologiji 
je bolj bistveno zaznavno smiselno ustvarjanje novih oblik. Sintaktična pravila, ki v 
verbalnem jeziku določajo pravilno in nepravilno sintaktično rabo jezika, se v 
likovnem jeziku vzpostavljajo na podlagi doživljajskih vtisov, po katerih likovnik ta 
pravila odkriva (in upošteva) pri samem likovnem izražanju. Omogočajo in zahtevajo 
torej zaznavno smiselno uporabo likovnih sredstev v likovnem jeziku. Na semantični 
ravni likovnega jezika podobno ne gre le za identifikacijo denotirane vsebine, temveč 
za doživljanje samih načinov materialne artikulacije, ki je vezano  na (likovne) čute.  

Pri zgornjem opisu je pomembno razlikovati med samimi čuti in zaznavo. 
Čutila in čutni organi so, kakor zapiše Musek (2005), »/.../ specializirani za 
sprejemanje dražljajev /.../ (str. 82) in pošiljajo dražljajske informacije v zaznavna 
središča naših možganov, kjer se oblikujejo celostno organizairane zaznave.« Samo 
vizualno zaznavanje Butina (1995, str. 32) opiše kot nekakšen bazični vizualni 
»govor«, ki ga vidi (»sliši«) samo individuum, ki gleda, se pravi, tisti, v katerem se ta 
proces zaznavanja dogaja. Primerja ga z nekakšnim nemim notranjim dialogom 
zavesti z zunanjim svetom, ki ga omogočajo čutila in ki je nadvse resničen za vsako 
doživljajočo zavest. Notranji vizualni govor je s svojo navezavo na vizualno stvarnost 
povezan tako z vsakdanjim vizualnim kot z likovnim mišljenjem ter se vključuje v 
poetično in vsakdanjo rabo likovnega jezika (prav tam). 

Vsakdanje (vizualno) mišljenje, kot povzema Selan (2014), jemlje svet in 
pojave za samoumevne. Reflektira jih le do te mere, kolikor so potrebni za vsakdanje 
preživetje. Vsakdanje vizualno mišljenje prostor sicer »gleda«, a ga ne »vidi«. Vidi 
obraz, vendar ne vidi njegove oblike. (prav tam) 

Likovno mišljenje je v osnovi produktivno mišljenje, za katerega je značilno, 
da svet in pojave ozavesti in preoblikuje, zato, da pride do novih spoznanj in rešitev 
(prav tam). Razliko med vsakdanjim in produktivnim mišljenjem na primeru 
likovnosti slikovito opiše Valeryjeva primerjava med misliti in gledati v svet brez 
svinčnika v roki ali z njim (prav tam). »Velika razlika je med videti kakšno stvar brez 
svinčnika v roki in videti jo takrat, ko jo narišemo. /.../ Celo najbolj znan predmet 
postane čisto drugačen, ko ga skušamo narisati: opazimo, da ga nismo poznali, da 
nismo nikoli zares videli.« (Paul Valery, citat v Florjančič, 2014, str. 72). Pretvorba 
misli v likovnem jeziku človeka prisili v artikulacijo in ga s tem posledično prisili (in 
mu omogoči), da prostorske odnose ozavesti (Selan, 2014).  

Vigotski na podoben način opisuje posebno usmerjenost v delovanju zavesti, 
ki jo povezuje z uzaveščanjem. Slednje predstavi s primerom zavezovanja vozlja. »Ko 
na primer zavežem vozel, storim to zavedno, vendar ob tem ne morem pojasniti, kako 

                                                
5 Med likovne čute, ki sodelujejo pri dojemanju in ustvarjanju likovnega artefakta ali vizualizacije v 
prostoru in se vključujejo v zaznavanje prostora, s katerim je bistveno povezana vidna zaznava, ob čutu 
vida Butina (1995), uvršča še: čut za ravnovesje (s središčem v srednjem ušesu); čut za lastno telo 
(katerega čutila so v vseh notranjih organih in koži) in čut za tip (Butina, 1995, str. 36–37). Da 
prostorsko védenje ni povsem odvisno od vidnega sistema, je razvidno iz dejstva, da lahko tudi slepi 
ljudje dojemajo določene oblike slik, so sposobni obračati like v prostoru in dojeti zrcalne slike, 
ustvarjajo risbe z dvignjeno črto ipd. (Gardner, 1995, str. 220, 222). 
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točno sem to dejanje izvedel. Zavest je namreč vedno usmerjena na določen del 
stvarnosti in v tem primeru je bilo predmet zavedanja samo dejanje, zavezovanje 
vozla (torej, kar se je z vrvjo zgodilo), ne pa tudi dejanja, ki sem jih opravil pri 
zavezovanju (torej, kako se je omenjen dogodek z vrvjo dogodil). Uzaveščanje je torej 
akt zavedanja, katerega predmet je prav dejavnost zavesti.« (Vygotskij, Marjanovič, 
in Gaber, 2010, str. 217).   

Tako bi lahko rekli, da je pri vsakdanjem gledanju v svet predmet zavedanja 
to, kar se nam kaže, medtem ko je pri likovnem gledanju v svet predmet zavedanja to, 
kako se nam kaže. Pri gledanju v svet s svinčnikom v roki oziroma pri pretvorbi misli 
v likovnem jeziku je (vsaj deloma) dejavnost zavesti usmerjena na prostorske odnose, 
preko katerih skuša v materialnem, snovnem mediju izraziti misel, oziroma to, kar s 
svinčnikom v roki vidi. Med tem, kdaj se prvo mišljenje prevesi v drugo, običajno ni 
mogoče potegniti jasne ločnice (Butina, 1995, str. 10).    
 

2.1.2.1 PODOBOTVORNE IN OBLIKOTVORNE ANALOGIJE V 
VIZUALIZACIJI 

  
Z vidika oblik mišljenja in strategij, ki se jih v rabi (likovnega) jezika pri 

»oblikotvornem prevajanju« poslužujejo, analogij med pomenom, ki ga želijo 
prikazati, in podobami, ki jih za ta namen tvorijo, je vizualizacije možno klasificirati v 
različne skupine. Takšno klasifikacijo vizualizacij je na osnovi podobotvornih in 
oblikotvornih analogij predstavil Muhovič (1998, str. 67). 
 Omenjene analogije temeljijo na nazornih pojmih, kot jih je opredelil Butina 
(1995), pri čemer je izhajal iz Arnheimove konceptualizacije. Kakor odkriva Arnheim 
(1997, str. 27) zaznava ne sprejema tega, kar ji je dano, takega kakršno je, temveč se 
osredotoča na posebno organizacijo vidnega sveta, ki ga naši zavesti prevaja prek 
nekih strukturalnih lastnosti, ki jih najde, prepozna ali vzpostavi v dražljajskem 
materialu. Pri tem nastala mentalna vizualna struktura predmeta ni njegov zrcalni 
odraz, ampak nek posplošen strukturalni vzorec (Butina, 1995, str. 210). Te strukture 
Arhnheim (1997, str. 27) poimenuje nazorni pojmi (visual concepts). Nazorni pojmi 
torej posredujejo med senzacijo in kognicijo ter tako pri posredovanju med globinsko 
in površinsko strukturo likovnega jezika omogočajo vidno znaznavo, mentalne 
predstave in (se vključujejo) v likovno izražanje (Selan, 2010). Podobotvorni nazorni 
pojmi so posplošeni v izkušnji (prav tam), omogočajo slikovno mišljenje in vsebinske 
analogije (Butina, 1995) ter se navezujejo na problematiko, kaj zaznati in si zamisliti 
(Selan, 2010). Izhajajo iz doživljene stvarnosti in so obrnjeni neposredno v vidno 
stvarnost (Butina, 1995). Oblikotvorni nazorni pojmi so vrojene sposobnosti, ki 
omogočajo, da se podobotvorni nazorni pojmi sploh lahko artikulirajo (Selan, 2010). 
Po eni strani so tesno povezani z določenimi lastnostmi čutnih zaznav in hkrati od njih 
abstrahirani, na takšen način, da ohranjajo njihovo vizualno strukturo (Butina, 1995). 
Omogočajo formalne analogije (prav tam) in se navezujejo na problematiko, kako 
zaznanemu in zamišljenemu priskrbeti oblikovno strukturo (Selan, 2010).  

Muhovič (1998, str. 67) o nazornih pojmih piše kot o elementih imaginacije. 
Imaginacija naj bi omogočala pretok od empirije do abstraktnega mišljenja, ki je pri 
oblikovanju vizualizacij bistvenega pomena. Podobotvorni pojmi naj bi pri tem služili 
nastajanju posplošenih podob, na katere se lahko veže abstraktno spoznanje. Medtem 
ko naj bi oblikotvorni pojmi sodelovali v znakovni artikulaciji imaginativnih in 
konceptualnih modelov. Sam vse vizualizacijske strategije povezuje s funkcijami 
podobotvornih in oblikotvornih analogij med signifikatom (označencem) in 
signifikantom (označevalcem) oziroma s funkcijami sodelovanja teh dveh 
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nazornopojmovnih modalitet. Podobotvorne analogije pri tem bazirajo na analogiji po 
podobnosti oziroma na analogiji po vsebinski sorodnosti. Oblikotvorne analogije 
temeljijo na oblikovno-prostorski ekvivalentnosti relacij med elementi izkustva in 
elementi vizualizirane forme. V nadaljevanju predstavljam razvrstitev konkretnih 
oblik teh funkcionalnih sodelovanj, kot jih predstavlja Muhovič (1998, str. 67–78), ki 
dopušča možnost, da so vse oblike podobotvornih in oblikotvornih analogij izvedene 
v dvo- ali tridimenzionalni verziji in na različne oblikotvorne načine, ki jih je med 
seboj mogoče kombinirati. Ne omejuje se na statične prikaze in zajema tudi 
vizualizacijo kot vidno predstavitev v času.   

 
I. Podobotvorne analogije   

 
1. Odslikave in simulacije videza  
Fotoposnetki predmetov in pojavov, pri čemer gre predvsem za odslikave in 
simulacije tistih videzov, ki jih ni mogoče zaznati s prostim očesom.   
 
2. Podobotvorne rekonstrukcije videza 
Obsegajo od imaginativne (re)konstrukcije do konstrukcije videzov in fenomenov.  
a.) Nazorne podobe 
Imaginativna ponazoritev stanj in dogajanj, ki jih v realnosti ni mogoče opazovati ali 
fotografirati, jih je pa mogoče z vizualizacijskimi (npr. likovnimi) sredstvi ponazoriti 
v prečiščeni in detajlirani obliki.  
b.) 1.) Imaginativne rekonstrukcije (pojmovnih) predstav o dogodkih in stanjih in 2.) 
nazorne rekonstrukcije pojavov. 
• b.1.) Imaginativne rekonstrukcije pojmovnih predstav o dogodkih in stanjih, ki 
jih je zaradi njihove narave moč poznati le v zelo posredni (posredovani) obliki.  
• b.2.) Nazorne rekonstrukcije pojavov, ki jih človeška zaznava ne more 
obvadati zaradi njihovega velikostnega reda in kompleksnosti. 
c.) Simultane predstavitve fenomenoloških transformacij  
Vizualne ponazoritve prostorsko in časovno dislociranih, a funkcionalno povezanih 
dogajanj.  
d.) Podobotvorne shematizacije  
Gre za podobotvorne shematizacije kompleksnih pojavov, ki bi si jih brez posplošenih 
in shematiziranih podobotvornih analogij težko predstavljali, oziroma bi bilo to skoraj 
nemogoče.  
 
3. Vizualne metafore  
Vizualne metafore označujejo uporabo neke podobe za označitev nekega fenomena, 
pri katerem med podobo označevanim fenomenom ne obstaja neka podobnostna 
zveza v videzu, temveč ta zveza deluje na principu vsebovanja nekega dovolj 
posplošnega vsebinskega vidika, ki lahko (včasih prav zaradi tujosti med podobo in 
označevanim fenomenom) učinkovito usmeri pozornost na neko bistveno vsebino 
označevanega pojava. Temeljijo torej na nekem imaginativnem odkritem in 
posplošenem vsebinskem skupnem imenovalcu signifikanta (označevalca) podobe in 
signifikata (označenca, interpretanta) pomena, ki ga označuje, prek uporabe referenta, 
ki je sicer primarno povezan z nekim povsem drugim pomenom.  
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II. Oblikotvorne analogije    
Temeljijo na oblikovno-strukturni ekvivalentnosti relacij med elementi označevanega 
in elementi vizualizirane forme oziroma na sorodnosti strukturalnih modelov njihovih 
odnosov.    
 
1. Vizualne metonimije 
Te podobno kot podobotvorne analogije sicer temeljijo na podobah, vendar so podobe 
v njih uporabljene predvsem zaradi njihovega »oblikovnega« vidika. V smislu, v 
katerem je iz njihove oblike možno (imaginativno) izpeljati strukturalni model 
odnosov med elementi, ki ga je možno nadalje posplošiti in z njim označiti strukturno 
sorodne fenomene oziroma izkustva, ki sicer nimajo nobene povezave z videzom za 
ponazoritev strukturalnih oblikovnih odnosov uporabljene podobe. Za razliko od 
vizualnih metafor torej ne bazirajo na vsebinskih analogijah, temveč temeljijo na 
oblikovno-strukturni sorodnosti referenčnih fenomenov ali natančneje na realni 
ekvivalentnosti formalnih odnosov med njihovimi elementi.  
  
Posebne vrste vizualnih metonimij 
• vizualni indeksalni znaki (npr. medicinski simptomi), pri katerih obstaja neka 
realna vzročno-posledična zveza med označencem in označevalcem. Označevalec 
lahko dojemamo kot posledico (simptom), ki s svojo podobo neposredno kaže na svoj 
vzrok (bolezen) – označenec, ki ga označuje.  
• simboli v estetskem smislu, pri katerih med označencem in označevalcem 
obstaja neka določena realna ali »naravna« povezava, ki ni povsem arbitrarna, kot je 
na primer to značilno za formalizirane simbole v znanosti. Ni torej povsem neodvisno, 
oziroma ni le od neke zunanje konvencije odvisno, kateri označevalec označuje kateri 
označenec, čeprav to ni nujno eksplicitno poudarjeno. Primer takšne povezave so 
lahko minimalne semantične vrednosti barv, za katere je značilno neko primarno 
stimulativno psihofiziološko delovanje.    
 
2. Strukturne rekonstrukcije predmetov in pojavov 
Tovrstne rekonstrukcije skušajo na temelju morfološke analize, sinteze in prenosa 
vrednosti podatkov in spoznanj, iz znanega dela nečesa na neznani del tega, 
predstaviti strukturo nekih obstoječih, a le fragmentarno ohranjenih objektov ali tudi 
nekih čisto virtualnih objektov.  
 
3. Prostorsko pogojeni formalni modeli  
Formalni model nima pravzaprav nobene fizične značilnosti originala. V formalnem 
sistemu gre za predstavitev komponent modeliranega sistema in njihovih medsebojnih 
odnosov s simboli. Po predpisih neke strogo definirane formalne discipline, ki je 
običajno veja logike ali matematike, je s temi simboli posledično možno manipulirati.  
Formalni modeli so uporabni predvsem za reševanje problemov z znanimi formalnimi 
tehnikami, pri katerih lahko vzpostavljamo nadzor med medsebojnimi interakcijami in 
variablami nekega procesa, ki ga na primer raziskujemo. Kar bi bilo težje ali skoraj 
nemogoče zagotoviti pri resničnem procesu, za katerega je uporabljen model.   
 
4. Shematični prikazi hirearhičnih in invariantnih povezav med elementi nekega 
sistema. Gre za shematične ponazoritve narave strukturnih relacij med dogodki, ki jih 
hkrati določa simultana (nediskurzivna) narava prostora in hkrati nedvoumna 
doživljajska in posledično pomenska diferenciranost različnih prostorskih položajev. 
Možnost semantične diferenciacije je jasno razvidna na naslednjih primerih 
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prostorsko pogojene simbolizacije: 2H, H2, H2, H2. Muhovič (1998, str. 76) 
izpostavlja, da je artikulacija spozna(va)nj lahko izjemno orodje raziskovalne in 
pedagoške prakse v tem smislu, da lahko poleg na bistvo osredotočnene nazornosti, 
vsebuje tudi korektivni moment za pravilnost in jasnost človeškega spoznanja in 
mišljenja.     
 
5. Različne oblike miselnih vzorcev  
Njihova uporaba in izdelava je vezana predvsem na predstavitev, razvoj in preverjanje 
oziroma verifikacijo relacijskih povezav med pojmi ter gradnjo alternativnih modelov 
konsistentnih povezav med njimi.Oblike vizualizacije pojmovnih spoznanj v miselnih 
vzorcih omogočajo odkrivanje in aktiviranje novih zvez med že znanimi pojmi in 
izražanje novih, še neznanih izkustev z že pridobljenimi izkustvi.   
 
6. Čisti vizual(izira)ni simboli  
Gre za simbole v smislu, v katerem se javljajo v zapuščinah starih kultur in religij, ter 
simbole v smislu, v katerem se v današnji stvarnosti pojavljajo v najrazličnejših 
signalnih sistemih in zaščitnih znakih (npr. podjetij) ipd. Imajo temeljno dva izvora, 
vezana na postopek likovnega abstrahiranja:   
- v katerem so lahko izpeljani iz podobe nekega predmeta ali pojava (npr. v starejših 
kulturah iz razvoja t. i. ideografskih pisav);  
- ali razviti iz potreb ali na podlagi intervencij v okviru najrazličnejših situacij, 
povezanih z ornamentalnim okraševanjem (pogosto na osnovi detajliranja in 
kompleksifikacije strukture enostavnih geometrijskih likov). Zaradi velike stopnje 
abstraktnosti in vezanosti na (kulturno) specifično kodifikacijo, se jih je potrebno učiti 
(zavestno ali s pogojevanjem, ki temelji na pogostem stiku z njimi). 6  
 

2.1.2.2 METONIMIJA IN METAFORA (KOT PODOBOTVORNA ALI 
OBLIKOTVORNA STRATEGIJA) V VIZUALIZACIJI  

  
Imaginacija, ki temelji na podobotvornih nazornih pojmih, omogoča, da se 

miselno spoznanje oprime dovolj posplošenih podob, ki že obstajajo v našem 
izkustvu, pri čemer uporablja (tudi) metode metonimije in metafore (Muhovič, 1998, 
str. 63). Pri simbolih, ki delujejo kot metafore, je to, kar je mišljeno kot njihov pomen, 
primerjano z nečim, kar ni niti del označevanega predmeta ali pojava niti kakorkoli 
drugače fizično povezano z njim (Von Engelhardt, 2002, 107). Primeri govornih 
metafor, pri katerih nek izraz označuje nek pomen preko podobnosti in ne zato, ker bi 
bil zanj dobesedno primeren, so: kamnito srce, žareča barva, slikovita pokrajina 
(Muhovič, 1998, str. 63). Pri simbolih kot metonimijah po drugi strani ne gre za 
primerjavo med zamišljenim pomenom in predmetom ali pojavom, ki ga označuje ter 
dejansko podobo, ki je v povezavi z obema uporabljena, temveč za zamenjavo, pri 
katerem podoba kaže na predmet ali pojav preko dela njegove celote ali je na nek 
drug fizičen način povezana z označevanim predmetom ali pojavom (Von Engelhardt, 
2002, 107). Primer govorne metonimije, pri katerih uporabljena beseda zamenja in 
nadomešča drugo zaradi neke dejanske zveze z označevanimi predmeti ali pojavi, je: 
berem Platona, se pravi njegove spise (Muhovič, 1998, str. 64). Metonimija in 
metafora lahko nastopata ne samo kot besedni, temveč tudi kot slikovni figuri ( ang. 
»figures of depiction«) (Tversky, 1995, v Von Engelhardt, 2002, 107). Uporaba 
metonimije in metafore (tudi) v vizualizaciji omogoča, da z že pridobljenimi izkustvi 
                                                
6 Predstavitev podobotvornih in oblikotvornih analogij v vizualizaciji je v celoti povzeta po Muhovič, 
1998, str. 67–78. 
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izrazimo nova, še ne izražena ter da postanejo čisto abstraktna miselna spoznanja 
čutno dostopna na nek inventiven in nazoren način (Muhovič, 1998).  

Na področju raziskovanja vizualizacij veliko avtorjev omenja predvsem 
uporabo metafore. Pojmovanje vizualizacije, ki deluje preko metafore, med drugim 
predstavljam v poglavju o vizualizaciji v modelih in artefaktih, na osnovi primerjave 
in povezovanja znanstvenih podob z likovnimi deli (Marshall, 2007). Metonimija in 
metafora sta povezani z različnimi kategorijami v okviru klasifikacije vizualizacij 
glede na podobotvorne in oblikotvorne strategije (Muhovič, 1998). Obravnava 
metafore se vključuje v primere »prostorizacije« podatkov (Gansner, Hu, in 
Kobourov, 2014, str. 63) in Elkinsonovo pojmovanje zemljevidov kot shem (Elkins, 
1999 v Marshall, 2007), oboje je opisano v poglavju o vizualizaciji v zemljevidih.   

   
2.1.2.3 VIZUALIZACIJA KOT VIDNA PREDSTAVITEV V 

POVEZAVI S SINTAKTIČNO RAVNJO LIKOVNEGA 
JEZIKA  

  
Metonimije in metafore, sicer v osnovi vsebinske analogije, se v procesu 

materialne artikulacije v prostorskem mediju povežejo z oblikotvornimi nazornimi 
pojmi, ki na izražanje pomena vplivajo prek minimalnih semantičnih vrednosti 
(Muhovič, 1998, str. 65). Sami oblikotvorni pojmi pravzaprav v sistemu likovnega 
jezika »//... nastopajo kot nekakšna generativna sintaktična pravila formacije in 
transformacije podob ...//« (Selan, 2010, str. 246–247). Prav na sintaktični ravni 
likovnega jezika (ki jo sestavljata sintaksa likovne kompozicije in likovnega prostora) 
prihajajo v ospredje specifične lastnosti vizualizacije kot oblikovanja vidne 
predstavitve predmeta ali pojava, ki uporablja prostor prikaza tako, da z upodobitvijo 
prostorskih odnosov med elementi na prikazu, kaže na odnose, ki naj bi dejansko 
obstajali med elementi predmeta ali pojava, ki jih skuša predstaviti.  

Izrazit primer vizualizacij, ki skušajo v kar največji meri zadostiti pogojem 
enakega razmerja med prostorsko umeščenostjo predmetov ali pojavov v naravi in 
prostorsko umeščenostjo predmetov in pojavov na prikazu, so topografski zemljevidi 
površja zemlje. Sintaksa likovne kompozicije v topografskem zemljevidu, ki 
prikazuje površje nekega ozemlja, je torej podrejena prostorskim odnosom, ki veljajo 
med elementi tega ozemlja v realnosti (tudi v zamišljeni realnosti, kadar gre za 
zemljevid zamišljenega sveta). V tem smislu je sintaksa kompozicije manj odvisna od 
čutno-zaznavnih odločitev o umeščanju elementov v format. Te sicer tvorijo temeljno 
podlago kompozicijskih odločitev, sprejetih in uporabljenih za prikazovanje željene 
vsebine v likovnih delih (Selan, 2010). Sintaksa likovnega prostora je v zemljevidih 
pogosto povezana z uporabo pogleda od zgoraj – ptičje perspektive. Da bi bilo 
umeščanje elementov na preslikan prostor kar najbolj točno, je zemljevid pogosto 
narejen na osnovi merila, ki naredi prostor prikaza izmerljiv in zahteva, da razmerje 
relativnih razdalj med elementi na prikazu ustreza razmerju relativnih razdalj med 
elementi, ki veljajo v prostoru, na katerega se zemljevid sklicuje. Specifičnost 
sintakse v vizualizaciji v zemljevidih je razvidna iz naslednjih ugotovitev o sintaksi v 
likovnem jeziku, ki jih je opisal Selan (2010).   
 Sintaksa likovne kompozicije lahko v likovnih delih vpliva na uporabo sintakse 
likovnega prostora. Perspektiva je v likovnih delih lahko //... kompozicijsko vpletena 
in zahteva odločitve o razporeditvi ploskev po površini ...//« (Selan, 2010, str. 259). 
Vsebina likovnega dela je lahko namerno izražena s »//... kontrapunktom (včasih tudi 
s konfliktom) prostorskega ključa perspektive in kompozicijskih načel ...// (Selan, 
2010, str. 259). Medtem ko perspektiva (ali katerikoli drug likovni princip) v 
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likovnem izražanju torej »//... ni nek izoliran predpis, ki bi ga bilo potrebno na vse ali 
nič spoštovati, pač pa gre za jezikovno strategijo, ki se mora vzajemno z drugimi, 
teoretsko morda izključujočimi se vidiki likovnega dela, preoblikovati z ozirom na 
jezikovno celoto, ki nastaja ...//« (Selan, 2010, str. 259), je za vizualizacijo v 
zemljevidih (posebno v modelih) značilno, da v smislu sintakse likovnega prostora 
perspektivo dojema predvsem kot »orodje za gradnjo iluzije prostora«, ki je povsem 
neodvisno od kompozicijskih načel in diagramatskega razporejanja oblik po formatu 
(Selan, 2010, str. 259).   

Sintaksa kompozicije v vizualizaciji (v zemljevidih) pa pogosto (to sicer ne 
velja vedno) ni svobodna v smislu preurejanja prostorskih odnosov med elementi 
predmeta ali pojava, ki ga prikazuje, v slikovnem prostoru, tako da bi bolje ustrezali 
zaznavnim kriterijem doživljanja slikovnega prostora, ki ga želi ustvarjalec sprožati, 
temveč mora pri tem upoštevati dejanske odnose, ki veljajo med elementi predmeta 
ali pojava, ki ga prikazuje. V nekaterih vizualizacijah je to, kar želijo predstaviti, 
lahko tudi namenoma prostorsko preurejeno in ni takšno, kot bi bilo, če bi isto stvar 
videli v vsakdanjem življenju. V tem primeru bi lahko bilo likovno upodabljanje, ki bi 
temeljilo na ustvarjanju likovnega dela po opazovanju, pri katerem bi bila pomembna 
podobnost prizora na sliki s prizorom v realnosti, manj svobodno pri prostorskem 
preurejanju elementov videnega prizora po slikovnem formatu. Če to ponazorim s 
primerom upodabljanja tihožitja košare s sadjem, bi v smislu konstrukcijskega 
realističnega risanja po opazovanju bilo pomembno, da iz košare kuka le pol hruške, 
da grozdje deloma prekriva jabolka ipd., torej, kako izgleda košara in kaj je v njej 
videti iz določenega zornega kota. Z namenom vizualizacije, ki bi skušala prikazati, 
kaj je v košari, pa bi lahko bil pod določenimi pogoji sprejemljiv tudi prikaz, na 
katerem bi bila najnižje upodobljena košara, nad njo pa eno zraven drugega 
razporejene shematične, idealizirane oblike sadja, brez prekrivanja. Na podoben način 
je na zemljevidu, ki ga prikazuje Slika 1, uprizorjena dolžina različnih rek in višina 
gora.  

 

 
Slika 1: Henry S. Tanner: Heights Of The Principal Mountains In The World. Zemljevid prikazuje 
dolžino pomembnih rek sveta in višino pomembnih gora na svetu. Nastal je leta 1836.  
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Prav preko »izuma« sintakse v vizualizacijah predstavimo odnose med 
predmeti in pojavi, ki sicer niso sami po sebi prostorske narave, a jih v vizualizaciji 
prikažemo prav na osnovi prostorskih odnosov. S sintakso v vizualizaciji se je 
podrobno ukvarjal Engelhardt (2002), ki je opredelil tudi več sintaktičnih struktur, ki 
se lahko pojavljajo v vizualizacijah. Sestavine grafične reprezentacije, med katere 
uvršča grafični prostor, grafične objekte, ki jih grafični prostor vsebuje, ter vidne 
lastnosti teh objektov, se kombinirajo v grafičnih odnosih. Med grafične odnose 
uvršča a.) prostorske odnose med grafičnimi objekti in grafičnim prostorom, b.) 
prostorske odnose med grafičnimi objekti in c.) odnose med grafičnimi objekti glede 
na njihove vidne lastnosti. Grafične strukture (torej sintaktične strukture v okviru 
grafične reprezentacije) so sestavljene iz grafičnih objektov in naštetih grafičnih 
(prostorskih in lastnostnih) odnosov, ki jih tvorijo (Von Engelhardt, 2002).   
 Sintaksa v vizualizacijah in sintaktične strukture predstavljajo svojstven način, 
na katerega vizualizacije, kot prostorske predstavitve, prenašajo semantični pomen. 
Stopnja informativnosti prostorskih znakov, kakršni so tudi likovni znaki, in znaki, ki 
jih uporabljajo razne oblike vizualizacij, namreč, kakor zapiše Tufte (1991), ni le v 
samih podatkih, ki jih vizualizacije vsebujejo, ampak tudi v protipostavitvi podatkov, 
v kateri se dvigne informacijska kompleksnost podatkovne celote sporočila. V dejanju 
prostorske postavitve podatkov postane razvidna neka nova informacijska vrednost, ki 
ni povsem semantično napovedljiva in izmerljiva (Selan, 2010). Ta značilnost 
prostorske likovne informacije, ki jo je likovni teoretik in slikar Josef Albers (1969 v 
Selan, 2010) poimenoval paradoksna kvaliteta slikarstva ter jo izrazil z enačbo 1 + 1 
= 3 (ali več), je prisotna v vseh tipih vizualizacij, ki se uvrščajo med grafične 
reprezentacije, po opredelitvi Engelhardta (2002), izrazito pa jo izkoriščajo 
vizualizacije v okviru vizualizacije informacij, o kateri pišejo Patterson idr. (2014, str. 
42).   
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2.1.3 POVZETEK Z IZHODIŠČI ZA NADALJNO OBRAVNAVO 
VIZUALIZACIJE V TEJ RAZISKAVI 

  
 Skratka, če povzamem opisano, lahko ugotovim, da se bistvena lastnost 
vizualizacij kot vidnih predstavitev in namen, zaradi česar jih ustvarjamo in 
uporabljamo v vsakdanjem življenju in v znanosti, nahaja v tem, da lahko 
razbremenijo kratkoročni spomin (ki ima omejene zmogljivosti), olajšajo obdelavo 
informacij, se shranjujejo, dopolnjujejo v dolgoročnem spominu ter uporabljajo in se 
opirajo na informacije shranjene v njem, organizirajo misel, spodbujajo sklepanje o 
nečem in odkrivanje novega v tem (Tversky, 2011). Ker so vizualne in prostorske so 
primerne predvsem za prikazovanje vizualno-prostorskih informacij, pri čemer 
prostorske odnose preslikajo tako, da so lažje dosegljivi človeški zaznavi, pogosto v 
poenostavljeni obliki. A je z njimi, med drugim na osnovi uporabe analogij, na primer 
metafore, možno upodobiti tudi drugačne vrste abstraktnih informacij. Z uporabo 
prostorskih in lastnostnih odnosov, med elementi, ki jih prikazujejo, lahko pokažejo in 
predstavijo tudi neprostorske odnose konkretne ali abstraktne vsebine in njenih 
vidikov, ki jo/jih želijo predstaviti. Pri tem se opirajo na lastnosti sintakse v 
prostorskem mediju. Ker prenašanjo in kodirajo podatke na specifičen način, 
predstavljajo vizualizacije poseben tip na vidno vezane komunikacije. Nastopajo 
lahko v okviru vizualne komunikacije (Tversky, 2011) v smislu vsakdanje rabe jezika, 
in v okviru likovne komunikacije kot likovnega znakovnega dogajanja v poetični rabi 
likovnega jezika (Selan, 2010).    
 Na osnovi oblik komunikacije, ki se lahko v vizualizacijah odvijajo, načina 
uporabe jezika, ki se ga pri tem poslužujejo in s tem povezanega mišljenja, ter z 
uporabo nekaterih spoznanj semiotike, ki » /.../ je veda o znakih, procesih znakovne 
komunikacije in o tem, kako se v teh procesih generira smisel /... /« (Selan, 2010, str. 
3), je možno osvetliti razlikovanje v dojemanju različnih vizualizacij, kot tistih, v 
katerih prevladujejo značilnosti vizualizacije v modelih in tistih, v katerih je moč 
opaziti veliko lastnosti vizualizacije v artefaktih.   
Vizualizacije v smislu modelov ali artefaktov postopke in možnosti kodifikacije 
pomena uporabljajo in razvijajo z različnim namenom. To ločevanje (s katerim se 
podrobneje ukvarjam v poglavju Vizualizacija v modelih in artefaktih), lahko v 
poenostavljeni obliki predstavim na podlagi razlikovanja med osrednjim namenom 
informativnih dejavnosti (na splošno) in likovne umetnosti, ki ga v svoji raziskavi 
opiše Selan (2010, str. 219–220). Vizualizacija v modelih se kot informativna 
dejavnost bolj osredotoča na to, kaj je v formo dano, medtem ko se vizualizacija v 
artefaktih podobno kot likovna umetnost bolj osredotoča na formativno ali in-
formativno dejavnost (v smislu latinske besede »informare«, kar dobesedno pomeni v 
obliko dajati; Muhovič, 1998, str. 50), torej na to, kako likovna forma vizualizacije 
vsebino artikulira v obliko.  
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2.2 SEMIOTIČNI VIDIKI VIZUALIZACIJE  
  

Širše razumevanje a.) procesov združevanja globinske strukture pomena, 
površinskih struktur njegove oblikovanosti in neodvisnih predmetov, pojavov in 
konceptov, na katere se oboje nanaša ter b.) vpliva medsebojnih povezav, ki se v 
izdelavi vizualizacije ustvarjajo v združevanju naštetega, na možnosti interpretacije in 
doživljanja, ki ga vizualizacije lahko sprožajo pri gledalcih ali uporabnikih, je moč 
vzpostaviti in predstaviti na osnovi nekaterih dognanj semiotike.  

Semiotika, v svoji navezanosti na komunikacijska dejanja, sporočilo, ki se 
posreduje v toku komunikacije med sporočevalcem in sprejemnikom, razume kot 
znak (Selan, 2010, str. 4). Med dojemanji tega, kaj (vse) znak in znakovni procesi v 
semiotiki sploh (lahko) obsegajo, sta za namene te raziskave morda bistveni dve 
razumevanji znaka, ki predstavljata tudi dve temeljni teoriji in dominantni smeri, v 
katerih se je semiotika razvila. Narava znaka je v njiju različno določena glede na 
konstitutivne sestavine znaka in odnose, ki se med temi elementi vzpostavljajo. 
Posledično se razlikuje tudi narava komunikacije, ki v enem ali drugem pojmovanju 
znaka lahko poteka. Posebnost semiotične obravnave vizualizacije, ki je vezana na 
vidno predstavitev, je vezanost znakov na prostorski medij. Različna dojemanja znaka 
je torej v tem pogledu smiselno in potrebno povezati s komunikacijo, ki se 
prvenstveno odvija v prostoru, čeprav lahko vizualizacije vsebujejo tudi elemente 
komunikacije, ki se odvija v času.  

 

2.2.1 MODELI SEMIOTIČNEGA ZNAKA   
  
Dominantna modela semiotičnih znakov sta naslednja: 
1.) Lingvist Ferdinand de Saussure, ki se je pretežno ukvarjal z znakom v okviru 
komunikacije v verbalnem jeziku (torej komunikacije v časovnem mediju), je 
predpostavil dvodelni model znaka. Po njem znak sestavljata (Chandler, 1994):  
• signifikant (signifiant), označevalec – oblika, ki jo znak zavzema; slika – beseda, 
• signifikat (signifié), označenec – koncept, ki ga znak reprezentira.   
Znak kot celota je sestavljen iz zveze, torej odnosa med signifikantom in 
signifikatom. Ta povezava se lahko imenuje tudi signifikacija. Signifikant in 
signifikat eden brez drugega v znakovnem odnosu ne moreta obstajati. Za Saussureja 
naj bi bila oba povsem »psihološke« narave. Nanašala naj bi se predvsem na obliko 
(formo) in manj na substanco. Vendar naj bi sčasoma signifikant postal intepretiran 
kot materialna (ali fizična) oblika znaka – kot nekaj, kar je možno videti, slišati, 
okusiti, otipati, vonjati ali okušati (Chandler, 1994). 

V okviru verbalnega jezika si lahko zvezo med elementoma predstavljamo kot 
zapisano ali izgovorjeno besedo »drevo«, ki predstavlja označevalec in mentalni 
koncept drevesa, na katerega se beseda navezuje, ki predstavlja označenec. Princip 
označenca in označevalca v znaku, ki je vezan na prostorski medij, si lahko 
predstavljamo na osnovi primera, ki ga v obravnavi znakov v zemljevidih vključuje 
MacEachren (2004, str. 219). Označevalec v njegovem primeru predstavlja 
upodobitev šotora, ki označuje označenec »prostor za kampiranje«.  
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2.) Charles Sanders Peirce je predvidel trodelni model znaka, ki ga sestavljajo:   
• representamen – oblika, forma, ki jo zavzema znak (ni nujno materialna in 

oprijemljiva), 
• object – predmet ali pojav, na katerega se znak nanaša,  
• interpretant – pomen znaka. 
Tri sestavine znaka so ponazarjene z naslednjim primerom (Chandler, 1994): 
- representamen – rdeča luč na semaforju, 
- object – ustavljajoča ali že ustavljena vozila,  
- interpretant – ideja o tem, da rdeča luč označuje, da se morajo vozila ustaviti.  
V primerjavi z de Saussurjevim modelom bi signifikant najbolj sovpadal s 
Peircejevem representamenom in signifikat s Peircejevim interpretantom (Chandler, 
1994). 

Peircejevo triado so v svojem raziskovanju uporabili in preoblikovali različni 
avtorji, zato prihaja do različnih poimenovanj njenih treh delov. Da bi bila uporaba 
terminov v tej raziskavi kar najbolj jasna in ne bi prihajalo do zamenjav, predstavljam 
nekatera poimenovanja iz literature (Tabela 1), ki sem jo obravnavala, ter 
poimenovanja, uporabljena v tej raziskavi.  
 
Tabela 1: Primerjava poimenovanj elementov modela semiotičnega znaka po Peirceju.  

Peirce  
(v Chandler, 
1994) 

Peirce 
 (v Chandler, 
1994) 

MacEachren 
(2004)  

Nöth   
(v Chandler, 
1994) 

Odgen in 
Richards  
(v Chandler, 
1994; in v 
MacEachren, 
2004) 

Selan (2010) Selan (2010) – 
razlaga izrazov 

Ta raziskava  
(po večini) 

representamen firstness sign-vehicle sign-vehicle symbol označevalec strukturirana 
materija 

označevalec 

object secondness referent referent referent referent predmet ali 
pojav 

referent 

interpretant thirdness interpretant sense thought  
reference 

označenec pomen interpretant 

 
Variante Peircejeve semiotične triade so pogosto predstavljene kot semiotični 

triangel oziroma semiotični trikotnik. Odgen in Richards sta v svoji interpretaciji 
(povezani predvsem s komunikacijo v verbalnem jeziku) v shemi upodobila 
semiotični trikotnik z vidika interpretanta kot mediatorja v odnosu med označevalcem 
in referentom (MacEachren, 2004, str. 221).  

Selan (2010) je pri opredelitvi simbolizacije njuno grafično ponazoritev 
preoblikoval tako, da bolje izraža semiotične relacije in predstavil shemo (Slika 2), v 
kateri velja naslednje (Selan, 2010, str. 284):    

 
A = izhodišče označevanja, predmeti in pojavi v notranji ali zunanji stvarnosti;   
a = doživljajski procesi, ki jih predmeti in pojavi izzovejo in ki formirajo označence;   
B = označenci predmetov in pojavov;   
b = znakovna relacija, prek katere se označenci izrazijo;   
C = označevalec;   
c = označevalec kaže na izhodiščni predmet, vendar ne neposredno, pač pa preko 
označenca (B), na osnovi katerega se je oblikoval;   
D = znak, ki ga tvori celota označenca (B), znakovne relacije (b) in označevalca (C).  
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Slika 2: Interpretacija semiotičnega trikotnika s prikazom simbolizacije, prirejena po lingvističnem 
trikotniku v Selan (2010, str. 283). 

Proces, v katerem označevalec (C) preko označenca (B) kaže na predmet (A), Selan 
(2010) imenuje simbolizacija ali »način ustvarjanja sveta« (str. 284). »Simbolizacija 
je torej proces, v katerem z znaki osmišljamo predmete in pojave. Znaki so zato 
simboli zanje.« (Selan, 2010, str. 284).  
 

2.2.2 TIPOLOGIJA INTERPRETATIVNIH LASTNOSTI 
ZNAKOV  

 
Trodelni modeli semiotičnega znaka, v smislu Peircejevega modela 

semiotičnega znaka, omogočajo vpogled v različne povezave med elementi znaka, kar 
omogoča prepoznavanje mnogih značilnosti vizualno-prostorskega znaka, s kakršnimi 
se srečujemo v vizualizacijah. Razvidni postanejo odnosi, ki vplivajo na način, kako 
je to, kar vidimo, v vizualizaciji povezano s pomenom in z objektom ali s pojavom, na 
katerega se nanaša in deloma tudi to, kako ti odnosi vplivajo na možnosti 
interpretacije znaka. Slednja sicer ni nikdar v celoti predvidljiva za vse morebitne 
interprete vizualizacije.  

Hervey (1982, v MacEachren, 2004) navaja naslednje tipe znakov:   
• Individualni znak (ang. singular sign): interpretant dovoljuje le en referent; 
• Splošni znak (ang. general sign): interpretant dovoljuje več referentov; 
• Medosebni znak (ang. interpersonal sign): Več interpretov (ljudi) deli isto 

signifikacijo – isto kodifikacijo in razumevanje označevalca, interpretanta in 
referenta (npr. način prikazovanja geološke strukture, ki ga razumejo strokovnjaki 
geologije); 

• Skupni znak (ang. comsign): signifikacija je enaka za ustvarjalce in interprete 
znaka (takšna signifikacija je bila cilj večine kartografskih raziskav, ki so temeljile 
na komunikacijskem modelu);  

• Dvoumni znak (ang. vague sign): ne dovoljuje determinacije, ugotovitve, ali neka 
določena entiteta je ali ni referent znaka (npr. označevanje gozda na zemjevidu – 
če ni natančno določeno, ne moremo ugotoviti, katera površina v realnosti 
predstavlja gozd in katera ne – koliko je najmanjša zahtevana velikost te površine, 
kakšna mora biti na njej gostota dreves?); 
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• Enopomenski znak (ang. unambiguoug sign-vehicle): ima le en interpretant (je cilj 
večine simbolnih sistemov zemljevidov, vendar je ta zahteva lahko dosežena le, če 
strnemo pomenski obseg znaka na definicijo – določimo, kaj vse znak ni, ki jo z 
označevanjem eksplicitnega pomena vsebuje legenda);  

• Večpomenski znak (ang. ambiguous sign-vehicle): ima več interpretantov.  
 

2.2.3 SEMIOTIČNI VPOGLED V KODIFIKACIJO POMENA V 
VIZUALIZACIJAH 

  
Skozi semiotične odnose znotraj elementov znaka lahko na primer raziskujemo 

različne oblike kodifikacije v vizualizacijah. Po Pierru Guiraudu (v MacEachren, 
2004, str. 229) je signifikacija definirana na osnovi odnosa med označevalcem in 
interpretantom. Pri tem odnosu gre pravzaprav za kodifikacijo – definiran je namreč s 
kodo ali konvencijo – torej dogovorom med posamezniki, ki jim znak služi kot 
sredstvo za komunikacijo. Ta dogovor je lahko bolj ali manj obvezujoč in natančen. 
Kodifikacija je lahko eksplicitna ali tudi implicitna – posledično je po Guriaudu tudi 
konvencija lahko obravnavana v stopnjah. Iz tega sledi, da so znaki lahko 
monosemični – enopomenski in precizni, ali polisemični – večpomenski in neprecizni. 
Podobno so lahko še eksplicitni nasproti implicitnim, zavestni nasproti nezavednim, 
denotativni nasproti konotativnim (MacEachren, 2004, str. 228).  

Značilno za znanstvene jezike in signalizacijske sisteme je, da težijo proti 
monosemični kodifikaciji. Pri vizualizaciji v modelih v smislu znanstvenih 
vizualizacij se lahko monosemični sistemi oblikujejo tudi na podlagi polisemčnih 
znakov, z omejitvijo njihovega pomena v smislu legende. Verbalni znaki, ki se lahko 
pojavljajo na vizualizacijah in opisujejo pomen v legendah, sicer neizogibno izhajajo 
iz polisemičnega sistema verbalnega jezika. Vizualizacija v artefaktih lahko izkorišča 
značilnosti polisemičnih sistemov in poudarja nek vidik vsebine skozi večpomenskost 
uporabljenega znaka (MacEachren, 2004, str. 324–325). 

  
2.2.3.1 KONOTATIVNI IN DENOTATIVNI POMEN 

  
Monosemične in polisemične sisteme lahko ločujemo predvsem, kadar 

govorimo o denotaciji znaka. Različni avtorji interpretirajo denotativni in konotativni 
pomen različno. V splošnem bi, po MacEachrenu (2004, str. 330–332), lahko 
predpostavili, da je denotativni pomen znaka njegov primarni, nameravani, 
zamišljeni, dobesedni pomen. Medtem ko je konotativni pomen znaka sekundarni 
pomen, ki ga znak lahko pridobi »od zunaj«, predvsem preko konteksta, v katerem je 
narejen, interpretiran in razumljen (prav tam). Sem spada na primer družbeno-kulturni 
kontekst, časovni kontekst, okoliščine, v katerih se znajde posameznik kot ustvarjalec 
ali interpret vizualizacije, individualni kontekst posameznika, njegovih osebnostnih 
lastnosti, aktualnih potreb, zanimanja, pozornosti, miselne širine in prevladujočih 
načinov lastnega dojemanja sveta ter delovanja v njem ipd.  

Znakovni sistem vizualizacije je torej sicer lahko zamišljen kot monosemični 
sistem, v katerem označevalci označujejo točno določene pomene in je drugačna 
interpretacija teh pomenov lahko pojmovana kot napačna. A so tudi monosemični 
precizni znaki podvrženi nehoteni konotaciji in v njej pojmovani drugače, kot to 
zahteva denotacija. Monosemični sistemi se sicer v naprej skušajo ogibati vsaj 
predvidljivih konotacij. Polisemični sistemi, ki se pojavljajo na primer v vizualizaciji 
v artefaktih, pa lahko namenoma delujejo na osnovi konotacije in znake namenoma 
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uporabijo na način, da konotirajo neko določeno vsebino, ki ni eksplicitno 
predstavljena. Po Guiraudu (MacEachren, 2004) lahko konotacija znaka, sicer skozi 
čas, pridobi status denotacije.  

Vendar tudi dobesedni primarni pomen znaka ni vedno to, za kar si kartograf 
prizadeva, da bi znak interpetirali. Če se omejimo na primarni pomen znaka, Krampen 
(1965, v MacEachren, 2004, str. 325–326) prepoznava, da lahko tudi nameravani 
denotirani pomen znaka vsebuje indirektno – posredno referenco. Takšen znak 
imenuje posredni simbol – ang. »indirect symbol«. Do takšnega simbola pride v 
situaciji, ko je nek znak uporabljen kot označevalec v drugem znaku. Navaja primer 
upodobitve slona, ki nosi direkten, neposreden pomen: zelo velik, štirinožni sesalec z 
velikimi ušesi in rilcem; ter indirekten, posredni pomen: npr. republikanska stranka v 
ZDA. Familiant in Detweiler (1993 v MacEachren, 2004 str. 326–327) v kontekstu 
raziskovanja »ikon« grafičnih uporabniških vmesnikov številnih interaktivnih 
računalniških programov, dobesedno, direktno, neposredno referenco imenujeta 
referent znaka, nameravano referenco pa denotativni referent znaka. Znakovni odnos, 
ki ga opišeta, poteka med označevalcem in referentom ter nato med referentom in 
denotativnim referentom. Prva relacija vzpostavi znak, ki je nato tretiran kot 
označevalec denotativnega referenta. Avtorja izpeljeta pet logičnih relacij med 
entiteto znaka (na osnovi odnosa med označevalcem in referentom) ter entiteto 
denotativnega referenta. Lahko gre za razmerje, v katerem sta znak–referent: 
nepovezana, del–del, del–celota, celota–del, identična.  
 

2.2.3.2 VIZUALNO UJEMANJE OZNAČEVALCA IN REFERENTA 
  

Ključna težava odnosa med označencem in označevalcem v vizualizacijah je 
narava (dogovorjene) kode. Označevalec je v vizualizacijah vidni prostorski znak, ki 
lahko označenca (in referent, na katerega se nanaša) prikazuje v različnih stopnjah 
ikoničnosti. Prepoznati je moč različne stopnje (vizualnega) ujemanja med 
označevalci na zemljevidih in njihovimi referenti. Različni avtorji so v zvezi s tem 
oblikovali različne teorije. Kategorije stopenj omenjenega ujemanja so nekateri avtorji 
v svojih teorijah povezali in ponazorili z različnimi kontinuumi.   

Te teorije, ki jih navaja MacEachren (2004), so na primer: • kontinuum 
simbolizacije (Robinson, Sale, Morrison in Muehrcke 1984, v MacEachren, 2004, str. 
257), ki predstavlja stopnje ikoničnosti (predvsem v zvezi s točkovnimi označevalci), 
s katerimi se povezujejo tri kategorije označevalcev: slikovni (pictorial), asociativni 
(associative), geometrijski (geometric); • prejšnjemu podoben kontinuum od 
mimetičnih do arbitrarnih simbolov (Robinson in Petchenik, 1976, v MacEachren, 
2004, str. 258), le da ne velja le za točkovne označevalce, ampak na splošno; • 
kontinuum arbitrarnosti (znakovnih odnosov in funkcij) (Knowlton, 1966 v 
MacEachren, 2004, str. 258), velja za grafične prikaze na splošno poteka od 
neposrednih zaznavnih (neznakovnih) procesov do arbitrarnih znakovnih procesov – 
prikazuje znakovne odnose kot spreminjujoče se od popolnega neprekrivanja 
označevalca in referenta na arbitrarnem ekstremu kontinuuma, do skoraj popolnega 
prekrivanja označevalca in referenta na zaznavnem ekstremu (na skrajni točki 
postaneta označevalec in referent nejasno razločljiva, se »zlijeta« in znakovnega 
razmerja ni več); • kontinuum abstraktnosti (Ucar, 1933 v MacEachren, 2004, str. 
259) opisuje kategorije znakov, poteka od visoke ikonizacije do visoke abstraktnosti 
(ta kontinuum je poddel večjega sistema, ki presega obseg te obravnave); • 
kontinuum »simbolizma« (Krampen, 1965, v MacEachren, 2004, str. 261), 
opredeljen je na podlagi obsega skupnega dogovora znotraj družbe (tj. konvencije), 
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ločuje: »kvazi-simbol« kot znakovno zvezo, ki je dvoumna (npr. možnost 
povezovanja bodisi počasnosti bodisi sluzavosti s slikovnim znakom polža), »pravi 
simbol« (true symbol) kot znak, ki je splošno uveljavljen (npr. slon, ki predstavlja 
republikansko stranko v ZDA), »emblem« (emblem) kot »simbol« (symbol), ki je 
univerzalno razumljen znotraj kulture do točke, kjer označevalec prevzame pomen 
svojega referenta (npr. križ = krščanstvo). Avtor predpostavlja, da se lahko znaki 
sčasoma premikajo po tem kontinuumu.  

Če je ikoničnost odvisna od interpretanta v vlogi mediatorja – posrednika med 
označevalcem in referentom (kot se zdi, da mora biti), iz tega sledi, da je ikoničnost 
določenih znakovnih odnosov odvisna od človeških procesov mentalne kategorizacije 
– posledično obstaja verjetnost, da bo ikoničnost (znaka v vizualizaciji) imela nek 
določen (določljiv) izvor in etimologijo, pa tudi, da se bo razlikovala med kulturami, 
skozi čas in od posameznika do posameznika (MacEachren, 2004, str. 261).  
 

2.2.4 REPREZENTACIJE KONKRETNIH IN ABSTRAKTNIH 
REFERENTOV 

  
Ne glede na odnos med označevalcem in interpretantom v signifikaciji, je lahko 

referent, na katerega se v vizualizaciji nanašata, kategoriziran na več načinov. John 
Ganter (v MacEachren, 2004, str. 255) je v kontekstu kartografske vizualizacije 
predpostavil delitev vizualnih prikazov na: reprezentacije fenomenov ((konkretnih) 
predmetov ali pojavov) (ang. phenomenon representation ali krajše tudi P-rep(s)), pri 
katerih gre za predstavitev vidika fizičnega sveta, entitete (ali sodbe o njej), ki ga je 
možno doživeti (gora, padavine ...); in reprezentacije (abstraktnih) konceptov (ang. 
concept representation ali krajše tudi C-rep(s)), ki izhaja iz pojmovanja, 
konceptov/konceptualizacije o resničnosti (ali alternativnih stvarnosti, ki jih človek 
lahko konceptualizira). Takšni referenti so lahko na primer: hipoteze o stanju 
dejanskih pojavov (napovedi o številu glasov na prihajajočih predsedniških volitvah), 
ali abstrakcije, ki ne obstajajo zunaj določenega teoretičnega okvirja (npr. z 
linearnim znakom prikazan trend, ki predstavlja fiskalne tokove med zveznimi 
bankami v Združenih državah Amerike). Razlikovanje je za reprezentacijo v 
zemljevidih pomembno iz ozira na to, da eksplicitno izpostavi, da vsi zemljevidi (ali 
znaki na zemljevidih) niso nujno namenjeni predstavljanju fizičnega sveta.  

Po MacEachrenu (2004) si lahko razlikovanje med reprezentacijami fenomenov 
in reprezentacijami konceptov razlagamo kot preobrat interpretanta (označenca) in 
referenta (predmeta ali pojava). V reprezentaciji fenomena označenec stoji za, 
označuje, nadomešča nek fenomen (predmet in pojav) iz otipljivega, fizičnega sveta 
(referent), medtem ko mentalni koncept (interpretant) povezuje referent z 
označevalcem. V primeru reprezentacij koncepta postane mentalni koncept objekt ali 
entiteta referenciranja, denotirana z znakovnim odnosom (torej referent), svet pa 
zagotavlja možne interpretante – po neki lastnosti ustrezajoče primere (in vire 
metafor), skozi katere ima/pridobi koncept kot referent pomen. Preobrat položaja med 
interpretantom in referentom v okviru reprezentacij fenomenov in reprezentacij 
konceptov je še posebej očiten pri aplikacijah zemljevidov, povezanih z modeliranjem 
in simulacijo. Na primer, zemljevidi pogosto služijo kot označenci, ki predstavljajo 
teoretične koncepte globalnih klimatskih modelov, medtem ko naše izkušnje z 
resničnimi situacijami preteklih klimatskih pogojev (v določenem/nih podnebju/jih) 
zagotavljajo mehanizem, s pomočjo katerega to, kar je prikazano na zemljevidu, 
interpretiramo.  
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2.2.5 OPISOVALNI IN STIMULATIVNI VIDIKI ZNAKOV V 
VIZUALIZACIJAH  

    
Glede na odnos referent–interpretant, pri katerem označenec deluje kot 

mediator, lahko po MacEachrenu (2004, str. 246) ločimo opisovalne vidike znaka 
(ang. apprisive aspects), ki zagotovijo informacije o atributih (lastnostih) ali lokaciji 
referentov – konceptov ali predmetov in stimulativne vidike znaka (ang. stimulative 
sign aspects), ki se primarno nanašajo na vedenjske vidike, spodbujajo nek odziv, 
reakcijo. Različni vidiki znaka se ne izključujejo, običajno se pojavljajo v različnih 
stopnjah (kategorije vidikov niso eksluzivne, temveč stopenjske). 
   
 

2.3 VIZUALIZACIJA V MODELIH IN ARTEFAKTIH   
 

2.3.1 VIZUALIZACIJA MED PODOBAMI V ZNANOSTI, 
UMETNOSTI IN VSAKDANJOSTI 

  
Z vizualizacijo v vidni obliki in aktivno vizualizacijo se srečujemo v 

vsakdanjem življenju, pogosta je njena uporaba v izobraževanju, na poseben način se 
z njo ukvarjajo znanstveniki in umetniki. »Če je umetnik vključen v aktivno 
vizualizacijo, z namenom izražanja sebe, in znanstvenik, z namenom odkrivanja 
novih znanstvenih spoznanj, se študent ukvarja z aktivno vizualizacijo, da bi se bolj 
uspešno učil, bolje razumel in si to, kar se je naučil, bolj globoko vtisnil v spomin.« 
(Šmajdek in Selan, 2016, str. 166). Razlikovanja med splošnim, znanstvenim in 
likovnim razumevanjem in namenom kreiranja vizualizacije je možno osvetliti na 
osnovi pristopa, ki ga je v svoji raziskavi uporabila Julia Marshall (2007). V njej 
primerja in ločuje podobe znanosti in podobe likovnih umetnin glede na odnos enih in 
drugih do »teorij« in metafor, ki jih vsebujejo ali so z njimi povezane.   

Kakor zapiše, podobe znanosti (med katerimi so tudi razne vizualizacije) 
ponazarjajo in vključujejo teorije in bi jih pravzaprav tudi same po sebi lahko 
dojemali kot znanstvene teorije, saj organizirajo ali destilirajo velike količine zamisli 
in podatkov v celovita, zgoščena, jedrnata pojasnila realnosti.   

Med podobe znanosti in načine njihovega delovanja se (med drugim) uvrščajo 
primeri znanstvenih vizualizacij, ki jih omenjata Rapp in Kurby (2008, str. 34). 
Mednje vključujeta dinamične multi-medijske demonstracije fizikalnih načel, kot so 
nihanje nihala ali gravitacijske sile, animirana pojasnila, ki uporabljajo posnetke 
govora za opis vzrokov in posledic sprememb v letnih časih ter tridimenzionalne 
podobe človeških možganov itd. Vsaka od teh vizualizacij, kakor navajata avtorja, 
vsebuje nekatere ključne značilnosti: (a) prenaša informacije, ki jih s prostim očesom 
ni mogoče videti (ali jih je dejansko nemogoče videti); (b) uporablja simbolične 
znake, kot so barva, ikone in zvok, za pomoč pri ugotavljanju, kateri elementi so 
ključni za razumevanje temeljnih znanstvenih vprašanj in (c) pogosto deluje kot 
simulacija, ki jo lahko uporabniki –  raziskovalci pregledajo in v nekaterih primerih z 
njo manipulirajo, da testirajo hipoteze in potencialno rešujejo problemske sklope. 
Avtorja ugotavljata, da vse znanstvene vizualizacije ne delijo teh značilnosti, vendar 
opisano lahko služi kot ponazoritev nekaterih bistvenih elementov, ki so morda lahko 
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temeljni sestavni del katere koli morebitne učinkovite metodologije vizualizacij (v 
znanosti) (Rapp in Kurby, 2008, str. 34). 

Po drugi strani likovne umetnine, po Grayu in Malinsu (2004, v Marshall, 
2007, str. 32), niso teorije, ker naj njihov namen ne bi bil predstavljati dopolnjujočih 
celovitih, obsežnih vizij realnosti, ki bi jih bilo moč sestaviti po principih 
znanstvenega raziskovanja in jih na ta način celovito razumeti. Namesto tega naj bi 
likovne umetnine manifestirale ne nujno preverljive hipoteze posameznih umetnikov 
in predvsem subjektivne interpretacije realnosti, ki obstajajo sočasno, v sozvočju ali 
nasprotju z drugimi subjektivnimi in objektivnimi interpretacijami realnosti ter lahko 
nastajajo tudi kot odziv nanje. Likovne umetnine naj ne bi toliko razlagale realnosti, 
kolikor vzbujale neko resničnost (Sullivan, 2005, v Marshall, 2007, str. 32). Sullivan 
(2005, v Marshall, 2007, str. 32), kot tudi Macleod in Holdridge (2006, v Marshall, 
2007, str. 32), odkrivajo povezavo med umetniki in teorijo bolj v procesu (nastajanja 
likovne umetnine) kot v izidu (nastali likovni umetnini). Za njih so umetniki teoretiki; 
prevprašujejo, opazujejo, analizirajo, sintetizirajo in hipotetizirajo, podobno kot to 
počnejo znanstveniki ter oblikujejo svoje misli v konceptualne podobe, ki so pogosto 
metaforične. Bruner (1979 v Marshall, 2007, str. 32) dojema metaforične podobe v 
umetnosti kot zgoščene, jedrne slike, katerih moč prebiva v njihovi skoposti, 
ekonomičnosti – v njihovi zmožnosti prikazati kompleksen pomen v (lahko) varljivo 
preprosti obliki. Ugotavlja, da uporaba metaforičnih podob ustvarja prostor, kjer se 
znanost in umetnost prekrivata. Njegovo načelo ekonomičnosti v metafori je podobno 
kot Ricoeurjevo (1991 v Marshall, 2007, str. 32) pojmovanje ikonične obogatitve 
(ang. iconic augmentation), ki jo definira kot »moč slike, da kondenzira, opredeli in 
razvije realnost« (ang. »power of the image to condense, spell out, and develop 
reality«) (Ricoeur, 1991, str. 130 v Marshall, 2007, str. 32). Za Brunerja in Ricoeurja 
metaforične umetniške slike niso poenostavljajoče, temveč produktivne, saj 
prispevajo k realnosti in jo ustvarjajo (Marshall, 2007, str. 32).  
 

2.3.1.1 SEMANTIČNA IN ESTETSKA INFORMACIJA V 
VIZUALIZACIJAH 

 
 Če povzamem zgoraj navedeno v okviru vizualizacije kot vidne predstavitve, 
lahko ugotovim, da je vizualizacija v znanstvenem smislu (že v svojem nastanku) 
bistveno odvisna od nekega od materialnosti vizualizacije izločljivega pomena (to je 
»teorije«). Ta pomen je rezultat uporabe znanstvenih postopkov raziskovanja in se v 
njih tudi uporablja. Prav tako je vizualizacija, ki je narejena za reševanje nekega 
konkretnega problema izven znanosti v vsakdanji rabi – na primer ročna skica poti do 
lekarne, bistveno vezana na neko od same vizualne forme izločljivo »teorijo«, ki je 
lahko podvržena preverljivosti v realnosti. Ta »izločljiv« pomen, ki ga omenjam, 
lahko povežemo s semantično informacijo po Abrahamu Molesu (1966 v Selan, 
2010). Semantična informacija je neodvisna od materialnosti komunikacije, 
normalizirana (standardizirana, diskurzificirana), temelji na skupnem vedenju in ni 
vezana na medij = je prevedljiva (Selan, 2010).  
 Pri nekaterih vrstah vizualizacije pa lahko opazimo, da »teorijo« bistveno 
označuje povezava med pomenom in specifikami samih fizičnih lastnosti 
materialnosti, v katero je ta »teorija« ujeta, da torej »teorija« izločena od svoje 
materialnosti ni več ista »teorija«. To odvisnost od materialnosti, ki se lahko vpleta v 
posredovanje semantične informacije, lahko povežemo s konceptom delovanja 
estetske informacije po Abrahamu Molesu (1966 v Selan, 2010). Ta se generira v 
neposrednem čutnem (gr. aisthesis) stiku in je vezana na specifično organizacijo 
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dražljaja. Estetska informacija je bistveno povezana z doživljanjem specifične 
artikulacije medija; je personalizirana, vsak jo doživi po svoje, na temelju svojega 
telesa in vezana na medij = ni je mogoče posredovati v drugih materialnostih, mogoče 
jo je le transponirati.   
 

2.3.1.2 UČINKOVITA IN OTEŽENA KOMUNIKACIJA 
  

Koncept semantične in estetske informacije lahko nadalje povežemo s 
prepoznavanjem različnih oblik delovanja vizualizacije po principu razlikovanja med 
objekti, ki pripadajo kulturi pomena – za katere so značilni alografski procesi in 
stremijo k učinkoviti komunikaciji (Goodman, 1988 v Selan, 2010), to so modeli 
(Selan, 2010, str. 269) in objekti, ki pripadajo kulturi prezence – za katere so značilni 
avtografski procesi in otežena oblika komunikacije (Goodman, 1988 v Selan, 2010), 
to je artefakti (Selan, 2010, str. 122). V dejanjih vizualizacije, ki služijo različnim 
komunikacijskim funkcijam, semantična in estetska informacija ne le različno 
prevladata, temveč je tudi odnos med njima različen.   

V modelih (v najožjem pomenu) sta, kakor navaja Selan (2010), obe vrsti 
informacij, semantična in estetska, povsem ločeni in arbitrarno povezani. Posledično 
lahko estetsko ločimo in jo (ko semantično informacijo abstrahiramo/reduciramo) 
odpišemo kot nekakšen »komunikacijski šum«. V modelih zato prevladuje uporaba 
vrste simbolizacije, ki jo v povezavi s procesom alografskosti (Goodman, 1988 v 
Selan, 2010) opiše kot denotacijo. Ta pozornost sprejemnika (tj. tistega, ki skuša 
znak razumeti) v znaku usmerja na označene pomene (semantično informacijo). Pri 
tem je mogoče prepoznati dve vrsti odnosov, ki se lahko vzpostavljajo med 
označencem in označevalcem: 
1. idealna, arbitrarna konvencionalna relacija, za katero je značilno, da: 
• pomeni predmetov niso izrazljivi drugače kot s konvencijo;    
• med (prostorskim) medijem predmeta in (časovnim) medijem označevalca ni 

nobene strukturalne analogije; 
• kateri koli označevalec lahko denotira kateri koli označenec in s tem simbolizira 

kateri koli predmet ali pojav;  
• zahteva vedenje konvencij, torej »skupno vedenje«, da nek označevalec 

»preberemo« kot nekaj, kar stoji za nek pojmovni označenec. 
2. reprezentacija, za katero je značilno, da: 
• sta medija predmeta in označevalca med seboj strukturalno kompatibilna;  
• ni več arbitrarna;  
• temelji na analognosti strukturalnih odnosov med predmetom in označevalcem;  
• je kljub temu še vedno denotacija, saj usmerja našo pozornost zgolj na 

reprezentiran pomen, ne pa na medij in način, kako je nekaj reprezentirano;   
• zahteva podobotvorno (vizualno) mišljenje in slikovno kompetenco (po Butina, 

1995, natančneje razloženo v nadaljevanju).  
Bistvena značilnost obeh vrst denotacije je, da pripoveduje – prenaša semantični 
pomen. V smislu denotacije se v vizualizaciji pogosto pojavlja reprezentacija. 
Besedilo, ki je lahko vključeno v vizualizacijo, se uvršča pod idealno denotacijo, 
kateri se približuje tudi uporaba povsem abstraktnih vizualnih označevalcev v 
vizualizaciji.  

 Na osnovi drugega parametra klasifikacije produkcije znakov po Umbertu Ecu 
(1979, v Selan, 2010), ki ga označuje relacija tip/posamičnost in omogoča ločevanje 
na osnovi relacij med tipom in dogodkom, bistvenim in nebistvenim, semantičnim in 
estetskim, denotiranim in eksemplificiranim ipd. v nekem znaku, lahko ugotovimo, da 
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je glavni smoter vsakdanje in znanstvene rabe (verbalnega in vizualnega) jezika 
lajšanje komunikacije. Zato je v vizualizaciji v modelih, v katerih je mogoče estetsko 
informacijo brez težav filtrirati prisotna znakovna relacija facilis (lahka), ki jasno 
določa: kaj je bistven semantični pomen in kako se semantični pomen preko strogo 
določenega koda transponira v konkretnost.  
 Nasprotno, kakor zapiše Selan (2010), v artefaktih semantične informacije ni 
mogoče filtrirati, saj, če jo reduciramo, izgubimo tudi estetsko informacijo. Povezava 
med njima ni arbitrarna, temveč temelji na neki »naravni« zvezi – med semantično in 
estetsko informacijo pravzaprav ni mogoče strogo razmejevati. Zato lahko artefakte 
povezujemo z oteženo obliko komunikacije po Goodmanu (1988 v Selan, 2010), v 
kateri se, nasprotno kot pri učinkoviti ali lažji komunikaciji, v prenašanju sporočila 
prezenca nekako »preliva« preko semantičnega pomena in ga »moti«. V njih 
prevladuje vrsta simbolizacije, ki jo Goodman (1988 v Selan, 2010) imenuje 
eksemplifikacija (in jo je, kakor navaja Selan (2010) možno označiti tudi kot 
demonstracijo oziroma pokaz). Slednja bistveno spremeni smer in način znakovne 
relacije in zato tudi simbolizacije »/.../ sporočilo, ki eksemplificira, samo poseduje, 
oziroma bolje, je posedovano s strani tistega, na kar se nanaša /.../« (Selan, 2010, str. 
286). Ločujemo lahko dve vrsti eksemplifikacije:  
1. dobesedno eksemplifikacijo, pri kateri neka stvar pred nas ponuja lastnosti, ki 
jih ima kot fizična prisotnost. 
2. preneseno eksemplifikacijo (izraz), pri kateri znaku pripišemo določene 
antropomorfizirane lastnosti, ki jih mi sami v eksemplifikaciji doživimo in ki 
presegajo vedenje. Znak teh lastnosti pravzaprav ne kaže zares, njegova materialnost 
sama nima teh lastnosti, pač pa ga le doživimo, kot da bi jih imel.  

Bistvena značilnost eksemplifikacije je, da kaže. Pri tem se pokazovanje 
razpenja med dobesednim in metaforičnim; sporočilo v eksemplifikaciji hkrati kaže 
svojo prezenco (in) hkrati kaže doživetja, ki jih ta prezenca vzbuja. Zato vzpostavlja 
znakovno relacijo, ki jo Eco (1979, v Selan, 2010) imenuje difficilis (težka). 
Značilnosti slednje lahko povzamem po Selanu (2010), ki jo predstavlja v povezavi z 
likovnimi artefakti. Formalna artikulacija znaka ne služi zgolj materializaciji že v 
naprej jasnih vsebin, temveč njihovi izgraditvi in realizaciji. Med semantično vsebino 
in formalnimi lastnostmi znaka se vzpostavi funkcionalna soodvisnost. Gre za 
razmerje vzajemne artikulacije, pri kateri se v skladu z naravnimi zakonitostmi 
materije razvije narava duhovnih vsebin. Hkrati se v tem procesu v skladu z 
intencionalnim nabojem duhovnih vsebin dokončno uredi (in-formira) označevalna 
materija. Soodvisnost obojega je toliko bolj premosorazmerna, kolikor bolj se 
oblikotvorni proces oddaljuje od rutinskega opravila k invenciji. Zato tako razmerje 
posledično komunikacijo otežuje.  
 Oba simbolizacijska načina, denotacija in eksemplifikacija, se pojavljata v 
vizualizaciji v artefaktih in prav tako sta lahko oba prisotna v vizualizaciji v modelih, 
v katerih je sicer prevladujoča vrsta simbolizacije denotacija.  
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2.3.1.3  KOMPLEKSNOST ARTIKULACIJE V VIZUALIZACIJI V 
MODELIH 

  
Lastnosti različnih oblik komunikacije različnih vizualizacij so razvidne tudi v 

primerjavi s tretjim parametrom Ecove klasifikacije, ki ga označujeta modus in 
kompleksnost artikulacije (Selan, 2010).    

Oblike komunikacije, ki glede na kompleksnost artikulacije prevladujejo v 
modelih, so:  

a.) take, ki imajo jasno družbeno normiran kodirni sistem (tako jezikovne 
enote kot gramatična pravila). Eco (1979 v Selan, 2010) Primer družbeno 
normiranega kodirnega sistema je na primer verbalni jezik in tudi sistem Morsejevih 
znakov, ki je na poseben način povezan z znakovnostjo v prostorskem mediju. Na 
primeru vizualizacije v modelih, v katero se uvrščajo nekatere oblike vizualizacije v 
zemljevidih, je lahko kodirni sistem določen v legendi zemljevida in je za vsak tak 
zemljevid drugačen.   

Oblikovanje normiranega kodirnega sistema je v vizualizaciji v zemljevidih zajet 
v težnjah po oblikovanju konvencionalnih – standardnih znakov za zemljevide. Kot 
navaja Brown (1979) je bilo v 17. stoletju oblikovanje kart že v veliki meri 
konvencionalnega značaja, tako za uporabo simbolov, kot pri uporabi barv. 
Salmonova navodila iz tega obdobja na primer opisujejo, kako je treba upodobiti štiri 
glavne vetrove. Eurus, vzhodni veter, naj bo upodobljen kot mladenič z napihnjenimi 
lici (zadnje velja za vse štiri) s krili na ramenih, za njegovo glavo naj bo rdeče sonce; 
Zefir, zahodni veter, bi moral biti mladenosten veselega videza, v roki naj bi držal 
laboda razprostrtimi krili, kakor, da bo zapel. Na njegovi glavi mora biti venec z 
vsemi vrstami cvetja. Boreas, severni veter, je treba narisati kot starega moža, z 
grozečim videzom; njegove lase in brado, prekrito s snegom ali z ledom; z nogami in 
repom kače. Auster, južni veter, naj ima mokro glavo in krila, s posodo, iz katere 
izliva vodo, s katero padajo tudi žabe, kobilice in podobna bitja, ki živijo na vlažnih 
področjih. (Brown, 1979)  
 Izrazit primer potrebe po uporabi konvencionalnih znakov se je v kartografiji 
pokazal pri mednarodnem sodelovanju pri poskusu izdelave zemljevida sveta na 
koncu 19. in začetku 20. stoletja, o katerem prav tako piše Brown (1979). Ideja o 
mednarodnem sodelovanju pri izdelavi enotnega topografskega zemljevida celega 
sveta je bila prvič jasno izpostavljena na mednarodnem geografskem kongresu v 
Bernu, leta 1890. Albrecht Penck je v svojem predlogu opredelil tri splošne 
kartografske probleme, ki so bili pri tem prisotni. 1.) razdelitev prikaza površine 
Zemlje na neko omejeno število kart, izrisanih v istem merilu, in najbolje tudi v isti 
projekciji, ki omogoča, da se vse posamične karte lahko zložijo v eno veliko sliko 
sveta, ki je milijonkrat manjša od resnične površine. 2.) zmanjševanje izkrivljanja, do 
katerega pride pri uporabi katere koli projekcije površine okroglega telesa na ravno 
površino, kar naj bi bilo doseženo z velikostjo uporabljenega merila. 3.) 
predvidevanja o problemih tehnične narave dejanske konstrukcije zemljevida, ocena 
stroškov organiziranja, priprave, tiskanja zemljevida in plačila samega dela, 
vloženega v publikacijo. Na naslednjem kongresu v Londonu, leta 1895 je bila ideja o 
»Mednarodnem zemljevidu«, »International Map« sprejeta. Vendar je v izvedbi 
naletela na vrsto ovir in druga svetovna vojna je, kot mnoge pred njo, ponovno 
izpostavila nujnost natančnih zemljevidov, povzročila pospešeno delo na tem 
področju in prinesla ugotovitev, da se je resnična podoba sveta v tistem času še dokaj 
spretno izmikala ujetju v kartografske in druge vizualne prikaze. (prav tam)  
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Eno glavnih ovir mednarodne realizacije tovrstnega zemljevida sveta je 
predstavljala vzpostavitev enotnega sistema kartografskih znakov. Kakor navaja 
Brown (1979) je v kartografiji okoli leta 1880 uporaba in mešanje različnih 
konvencionalnih znakov in simbolov med kartografi na splošno predstavljala vir 
zmede (poleg poglavitnih preglavic z neenotnim merilom, zaradi česar so jih tržni 
založniki na zemljevide dodajali po več, v več enotah). Na topografskih zemljevidih, 
izdanih v Evropi v tistem obdobju, naj bi bilo prikazanih okoli 1150 ločenih objektov, 
označenih z imeni, s kraticami ali z znaki. Nekateri med njimi so bili predstavljeni na 
osnovi določenih barv. Okoli 140 znakov je bilo povezanih z naravnimi značilnostmi 
površja (obale, delte, plitvine, vulkani ...); okoli 330 znakov je bilo v rabi v povezavi s 
tržnimi dejavnostmi in (poslovno) komunikacijo; v povezavi s komunikacijo so bile 
navadno označene železnice, na nekaterih zemljevidih enotirne in dvotirne ločeno. 
Označeni so bili rečni kanali, prekopi, mostovi, popravljalni servisi, obračališča, 
trajekti ... okoli 70 znakov je bilo v uporabi v povezavi z agrikulturo (nasadi, 
vinogradi, sadovnjaki), skoraj vsak pridelek je imel lasten znak. Okoli 60 znakov je 
bilo v uporabi za industrijo in obrtništvo, okoli 20 različnih znakov je bilo v rabi za 
različne vrste rudnikov. Okoli 120 znakov je bilo namenjenih za »tehnične« zadeve, 
od tega okoli 60 v povezavi z dejavnostmi vojske (utrdbe, arzenali, ladjedelnice, jarki 
in stolpi). V oblikovanju temeljnih detajlov, kot so politične meje, okvir, kompas, ni 
bilo opaziti skupne metode. Za prikazovanje reliefa in značilnosti terena prav tako ni 
bilo zaznati enotnega sistema. Francoski topograf Jean Louis Dupoin-Triel je leta 
1791 za označevanje višin na zemljevidu uporabil vodoravne obrisne črte. Pojavljali 
so se tudi drugi podobni predlogi. Nemški topograf Johann George Lehmann je 
predstavil metodo senčenja z ravnimi črticami, kjer se njihova gostota spreminja glede 
na pobočje. Pruski oficir Friedrich Müffing je predlagal uporabo prekinjenih občasno 
valovitih črt. Sčasoma se je uveljavljala ideja o enakomerno razporejenih linijah za 
določanje višine. Vsega skupaj naj bi bilo več kot 80 različnih načinov prikazovanja 
vzpetin z uporabo črt, črtic, senčenja, barv in barvnih svetlosti, posamezno ali v 
kombinaciji. (prav tam)    

Želja po ustvarjanju in vzpostavljanju konvencionalnih znakov in normiranih 
sistemov je bila, kakor navaja (MacEachren, 2004), posebej prisotna v komunikacijski 
paradigmi v kartografiji (dominantne v obdobju med 1970 in 1980), ki je temeljila na 
informacijski teoriji in je z oblikovanjem kriterijev merljivosti informacije težila k 
učinkovitem prenašanju semantične informacije, s kar najmanj izgubami. V 
današnjem času je standarizirane sisteme znakov možno prepoznati za posamezne 
zemljevide vsakega posebej, za zbirke zemljevidov v smislu atlasov, nekateri 
zemljevidi, ki jih oblikujejo isti avtorji ali so narejeni na podlagi zahtev istih 
naročnikov, lahko od zemljevida do zemljevida uporabljajo isti ali podoben sistem 
»standariziranih« znakov. 
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2.3.1.4 MODUS ARTIKULACIJE V VIZUALIZACIJI V MODELIH   
  
Kompleksnosti artikulacije, ki jo v modelih bistveno opredeljuje jasno družbeno 

normiran kodirni sistem, odgovarja modusu artikulacije (Eco, 1979, v Selan, 2010), 
ki ga v modelih opisuje: 

i.) vsakdanja komunikacija (v kateri prevladuje znakovna relacija facillis)  
Zahteva, da mora biti velik del procesa medsebojnega prilagajanja misli in materije 
opravljen rutinsko in določen v naprej, preko standardizacije, konvencij in 
eksplicitne kodifikacije. Zaobsega vse ravni jezikovne artikulacije (primarno, torej 
raven, v kateri se artikulacija poraja in sekundarno raven torej artikuliranje že 
ustvarjenih sporočil). Na primeru verbalnega jezika ima govorec precej malo 
neposrednega stika z označevalno materijo. Prejme jo na standardni način 
preoblikovano že v naprej, običajno ne ustvarja niti besed niti sintaktičnih pravil, 
ampak oboje dobi v družbi in je svoboden le v kombinatornih možnostih njihove 
izrabe (Selan, 2010). 

Če to primerjam z vizualizacijo kot vidno predstavitvijo, bi govorca lahko 
primerjala s poustvarjalcem vizualizacije v modelih, ki se odloča za uporabo enega od 
v računalniškem programu predvidenih grafov za ponazoritev nekega koncepta, s 
katerim se ukvarja ali rezultatov neke raziskave. V tem primeru sam ne izumlja oblike 
grafov, ampak med njimi le izbira, te oblike in odnose, v katere so oblike sestavljene 
v določenem tipu grafa – torej sintaktična pravila, prejme tako kot besede v 
verbalnem govoru, preoblikovane v naprej. Svoboden je le pri izbiri njihove izrabe.  

Na poseben način lahko v naprej določeno rutinsko prilagajanje misli in 
materije v vizualizaciji v zemljevidih opazujemo na primeru kopiranja »standardnega 
portulanskega zemljevida«, kot ga opisuje Brown (1979). Čeprav je iz zgodnejših let 
sledi o njih malo, je iz obdobja po letu 1300 ohranjenih več kopij pomorskega 
zemljevida Sredozemskega in Črnega morja, brez avtorjev in podatkov o njegovem 
razvoju. Takšen zemljevid (ki ga prikazuje Slika 3) je bil v letih od 1300 do 1600 
velikokrat kopiran in prekopiran, brez veliko sprememb in nadgradenj. Pravzaprav je 
postal standardiziran prikaz Sredozemlja. Bil je presenetljivo točen, na njem sicer ni 
bilo vzporednikov in poldnevnikov in čeprav se naj ne bi držal katere od projekcij, je 
bil zelo podoben današnji podobi mediterana na zemljevidu. Ohranjal se je med 
kartografi in navigatorji v Kataloniji, severno-vzhodni Španiji in v Italiji. Skoraj 
vedno je bil izrisan na pergamentu, na celotni koži ali na delih, prilepljenih na tanke 
table, sestavljenih v obliki atlasa. Običajno je bil natančno izdelan, s preciznimi 
linijami, skoraj vse kopije so bile obarvane, po konvencionalnem vzorcu s črno, z 
rdečo, zeleno, modro, rumeno barvo in včasih zlatimi in s srebrnimi lističi. Rdeče 
morje je bilo skoraj vedno obarvano rdeče-rjavo (Slika 4). Rodos je bil običajno rdeč 
in označen z belim križem. Imena krajev so bila po večini zapisana s črno, le nekaj z 
rdečo barvo, ki je navadno označevala varno pristanišče. (prav tam)    
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Slika 3: Standardna portolanska karta Sredozemskega morja, iz druge četrtine 14. stoletja. Shranjena je 
v: Library of Congress, Washington D.C.   

 

 
Slika 4:  Rdeča površina označuje rdeče morje. Detajl Katalonskega portulanskega zemljevida iz leta 
1375. Njegova izdelava je pripisana Abrahamu Cresquesu. Hranjen je v Bibliotheque national de 
France. 
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2.3.1.5 KOMPLEKSNOST IN MODUS ARTIKULACIJE V 
ARTEFAKTIH  

  
 Oblike komunikacije, ki glede na kompleksnost artikulacije (Eco, 1979 v 

Selan, 2010) prevladujejo v artefaktih, so: 
b.) tiste pri katerih kodirni sistem ni do take mere standardiziran (jezikovne 

enote niso v naprej določene, pač pa jih je potrebno šele izumiti, prav tako pa tudi 
gramatična pravila ne determinirajo, pač pa služijo zgolj kot usmerjevalna načela) 
(Selan, 2010). To je posebej značilno za vizualizacijo v artefaktih, čeprav gre tudi pri 
vizualizaciji kot vidni predstavitvi v smislu modelov lahko za ustvarjanje koda. Na 
vidno predstavitev vezana vizualizacija v modelih in artefaktih se poslužuje 
kodifikacije v prostoru in je v tem smislu manj družbeno normirana kot verbalni jezik, 
pri katerem gre za kodifikacijo v času.  

 Kompleksnosti artikulacije, ki jo v artefaktih bistveno opredeljuje potreba po 
izumu kodirnega sistema odgovarja modusu artikulacije (Eco, 1979 v Selan, 2010), 
ki ga v artefaktih opisuje:  

ii.) poetična komunikacija (v kateri prevladuje znakovna relacija difficilis)   
Poetično ustvarjanje mora izumljati novo stvarnost, nove znakovne svetove in nove 
kodirne načine. Zato mora biti v tem smislu bolj svobodno in s tem tudi bolj 
kompleksno. Bistvo poetične komunikacije je torej v izumu koda; kodifikacijo 
poetičnega jezika narekuje predvsem narava; prisotna je torej na naravnih pogojih 
utemeljena kodifikacija izraznih sredstev, ki je odvisna od gramatičnih zakonitosti 
operiranja z njimi (Selan, 2010).  
 

2.3.1.6 IZUM KODIRNEGA SISTEMA IN POETIČNA 
KOMUNIKACIJA V VIZUALIZACIJAH 

  
Pri izdelavi zunanje vizualizacije, pri kateri ne sledimo neki v naprej 

predvideni šabloni, je oblike, ki vidno predstavijo nek pomen, pogosto potrebno do 
neke mere izumiti. Tudi kadar gre za preslikavo nekega predmeta, ki ga želimo z 
vizualizacijo predstaviti – na primer neke rastline in njenih delov, je običajno 
potrebno ta predmet predstaviti na shematiziran način. Izum koda se pri tem nanaša na 
to, katera likovna izrazna sredstva bomo uporabili, da bomo predmet predstavili na 
način, ki je najbolj ustrezen namenu. V začetno vzpostavljanje in oblikovanje 
kodifikacije v vizualizaciji, ki je lahko potem sicer kopirana in nato uporabljena na 
standardizirani način, se pravzaprav skoraj nunjo vključujejo elementi poetične 
komunikacije v smislu invencije, čeprav je na primer za vizualizacijo v modelih 
značilno, da za namene v rabi interpreta, vizualizacija ne želi kazati na lastno 
inventivnost kodifikacije, temveč jo oblikovati tako, da bo kar najenostavneje in 
najhitreje kazala na semantični pomen. V vizualizaciji, ki vsebuje elemente 
artefaktičnosti, pa lahko pride do poigravanja s kazanjem na samo inventivnost 
kodifikacije ob prenašanju pomena.   
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Zanimiv primer, pri katerem je v kodifikacijo pomena zajeto kazanje na 
prezenco nekaterih lastnosti vidnih objektov, v katere je ujet pomen, lahko (podobno 
kot pri prejšnji točki v povezavi s standarizacijo) opazimo na primeru portulanskih 
zemljevidov, kot jih opisuje Brown (1979). Da bi bili uporabni, so morali pomorski 
zemljevidi prikazovati plitvine in čeri, razdalje od kraja do kraja in predvsem smeri, v 
katere pluti. Za določanje smeri se je uporabljala roža vetrov, v več različicah z 
različnim številom vetrov. Najzgodnejši primerki rože vetrov sicer nimajo, na 
Katalonskem portulanskem zemljevidu iz leta 1375 je le ena. Kasneje se jih pojavi 
več, običajno razporejenih v krožnici, središče katere je samo vetrovna roža (Slika 5). 
Črte, ki iz njih izhajajo (ang. rhumb lines ali tudi loxodromes), gradijo vetrovno 
mrežo (Slika 3, Slika 5).  

  

 
Slika 5: Terra Java (zahodna obala Avstralije?) orientirana proti jugu (jug je na vrhu). Iz Vallardovega 
Atlasa iz leta 1547.  

Oblikovanje rože vetrov in črt je bilo natančno, z ravnimi linijami. Pred letom 
1600 je roža vetrov občasno predstavljala možnost za dekoracijo zemljevida in bila 
oblikovana z živahnimi barvami, lističi zlata ali srebra. Glavni vetrovi so bili označeni 
z drugačno barvo kot vmesni. Na italjanskih zemljevidih so bili glavni vetrovi zlati ali 
črni, polovični vetrovi zeleni in četrtinski vetrovi rdeči. Te barve so se nadaljevale v 
črtah, ki so nadaljevale posamezne smeri od rože proti robovom zemljevida. (prav 
tam)   

Podoben način oblikovanja lahko opazimo tudi na zemljevidu, ki ga prikazuje 
Slika 5, detajl vetrovne rože istega zemljevida prikazuje Slika 6. Pri tovrstnem 
označevanju smeri z barvo gre pravzaprav obenem za standarizacijo v smislu 
vsakdanje komunikacije, ki pa skuša s kazanjem svoje prezence dosegati še druge 
namene poleg prenašanja semantične informacije – kot je bilo opisano, na primer 
namene okraševanja. Kodifikacija po smislu posamezna smer = posamezna barva je 
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eksplicitno prisotna (kar je značilnost vsakdanje komunikacije) in precej jasno 
razvidna tudi brez legende, medtem ko je kodifikacija po smislu uporaba lističev zlata 
= zbujanje občutka žlahtnosti bolj implicitna (kar je značilno za poetično 
komunikacijo). Ta implicitna kodifikacija, do katere pride ali ne pride v interpretaciji 
interpreta zemljevida, je sicer s strani avtorja lahko vnaprej predvidljiva, a nikdar v 
celoti. 
 

 
Slika 6: Vetrovna roža. Detajl iz: Terra Java (zahodna obala Avstralije?) orientirana proti jugu (jug je 
na vrhu). Iz Vallardovega Atlasa iz leta 1547.  

Drugi primer združevanja povsem v naprej determinirane kodifikacije, namenjene 
sporočanju točno določenega semantičnega pomena in obenem kazanja na prezenco 
skozi materializacijo vizualizacije, je opazen v delih Louise Bufardeci 13 captured 
telephone conversations – all one minute long (2006), v katerih je vizualizacija, ki jo 
o telefonskem pogovoru prikaže program, prikazana na osnovi uporabe tehnike 
strojnega vezenja (Slika 7). 

  

 
Slika 7: Delo iz serije, ki jo je izdelala Luisa Bufardeci, pod naslovom: 13 captured telephone 
conversations – all one minute long (2006). Tehnika: strojno tkanje. Velikost:13 x 18 cm.  
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Pomanjkanje poetičnosti v smislu inventivnosti v ustvarjalnosti v izdelovanju 
zemljevida, ki skuša v naprej predvideti implicitne kodifikacije v smislu zbujanja 
občutkov z barvami, ki jih sicer doživljanje gledalca lahko zaobide, lahko 
prepoznamo na naslednjem primeru, ki ga opisuje Brown (1979). Okoli leta 1700 je 
bila v Angliji objavljena knjižica John Smitha z naslovom The Art of Painting in Oyl, 
ki v enem od poglavij opisuje navodila za barvanje tiskanih zemljevidov v tehniki 
akvarela. Avtor je menil, da ni potrebe po avtentičnem pristopu k barvanju in je 
slednje dojemal kot odlično sprostitveno zaposlitev. Opisana je priprava barv, ko je ta 
faza končana, se začne barvanje. Pozoren je treba biti na črtkane linije političnih mej. 
Med Španijo in Portugalsko se na primer nahajajo gore. Te je treba obarvati najprej, s 
točno določeno zeleno barvo. Nato, če so prikazane, sledijo drevesne krošnje, prav 
tako z zeleno. Nato je na vrsti barvanje glavnih mest z rdečo. Nato je treba očrtati 
meje provinc, z uporabo drugačne barve za vsako od njih, pri čemer je treba paziti, da 
sosednje pokrajine niso obarvane enako. Sledi barvanje morske obale in vseh jezer z 
indigo modro. Z istim indigom je treba osenčiti vodo ob ladjah, če so te narisane. 
Trup ladje naj bo zapolnjen z umbro rjavo, zastave z rdečo ali modro; če so ladje 
prikazane v streljanju, mora biti dim obarvan s temno sivo. Meja, okvir zemljevida 
mora biti obarvana bodisi rumeno bodisi rdeče; kopno naj bo prikazano z rumenim 
senčenjem. Za raznolikost so lahko nekateri deli kopnega tudi svetlo zeleni, osenčeni 
s temnejšo zeleno itd. (prav tam)  

 Pri sledenju tem navodilom gre pravzaprav za sledenje normiranemu 
kodirnemu sistemu, ki rezultira v obliki vsakdanje komunikacije. V primeru, da bi 
oblike narisali in artikulirali sami in pri barvanju sledili tem navodilom, bi se nahajali 
nekje vmes med invencijo in konvencijo. Kadar bi oblike narisali sami in bi zanje 
uporabili enake barve kot v navodilih, vendar bi pri tem sledili lastnim odločitvam o 
načinu, na katerega je barva nanešena na podlago, o željenih barvni svetlosti, 
nasičenosti in teksturalnih vrednostih barve, ali bi kot barvno snov uporabili nek drug 
material v smislu barvnega kolaža, blaga itd., bi se izvedba že bolj približala izumu 
koda. Najbolj bi se poetični komunikaciji v vizualizaciji v zemljevidu približali, kadar 
bi uprizorili (izmišljen) prostor v lastnem preoblikovanju elementov prostora v oblike 
na prikazu, oblikovanjem lastnega kodirnega sistema, ki bi lahko bil za namene 
izločanja semantične informacije eksplicitno poudarjen in bi omogočal branje 
zemljevida, a bi dopuščal tudi neko implicitno navzočo kodifikacijo, ki bi bila 
razvidna skozi součinkovanje same materialne narejenosti vidno-zaznavne realnosti 
prikaza in od nje ne povsem izločljivega pomena v neposrednem doživljanju 
vizualizacije. V takšnem zemljevidu, ki bi na primer predstavljal sistem planetov 
osončja v nekem morda izmišljenem vesolju, bi bilo lahko na ekspliciten način možno 
prebrati prikazane relativne razdalje med planeti in soncem ter njihovo relativno 
velikost. Na impliciten način bi lahko bilo možno doživljati nek planet, uprizorjen z 
modro barvo in gladko teksturo kot hladen in neprijeten ali na primer trden, drug 
planet uprizorjen z drugačno teksturo kot plinast in neoprijemljiv – kot da se bo vsak 
čas razblinil, ter planet uprizorjen z žarečo rumeno-oranžno barvo kot topel. Ti 
občutki, ki bi kazali na lastnosti teh svetov, se ne bi nujno skladali s tem, kakršni naj 
bi planeti res bili, tako bi jih v interpretaciji le doživljali.  
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2.3.2 LOČEVANJE VIZUALIZACIJ V NAČINU IZDELAVE   
 

Doslej neomenjene značilnosti dejanj alografske in avtografske komunikacije 
v vizualizaciji se navezujejo na njihovo (ne)ponovljivost. Kakor zapiše Selan (2010), 
intenca učinkovite ali lažje komunikacije – omogočiti fiksiranje in prenašanje pomena 
neodvisno od omejitev materialnosti prostorsko-časovnega trenutka, v procesu 
alografskosti opredeli inteligibilne in pomenonosne lastnosti nekega dejanja kot 
bistvene ali konstitutivne in nasprotno, lastnosti, ki so vezane na način artikulacije in 
proces, ki jih je naredil, kot nebistvene, kontingentne. Z jasno ločitvijo na formo in 
vsebino, skušajo alografska dejanja preko uporabe notacije ali kodirnega postopka, 
sistematizirati kriterije enakosti zapisa (ali upodobitve v prostorskem mediju). Ta se 
zato lahko javlja v različnih manifestacijah, ki so vse enako delo. Posledično je 
alografska dejanja možno reproducirati in jim delno spreminjati oblike manifestacije – 
vsaj dokler pri tem njihove pomenonosne lastnosti ohranjajo »neokrnjeno« bistveno 
sporočilno vrednost dejanja. Vselej morajo torej prenašati enak – isti pomen, ki je 
pravzaprav njihov bistveni element in tako ohranjajo svoj osrednji smisel. (prav tam) 

Vizualizacije, ki se javljajo kot modeli in se običajno z njimi srečujemo v 
vsakdanjem življenju, v okviru izobraževanja in znanosti, se lahko zato reproducirajo 
in ponavljajo tudi v delno spremenjeni materialni obliki, lahko jih na primer strojno 
ali ročno kopiramo ipd. Zato si vizualizacijo v modelih sicer lahko zamisli in ustvari 
človek ali skupina ljudi (tudi z uporabo različnih orodij), a je lahko povsem 
zadovoljivo proizvedena tudi na osnovi tako imenovanih vizualizacijskih orodij (ang. 
visual tools) (Parsons in Sedig, 2016, str. 673). To so elektronska računalniška orodja, 
ki kodirajo podatke in/ali informacije v vizualno zaznavno obliko – npr. v vizualno 
reprezentacijo oziroma prikaz. Vizualizacijska orodja lahko shranjujejo podatke, 
izvajajo analitične operacije na shranjenih podatkih (kot npr. v orodjih za vizualno 
analitiko) in na različne načine manipulirajo z informacijami. Na ta način lahko 
prevzamejo aktivno vlogo pri obdelavi informacij, kar (ljudem) olajša izvajanje 
kompleksnih kognitivnih dejavnosti. (prav tam) 

V procesu avtografskosti, kakor navaja Selan (2010), nasprotno ne prihaja do 
konvencionalne delitve na bistven pomen in nebistvene materialnosti, saj je ravno 
način artikulacije materialnosti tisti, ki v pomembni meri aktivira občutja in doživetja. 
Zato je za avtografska dejanja značilno, da je v taki komunikaciji ključno vlogo 
ohrani tudi oblikotvorni proces artikulacije. Tudi v intenci prenašanja istega pomena 
je pri artefaktih z različnimi manifestacijami, torej njihova sporočilna vrednost 
drugačna. Kadar v njej prepoznamo lastnosti avtografskega dejanja lahko nekatera 
spoznanja, o likovnih delih kot artefaktih, ki jih predstavi Selan (2010), prenesemo 
tudi na doživljanje vizualizacije. Smisel doživljanja likovnega dela kot artefakta leži v 
njegovi enkratnosti in neponovljivosti, ki je prisotna tudi v vedno vnovičnem 
srečevanju z istim likovnim artefaktom (prav tam). Likovni original in njegova kopija 
ali reprodukcija imajo različne materiane lastnosti in ne sprožajo nujno enakih 
psihofizičnih doživljajev – njihovi smisli in osmišljanja se, mimo nekega možnega 
istega od materialnosti izločljivega pomena ali koncepta, ki ga lahko vsi skoraj 
nespremenjeno posredujejo, razlikujejo med seboj.  

Če lahko vizualizacije v znanosti in za vsakdanjo uporabo povsem zadovoljivo 
izdelujejo sicer s strani človeka za ta namen predpostavljeni algoritmi v računalniških 
programih in pri vidni predstavitvi ni poudarka na človekovi telesni aktivnosti, ki je 
do nje privedla (to pogosto celo ni zaželjeno), je dojemanje vizualizacije v smislu 
artefaktov podobno, kakor dojemanje likovnih umetnin kot artefaktov, vezano na 
postavko, po kateri: »//... ne samo, da mora biti umetnina fizično prisotna, pač pa 
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mora biti njena faktičnost produkt nekega procesa človekove telesne aktivnosti ... //« 
(Selan, 2010, str. 38). Ob tej zahtevi se morda pojavijo nejasnosti, povezane z 
opažanjem, da se je »//...Pojem likovne umetnosti [se je] v zadnjem času izrazito 
razširil in ga ne moremo več zamejiti le z zvrstmi slikarstva, grafike, risbe, kiparstva, 
arhitekture in oblikovanja, saj ga dopolnjujejo nove medijske prakse, ki so se razvile 
ob pomoči novih tehnologij, od fotografije, filma, videa in računalniške grafike do 
spletne umetnosti. ...//« (Zgonik, 2013, str. 34) Če premislimo odnos med zgornjima 
navedbama, lahko ugotovimo, da zahteva po artefaktičnosti opisuje zahtevo po 
materialnosti, torej med likovne umetnine kot artefakte ne prišteva neudejanjenih, 
samo zamišljenih, fiktivnih del, ki jih ni možno zaznati s (likovnimi) čuti. Vidna 
predstavitev izvedena v novih medijskih praksah, ki jo je možno zaznati preko čuta 
vida, torej zadosti tej zahtevi. Prav tako izdelava vidne predstavitve v novih medijih 
lahko zahteva človekovo umsko in telesno dejavnost, povezano s samim 
oblikovanjem podobe (kar je različno kot pri s programom ustvarjenih vizualizacijah, 
pri katerih je oblikovanje podobe vgrajeno v samo zasnovo programa ali ustvarjeno s 
pomočjo do določene mere v naprej predvidenih algoritmov, ki sledijo ukazom). 
Zahtevo po človekovi telesni aktivnosti v artefaktih lahko po drugi strani povežemo z 
aktivnostjo v smislu samega doživljanja artefakta, ki ga prav tako lahko sprožajo nove 
medijske prakse. Eno od bistvenih razlik v materialnosti podob, proizvedenih z 
novimi in s starimi mediji lahko prepoznamo na osnovi vizualno-haptične percepcije. 
Haptična percepcija je vezana na čut tipa in čut za lastno telo. Kot zapišeta Kappers in 
Tiest (2015, str. 1), večina naših vsakodnevnih dejavnosti, ki vključujejo dotik 
(prijemanje, držanje, identificiranje predmetov, ohranjanje telesne drže, zaznavanje 
teksture hrane v ustih, ocenjevanje teže predmeta itd.) spada v razred haptične 
percepcije. Lastnosti predmetov, kot je tekstura, lahko zaznamo tako vizualno kot 
haptično, čeprav včasih na precej drugačne načine, ki so si lahko zelo nasprotni: 
objekt lahko izgleda gladko, vendar ga občutimo grobo in obratno (Kappers in Tiest, 
2015, str. 2).  

Kadar imamo možnost čutenja objekta le na osnovi vidne zaznave, smo pri 
dojemanju teksture odvisni predvsem od vključevanja elementov čuta za lastno telo 
(katerega čutila so v vseh notranjih organih in koži) in čuta za tip v zaznavo, ki jo 
omogoča distalni čut vida. Občutke različnih tekstur lahko vzbujajo tako vidne 
podobe, narejene v novih kot v starih medijih. Vendar gre pri novih medijih običajno 
le za posnemanje naravnih (ali umetnih) tekstur ali njihovo preslikavo (npr. v 
fotografiji), ki so vedno na nek način ujete v osnovni medij nosilca podobe (npr. 
elektronskega zaslona, fotografskega papirja, reprodukcije fotografije). Medtem pa 
starejši likovni mediji omogočajo neposredno uporabo nekaterih naravnih ali umetnih 
tekstur (na primer uporaba različnih materialov v slikah v tehniki kolaža v kubizmu), 
ki lahko nastopajo povsem samostojno in jih lahko ločimo od osnovne podlage – 
nosilca podobe. Do izrazitih razlik med starimi in novimi mediji pa prihaja pri 
vizualno-haptičnem zaznavanju fakture, v smislu »//... sledi orodja, ki ga na izdelku 
pusti obdelava in je značilna za uporabljeno orodje ...//« (Butina, 1995, str. 325), ki je 
pri podobah v novejših medijih strojno proizvedena in običajno teži k lastni negaciji. 
Nasprotno je v starejših medijih (z razlikami med slogi, tehnikami in intencami, v 
katerih so narejene različne likovne umetnine) bolj očitno prisotna, težje zanemarljiva 
(tudi v hiper realističnem slikarstvu – trompe l'oeil leži del presenetljivosti doživljanja 
likovnih umetnin, prav v nezmožnosti opažanja fakture, ki je s tem na svojstven način 
nezanemarljiva v svoji odsotnosti) in včasih ena pomembnejših sestavin pomensko-
materialnega sporočila likovne umetnine (npr. v nekaterih ekspresionističnih likovnih 
umetninah). 
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2.3.1 VIZUALIZACIJA V MODELIH IN ARTEFAKTIH V 
POVEZAVI S SLIKOVNO IN Z LIKOVNO 
KOMPETENCO   

 
 Tako vizualizacija v artefaktih kot vizualizacija v modelih sta v smislu vidne 
predstavitve vezani na prostor in neko materialno formo, v kateri se v njem javljata ter 
vidno in čutno (torej zaznavno pogojeno) obliko dostopanja do njunih gledalcev, 
uporabnikov ali interpretov. Načine oblikovanja in prenašanja pomena ali smisla, 
ujetega v vidni, prostorski medij, ki se ju vsaka po svoje poslužujeta, lahko 
primerjamo s posebno obliko dejanj komunikacije. Modeli in artefakti v tem oziru 
predstavljajo sporočila, ki jih njuni ustvarjalci in naročniki, ki predstavljajo 
sporočevalce, posredujejo sprejemnikom – gledalcem, uporabnikom ali interpretom. 
Tako za modele kot za artefakte velja, da je lahko sporočevalec in sprejemnik ista 
oseba. Nekdo lahko ustvari model za lastne potrebe, na primer za učenje in globje 
razumevanje nečesa. Avtor likovnega dela je obenem njegov prvi gledalec in 
interpret.  
 Sama ustvarjena vizualizirana podoba v modelih s strani interpreta v smislu 
prepoznavanja upodobljenega zahteva predvsem vsakdanje vizualno, podobotvorno in 
slikovno mišljenje, torej vizualno ali slikovno kompetenco (Selan, 2010, str. 245). Ta 
opisuje zmožnost, da podobe prepoznamo, si jih v imaginaciji prikličemo in 
zamišljamo. Vsebuje slikovno mišljenje (ali po Butini, 1995, podobotvorno 
mišljenje), ki omogoča uporabo vsebinskih analogij (Selan, 2010, str. 247–248). V 
primerih, ko si njeno vidno obliko v nekem (fizičnem ali elektronskem) mediju 
zamisli in ustvari ustvarjalec ali skupina ustvarjalcev (in ne gre za samodejno 
računalniško ustvarjeno, v naprej predvideno obliko vizualizacije v modelih, ki bi jo 
nekdo le vnaprej oblikovano posredoval naprej), njena kreacija zahteva tudi 
produktivno likovno mišljenje in likovno kompetenco, pri kateri je, ob 
podobotvornem, poudarek na oblikotvornem mišljenju (slednje obenem v 
interpretaciji omogoča uporabo formalnih analogij). Poleg sposobnosti imaginacije 
podob namreč likovna kompetenca zahteva tudi sposobnost njihove artikulacije v 
likovnem mediju, torej sposobnost artikulacije in razumevanja (likovnih) misli (Selan, 
2010, str. 247). Povezana je z vprašanjem, kako zaznanemu in zamišljenemu 
priskrbeti oblikovno strukturo (Selan, 2010, str. 248). Likovna kompetenca 
potemtakem opredeljuje sposobnost znati tako generirati kot interpretirati likovni 
izraz na vsakem izmed nivojev generativne gramatike likovnega jezika ter se znati v 
likovnem jeziku izražati in ga razumeti (Selan, 2014). Vizualizacija v artefaktih tako 
za samo ustvarjanje kot celovito doživljanje temelji predvsem na likovni kompetenci. 
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2.3.2 POVZETEK Z UGOTOVITVAMI O (S)PREHAJANJU 
VIZUALIZACIJE MED ZNANOSTJO IN UMETNOSTJO 

  
Na polu skrajne invencije, ki po tretjem parametru klasifikacije produkcije 

znakov po Umbertu Ecu (v Selan, 2010) zahteva invencijo koda in gramatičnih enot 
se, kakor zapiše Selan (2010), nahaja likovni jezik, ki ga v svojih dejanjih 
komunikacije uporabljajo likovne umetnine kot artefakti. Vizualizacija, kot je bila 
opredeljena v začetku (posebno vizualizacija informacij), običajno ne nastopa v vlogi 
likovnih umetnin, niti ni to njen osnovni namen. Vendar se v likovnih umetninah 
lahko pojavljajo značilnosti doslej omenjenih vizualizacij. Te lahko na primer v 
doživljanje likovnega dela vnašajo neko »realnost«, ki s svojimi principi vizualnega 
delovanja, gledalcu znanimi iz vsakdanjega življenja, s kontrastom kaže na drugačne 
(nevsakdanje) principe, po katerih deluje likovna umetnina. Na takšen način je možno 
doživljati (in ne nujno – ne želim trditi, da je to njihov njihov osnovni namen), na 
primer dela Julie Mehretu (Slika 8).   

  

 
Slika 8: Julie Mehretu: Stadia II (2004) Tehnika: tuš in akril na platnu. Velikost: 272.73 × 355.92 × 
5.71 cm.  

Opazimo pa lahko tudi obratno povezavo – v vizualizacijah, na primer na 
starih zemljevidih se pojavljajo elementi, ki delujejo na način, kakršnega  običajno 
srečujemo in pričakujemo v likovnih delih. Takšni so na primer ilustrativni elementi, 
kakršni se pogosto pojavljajo na srednjeveških zemljevidih in zemljevidih, ki so 
nastali v obdobju evropskega odkrivanja sveta v 15. in 16. stoletju in še kasneje ter so 
bili namenjeni splošni javnosti. Takšen primer je Carta Marina Olausa Magnusa iz 
leta 1539, ki jo prikazuje Slika 9.  
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Slika 9: Olaus Magnus: Carta Marina (1539)  

Kakor navaja Brown (1979) so v tistem obdobju sicer nastajali še zemljevidi, 
izdelani pod nadzorom oblasti, z namenom poznavanja ter obvladovanja lastnega in 
tujega ozemlja, ki so bili strogo varovani, in zemljevidi, ki so jih za lastne potrebe 
trgovanja naročale družbe v privatni lasti (predvsem za tisto obdobje značilne 
vzhodnoindijske družbe) in so bili prav tako namenjeni ožjemu krogu. Trgovci z 
zemljevidi so bili zato v tistem obdobju navadno pod strogim nadzorom oblasti in 
niso smeli širiti pomembnih informacij, do katerih pogosto niti niso imeli dostopa. 
Tržno nišo so izdelovalci »komercialnih« zemljevidov v navezavi z založniki našli 
predvsem v okraševanju zemljevidov, ki so bili za namene povišanja prodaje barviti 
in so vsebovali veliko ilustrativnih elementov, raznih domišljijskih dodatkov, prikaze 
morskih pošasti, ladij, ljudi, življenja in običajev v novo odkritih pokrajinah, 
eksotičnih rastlin, heraldičnih emblemov ipd. (prav tam)  

Pri vizualizaciji na zemljevidih se lahko znotraj slikovnega prostora, v 
katerem je materializiran, ilustrativni elementi pojavljajo tudi izven ali ob prikazu 
samega zemljevida, kar je posebno značilno za kartuše na starih zemljevidih. Na 
Blaeujevih kartah so kartuše vključevale tudi realistične poglede na vasi in mesta v 
stranski perspektivi (Slika 10). Najti je lovske in ribolovne prizore, turnirje in bitke, 
ali floro in favno, značilno za kraj, prikazan na zemljevidu. Na poseben način je bila, 
kot likovni element, v kartuši zemljevida obravnavana tudi pisava. Komercialne karte 
– karte, ustvarjene z namenom trgovanja v splošni javnosti – so pogosto nosile dolge 
naslove, z informacijami, kot jih vsebuje naslovna stran knjige (avtor – kartograf, 
občasno graver, kraj in datum izdaje, občasno še, komu je karta 
namenjena/posvečena). To besedilo, zajeto v kartuši, je lahko zajemalo tudi do sto 
besed. (prav tam)   
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Slika 10: William Bleau: Nova Totius Terrarum Orbis Geographica Ac Hydrographica Tabula 
(zemljevid nastal med 1606 in1662).  

Nekatere znake na starih zemljevidih je možno preučevati po podobnih 
metodah, ki jih uporablja umetnostna zgodovina pri preučevanju likovnih del – to je 
preko inkonologije in ikonografije. S tovrstnim raziskovanjem se na primeru 
srednjeveških in renesančnih zemljevidov ukvarja Chet Van Duzer (2013). Obratno je 
tudi v umetnosti, predvsem v sodobni umetnosti (ki vključuje tako umetnine, ki 
delujejo v načinu kulture prezence – likovne artefakte, kot umetnine, ki delujejo v 
načinu kulture pomena – objekte fascinacije (Selan, 2010)), možno najti primere, v 
katerih je uporabljena vizualizacija, ki deluje na podoben način kot vizualizacija v 
modelih in na primer preko kartiranja nekega pojava skuša kazati na nek aktualen 
družben problem. Na primer Louisa Bufardeci, kakor navaja Ruth Watson (2009), v 
svojih delih uporablja statistične obdelave in podatke. Leta 2003 je izdelala zbirko 
digitalnih tiskov, z naslovom, ki bi se v slovenskem prevodu glasil po smislu: 
Upravljavske vrednote: vojaški izdatki na prebivalca in v originalu Governing 
Values: Military Expenditure per Capita. Delo (Slika 11) prikazuje grafiko, označeno 
z obarvanimi oblikami pokrajin, vsake predstavljene v obsegu, povezanem z izdatki.  
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Slika 11: Louisa Bufardeci: Governing Values: Labour Force (3), (2003), Tehnika: digitalni tisk. 
Velikost: 100 x 100 cm.  

Primer združevanja kartografije in slikarstva je delo, ki ga prikazuje Slika 12. 
Izdelala sta ga Jakob Rosenzweig (kartografski elementi) in Jacqueline Bishop 
(slikarski elementi) z naslovom Oil and Water: Extracting Petroleum, Exterminating 
Nature (slovenski prevod v smislu: Olje in voda: pridobivanje nafte, uničevanje 
narave)7.  

  

  
Slika 12: Jakob Rosenzweig in Jacqueline Bishop: Oil and Water: Extracting Petroleum, 
Exterminating Nature 

Ne glede na to, ali so bile narejene za potrebe znanosti, vsakdanjega življenja 
ali se pojavljajo v okviru umetnosti, lahko vizualizacije, mimo namenov, s katerimi so 
bile prvotno ustvarjene, na podlagi njihove narejenosti, s pozornostjo do njihove 
materialne artikulacije in ne toliko tega, kar prikazujejo, doživljamo na način, kot 
doživljamo likovna dela, pri čemer vizualizacije pravzaprav nastopajo kot artefakti. 
Za avtografska dejanja je namreč značilno, da njihova dogodena prezentnost stopi v 
ospredje in se ne potopi v ozadje, kar lahko povzroči, da se med pomenom in 
materialnostmi vzpostavi nekakšno ozračje »provokativne nestabilnosti«, v katerem 
                                                
7 Zemljevid je bil narejen za knjigo Unfathomable City: A New Orleans Atlas (Solnit in Snedeker, 
2013). 
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prezenca teh dejanj predira njihov pomen in obratno (Selan, 2010). Stare (in nove) 
zemljevide je moč občudovati na podlagi njihove izdelanosti.  Tako doživljanje lahko 
sprožajo zemljevidi, ki jih za prikazovanje smučišč (in drugih dejavnosti v zasneženih 
gorskih pokrajinah) izdeluje James Niehues (Slika 13). 

  

 
Slika 13: James Niehues: Snowbird, Utah.  

Zanimiv primer, v katerem je dvojnost prezence in pomena izrazito prisotna v 
smislu neskladnosti med namenom, za katerega naj bi vizualizacijo v zemljevidih 
uporabljali in tem, kako je materializirana, so potrulanski zemljevidi, ki jih je izdelal 
Battista Agnese (iz obdobja med 1536–1564; poznanih je najmanj 60 atlasov z 10 
zemljevidi) (Brown, 1979). Izdelani so v majhnem merilu in bogato okrašeni. Čeprav 
so narejeni v maniri portulanskih kart, prikazujejo več kopnega kot morja, posebno 
poznejši, zaradi česar sklepajo, da niso bili v dejanski uporabi med plovbo na morju 
(prav tam).   

V ozadju izdelave vizualizacije, čeprav je izdelana po principih alografske 
komunikacije v modelih, ni nujno namen prenašanja pomena, ki je iz njenih znakov 
neposredno razviden – ustvarjalec in naročnik, imata lahko neke čisto druge namene 
(na primer prikazovanja lastne veščine, zvišanja vrednosti vizualizacije na trgu itd.), 
prav tako lahko interpret vizualizacijo uporabi v neke lastne namene (na primer za 
okrasitev stene ... itd.). Ti nameni so lahko precej nepredvidljivi in izven dosega te 
raziskave. 
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3 VIZUALIZACIJA V ZEMLJEVIDIH   

  

3.1 O ZEMLJEVIDU MED BESEDO IN POMENOM  
  

Vizualizacija v zemljevidih predstavlja del do sedaj obravnavanih oblik 
vizualizacije. Eno od osrednjih težav, pri uokvirjanju širine dejavnosti, ki se uvrščajo 
v vizualizacijo v zemljevidih, predstavlja opredeljevanje in pojmovanje tega, kaj 
zemljevid pravzaprav je. Tudi v ožjem smislu kartografije in kartografske 
vizualizacije se odnos do pojmovanja zemljevida spreminja in vprašanje povezovanja 
besede za zemljevid in njenim pomenom nima povsem enoznačnih rešitev. 
»Pomembno konceptualno oviro v zgodovini kartografije predstavlja nejasen pomen 
besede karta v različnih obdobjih in kulturah ... Izraz je ohranil več pomenov vse do 
današnjih dni in ti so še danes vir nejasnosti.« (Šolar, 2016, str. 111)  

Izraz karta je v slovenskem jeziku enakovreden izrazu zemljevid, kar na 
primeru tematskih kart izpostavlja Jerneja Fridl (1999, str. 12). Vendar je, kot navaja 
Renata Šolar (2016, str. 111), v geografski strokovno-znanstveni literaturi v rabi 
predvsem izraz zemljevid, v geodetski pa karta. Iz Slovarja slovenskega knjižnega 
jezika lahko razberemo, da sta oba termina večpomenska, pri obeh je na prvem mestu 
razlaga: »papir, platno z upodobitvijo zemeljskega površja, objektov na njem v 
pomanjšanem merilu« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014). V poimenovanju 
starejših zemljevidov lahko opazimo malenkost spremenjeno obliko termina, in sicer 
»zemljovid«. Poznan je Zemljovid Slovenske dežele in pokrajin Petra Kozlerja iz leta 
1853 (Fridl in Šolar, 2011). Različica izraza – morjevid se nanaša na starejši izraz za 
pomorski zemljevid (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014). 
 V klasični grščini je bil, kakor navaja Van der Krogt (2015), v običajni uporabi 
za pojem zemljevid izraz pinax, (πίναξ). Izvorno je pomenil desko, s širjenjem 
svojega pomena sprva tudi poslikano ali popisano desko, nato poslikavo oziroma 
besedilo, ki sta bila na deski in nazadnje vsako pisanje ali knjigo. V primeru, ko je 
označeval karto, mu je bil lahko dodan pridevnik, npr. geographikos pinax 
(γεωγραφικός πίναξ), lahko je bil termin malenkost spremenjen v pinakion (πινάκιον), 
uporabljal se je tudi izraz geographia (γεωγραφία) in kasneje pinakographia 
(πινακογραφία) (prav tam). 
 Klasična latinščina uporablja izraz pinax, iz prevzet iz grščine ali – v vseh 
pomenih – izraz tabula. Prav tako je bil uporabljan pridevnik picta (iz pingere – 
slikati), na primer: picta Italia (naslikana Italija – zemljevid Italije), picta itineraria 
(naslikan opis poti – cestna karta, na primer Tabula Peutingeriana), situs depicti 
(naslikana regija/kraj – zemljevid regije/kraja) in forma. (prav tam) 
 V srednjeveški latinščini in kasneje je zemljevid pogosto označen s klasičnim 
izrazom tabula (a.o. 1318) in mappa (okoli 1400). Beseda mappa, ki v klasični grščini 
označuje kos blaga, platno ali signalno zastavo je bila v srednjem veku uporabljena v 
kombinaciji mappa mundi, ki je označevala zemljevid sveta. (prav tam) 

Od šestnajstega do sedemnajstega stoletja so v latinščini začeli uporabljati 
deliniatio (natančna upodobitev ali opis), descriptio (opis), imago (slika), typus 
(slika), chorographia (opis kraja). Termin chorographia (slovenska ustreznica je 
horografija) je opredelil Ptolomaj, kot predstavitev »krajev, kot so pristanišča, 
kmetije, vasi, rečne struge in podobno«. Naloga teh predstavitev je bila »upodobiti, 
naslikati resnično podobo krajev in ne zgolj podajanje natančne določitve njihovih 
položajev in velikosti«. Termin chorographia, slo. horografija, torej označuje 
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vizualno upodobitev, ki jo je mogoče razumeti kot opis, oris, portret krajev. (prav 
tam) 

Van der Krogt (2015) ugotavlja, da večina sodobnih evropskih jezikov 
izpeljuje svojo besedo za zemljevid iz grške besede chartès (χάρτης). Izraz chartès 
(χάρτης) se je sprva nanašal na list papirusa in se je nato uporabljal za sliko ali 
besedilo na papirusni podlagi. Tako zemljevid označujejo besede kaart v 
nizozemščini, Karte v nemščini, carte v francoščini. Za označevanje posebnih 
pomenov je v rabi dodajanje pridevnikov. Za pomorski zemljevid se uporablja 
zeekaart (nizozemščina), Seekarte (nemščina), carte marine (francoščina). Za 
zemljevid zemeljskega površja se uporabljajo izrazi landkaart (nizozemščina), 
Landkarte (nemščina), carte géographique (francoščina). Na takšen način uporablja 
besedo karta tudi slovenski jezik, ki ji za zožanje pomena dodaja pridevnike, npr. 
pomorska karta. V angleškem jeziku se za zemljevid uporabljata izraza map in chart, 
pri čemer se izraz chart nanaša na vrsto zemljevidov, namenjenih za pomorsko 
navigacijo, pojavlja se tudi v različici portolan chart. (prav tam) 

Slednjega v slovenski jezik v strokovni literaturi prevajajo kot portulanska 
karta (Beguš, 2012; Beguš, 2014), izraz portulan označuje priročnik za obalno 
navigacijo (Beguš, 2014). V SSKJ teh izrazov ni mogoče najti. Portulanske karte 
torej predstavljajo posebno vrsto pomorskih zemljevidov, ki se je razvila v 14. stoletju 
(Beguš, 2014).  

V latinščino je bila beseda chartès izpeljana kot charta, ki je imela širok 
pomen. Poznana je na primer Magna Charta, pogodba (listina) o omejitvi kraljevskih 
sil, ki so jo angleški baroni leta 1215 izsilili od kralja Johna Lacklanda. Nizozemska 
beseda charter je izpeljanka besede charta. Označuje »pisni dokument, ki vsebuje 
izjavo ali neke vrste sporazum in je enakovreden listini«. Izraz carta se za zemljevid 
uporablja v poznem srednjem veku med južnimi evropskimi kartografi. Sprva je bil 
sprejet med katalonskimi in italjanskimi kartografi in je označeval portolanske karte. 
Prva tiskana carta je Carta Marina iz leta 1516, njen avtor je Martin Waldseemüller. 
Italjanski izraz carta marina, ki označuje navtični zemljevid je z izgubo svojega 
pridevnika kot carta prešel v rabo za označevanje kartografskih podob na splošno. 
(Van der Krogt, 2015, str. 125–126)  

O različnih besedah in pomenih za to, kar danes pojmujemo kot zemljevid, 
skozi zgodovino lahko ugotovimo naslednje. Gledano z vidika vsebinskih obsegov 
izrazov je bila v obdobju srednjega veka in renesanse za to, kar danes imenujemo 
karta, razširjena uporaba poimenovanja slika ali opis, beseda karta, pa je nasprotno, 
namesto zemljevida v nekaterih evropskih jezikih (francoščina, italijanščina, ruščina), 
pomenila (in še vedno pomeni) tudi kakršen koli uradni dokument (Šolar, 2016, str. 
110). Velike pojmovne širine izraza karta si lahko predstavljamo na podlagi tega, da 
je, kot izpostavlja Renata Šolar (2016, str. 111), J. H. Andrews (1998) v svojem 
pregledu naštel kar 321 definicij kart v obdobju od 1649 do 1996.   
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3.1.1  SOODVISNOST OPREDELITVE ZEMLJEVIDA IN 
KARTOGRAFIJE  

  
Z opredelitvijo izraza zemljevid oziroma karta se v znanstvenem smislu 

ukvarja kartografija. Tako zemljevid kot tudi kartografija sta termina s 
spreminjajočimi pojmovnimi kategorijami, ki sta v dinamični medsebojni 
povezanosti. Beseda kartografija je kombinacija grške besede chartès (χάρτης) in 
besede graphein (γράφειν), ki se nanaša na »opisovanje«  (Van der Krogt, 2015, str. 
124). Avtor izraza cartographia naj bi bil Manuel Francisco de Barros e Sousa – 
Santarém (1790–1856), ki ga je leta 1839 uporabil za označevaje »študija starih kart« 
(Edney, 2005, str. 15; Gregory, Johnston, Pratt, Watts, Whatmore, 2011; Šolar, 2016, 
str. 114). Kot ugotavlja Peter van der Krogt (2015), je izum skovanke Santarému 
pripisal Armando Cortesão, v svoji raziskavi o zgodovini portugalske kartografije, 
objavljeni leta 1935. Čeprav veliko zgodovinarjev kartografije sledi Cortesãu, so, kot 
navaja Van der Krogt (2015), nedavne raziskave pokazale, da je bila skovanka iz 
chartès in graphein v splošni rabi med francoskimi in nemškimi geografi že predtem. 
Izumitelj naj bi bil pravzaprav dansko-francoski geograf Conrad Malte-Brun, ki je 
besedo chartographie uporabil leta 1808 (in zatem nekaj časa v njeni rabi ostal 
osamljen pisec) in spet leta 1825, ko se je izraz »prijel« in so ga začeli uporabljati tudi 
drugi. Izraz cartographie je Malte-Brun predstavil kot ime znanosti o grafični 
predstavitvi geografskih pojavov v zemljevidih. Kmalu zatem se je izraz pojavil v 
drugih jezikih: nemščini, angleščini, italianščini, španščini, nizozemščini ... (navedeno 
v kronološkem redu, po Van der Krogt, 2015, str. 124 in 128). Izpeljanke izraza 
cartographie so postale splošno sprejete in uporabljene od približno leta 1840 naprej, 
vendar z dvema pomenoma: kot umetnost risanja zemljevidov in kot izdelava 
preglednega seznama zemljevidov. Prvi pomen je sčasoma prevladal (prav tam). 

Kot samostojna znanost je bila kartografija uradno priznana leta 1949 (UN 
Documents, I, 19, str. 8, v Buchroithner in Azócar Fernandez, 2011, str. 4). 
Opredelitev kartografije kot znanosti je več, a običajno se jo pojmuje kot znanost, 
tehniko in umetnost načrtovanja, izdelave in študija kart (Azócar Fernández, 2012, str. 
1). »Skrajšana uradna definicija kartografije iz strateškega plana ICA8  iz leta 2003 
opredeljuje kartografijo kot umetnost, znanost in tehnologijo izdelave in uporabe 
kart.« (International Cartographic Association, 2003, v Šolar, 2016, str. 114).  

Vsebinski obseg termina kartografija je v soodvisnem odnosu z vsebinskim 
obsegom termina zemljevid iz naslednjih vidikov. Kartografija, kot znanstvena 
disciplina, ki se kot samostojna znanost podrobno ukvarja z zemljevidi (Petrovič, 
2010), terminu zemljevid spreminja pomen z oblikovanjem znanstvenih opredelitev o 
njem. Te opredelitve je, med drugim, prisiljena spreminjati prav na podlagi 
spreminjanja samih zemljevidov. Ti se spreminjajo v odvisnosti od meja 
tehnologije, interesov, vrednot, védenja ..., skratka celostnega skupka značilnosti, ki 
določa neko kulturo/družbo v nekem času ter posameznikov, ki te meje prestopajo in 
širijo. Razvoj zemljevidov je »/.../ skozi zgodovino neločljivo in neposredno povezan 
z družbenim, s kulturnim, z gospodarskim, s političnim in z ideološkim dogajanjem v 
družbi /.../« (Hladnik in Fridl, 2012, str. 431). Razvojni pregled zgodovine 
                                                
8 ICA, mednarodna kartografska zveza (International Cartographic Association), je bila ustanovljena 
9. junija 1959 v Bernu v Švici. Prvo zborovanje je potekalo v Parizu leta 1961. Poslanstvo zveze je 
spodbujanje discipline in poklica kartografije in GIS-znanosti v mednarodnem kontekstu (Cartwright, 
2012, str. 2.). Obsežnejša različica opredelitve kartografije iz strateškega plana ICA iz leta 2003 je 
navedena v nadaljevanju besedila. 
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kartografskih dejavnosti v smislu prizadevanj prikazovanja površja zemlje, 
bivanjskega prostora in predstav o svetu (v katerem živimo) v zemljevidu Brown 
(1979, str. 9), slikovito primerja z evidenco o izbrani skupini moških in žensk, ki so si 
drznili motiti, na podoben način kot Columb, ki je ob »odkritju Amerike« zmotno 
verjel, da je pristal na obali Azije.  

Drugi razlog spreminjanja opredelitve zemljevida v okviru kartografije je 
spreminjanje odnosa (družbe) do pojmovnih okvirov, ki določajo, kaj zemljevid 
je in kaj bi lahko bil, obširnosti njihovega dosega in načinov, preko katerih se 
objekti/predmeti in pojavi uvrščajo v kategorijo »zemljevid«. Nastanek prvih prikazov 
prostora z značilnostmi zemljevida je v zgodovinskem razvoju predhajal nastanek 
kartografije kot znanstvene discipline. »Karte so kot prikazi prostora obstajale, še 
preden so vstopile v zgodovinske zapise in preden so jih njihovi ustvarjalci ter 
uporabniki tako poimenovali.« (Šolar, 2016, str. 110). »Kartografija« kot beseda je 
veliko mlajša od samega »risanja zemljevidov« (Van der Krogt, 2015, str. 140). 
Dejavnosti, s katerimi se kartografija kot znanstvena disciplina ukvarja, in tvorijo 
njeno pojmovanje, so bile prisotne in vpletene v nastanek zemljevidov že preden se je 
njihovo poimenovanje in združevanje v kartografijo, kot znanstveno disciplino, 
pojavilo.  
 Kartografija kot znanost se deli na različna področja in se poleg tega močno 
navezuje na druga področja znanosti. Možnost temeljnega ločevanja kartografije na 
različna področja predstavlja razlikovanje med praktično in teoretično kartografijo 
(Bollman, 2002 v Buchroithner in Azócar Fernández, 2011, str. 4). V slednjo se 
uvršča tudi znanstveno opredeljevanje kartografije – torej kartografije same kot 
stroke in ne samo tega, kar raziskuje. To opredeljevanje je v preteklosti in še danes 
pogojuje notranji kontekst, ki ga tvorijo posamezne tendence, ki so se pojavile znotraj 
kartografije kot znanosti (podrobno jih preučuje Azócar Fernández (2012, str. 138)) in 
(od same kartografije neodvisen) zunanji časovno-kulturni kontekst, ki je vplival na 
notranji ustroj kartografije kot znanosti (Buchroithner in Azócar Fernández, 2011, str. 
4). V zvezi s tem Buchroithner in Azócar Fernández (2011, str. 7) ponazorita, da jedro 
kartografije gradijo formalne znanosti (med njimi logika, matematika) in 
»naravoslovna znanost« geodezije. Z vključevanjem humanističnih znanosti, kot so 
psihologija, semiotika, fenomenologija itd., se kartografska znanost uporablja za 
družboslovne znanosti in za geoznanosti, ki so del naravoslovnih znanosti. Osnovne 
vede, kot sta fizika in kemija, so v njuni slikovni interpretaciji vključene samo v 
okviru tehnik prikaza vizualizacije (pri čemer razlikujeta med analognimi tehnikami: 
tiskanje in digitalnimi tehnikami: elektronski zasloni). Avtorja prikažeta tudi 
interakcijo kartografskih znanosti z drugimi znanostmi: bazičnimi znanostmi, 
formalnimi-znanostmi, humanističnimi vedami in naravoslovnimi/družboslovnimi 
znanostmi. Medtem ko prve tri naštete zagotavljajo osnove vizualizacije, 
naravoslovne znanosti in družbene znanosti predstavljajo predvsem področje njene 
uporabe.  

Ker pojem zemljevid ne obstaja le v izoliranem svetu kartografije, temveč se 
prek vsakdanje rabe in znanstvenega raziskovanja vključuje tudi v druga znanstvena 
in neznanstvena področja človekovega delovanja, mu ta, prav tako kot kartografija 
(oz. kartografiji), podeljujejo in širijo pojmovne okvirje, bodisi v okviru vsakdanjih 
bodisi znanstvenih teorij.   

Prva znana opredelitev karte, naj bi bila zajeta v opredelitvi globusa: 
»Zemeljski globus je umetna predstavitev zemlje in vode v obliki krogle, ki naj bi jo 
imela ... in opisuje stanje ter meri razdalje vseh delov. Zemlja in voda sta v celoti 
zastopani na globusu, celota ali kateri koli del se lahko opiše na ravni površini, na 
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karti ali portolanu.« (Andrews, 1998, v Šolar, 2016, str. 111). V tedanjem Novem 
slovarju angleškega jezika (A New English Dictionary) je leta 1702 beseda karta prvič 
opisana v angleškem slovarju, leta 1755 pa se v definiciji slovarja (A Dictionary of the 
English Language) v povezavi z opredelitvijo karte prvič omenjata tudi geografska 
širina in dolžina: »Karta je geografska slika, na kateri sta kopno in morje prikazana 
glede na zemljepisno širino in dolžino.« (Šolar, 2016, str. 111).   

Kot opaža Renata Šolar (2016, str. 111), se osnova definicije karte kot prikaza 
Zemlje ali kateregakoli nebesnega telesa ali njihovega dela na ravni površini skozi 
stoletja ni bistveno spremenila. Pri tem avtorica izpostavlja nespremenljivo obliko 
nanašanja opredelitve na analogno, tiskano karto.   

Maja Umek (2001, str. 8) izpostavlja drug vidik, ki se dotika nanašanja 
opredelitve na zemljevid kot predstavitev realnosti. Kot piše, vse (klasične) 
definicije zemljevida niti ne izpostavljajo, da je to grafična predstavitev realnosti niti 
ne določajo, za katero realnost gre. Najpogosteje je v tej povezavi omenjeno 
zemeljsko površje ali njegov del, zaslediti je tudi izraza okolje, svet. Med zemljevide 
po teh opredelitvah ne moremo uvrščati zemljevidov izmišljenih dežel, s katerimi so 
na primer včasih opremljena otroška leposlovna dela. Najbolj natančne definicije iz 
pojmovnega okvirja zemljevidov izločajo tudi vse skice zemljevidov, ker nimajo 
ustreznih matematičnih elementov (Umek, 2001).  

Delovna definicija karte organizacije ICA (International Cartographic 
Association) iz leta 1995 uvaja nove vidike v dotedanje pojmovanje zemljevidov: 
»Karta je znakovni model prostorske resničnosti in predstavlja izbrane objekte ali 
lastnosti, ki izhajajo iz ustvarjalnega napora in izbora njenega avtorja, ter je 
namenjena uporabi, ko so prostorski odnosi bistvenega pomena.« (MacEachren, 1995, 
v Šolar, 2016, str. 111). Karta se s to opredelitvijo prvikrat ne omenja več kot prikaz 
naravne površine, hkrati njena definicija ni več omejena na izključno tiskane karte 
(Šolar, 2016, str. 111).    

Te spremembe v dojemanju zemljevida se odražajo tudi v obsežnejši 
opredelitvi kartografije iz zgoraj omenjenega strateškega plana ICA iz leta 2003, ki se 
glasi: »Kartografija je edinstvena dejavnost za ustvarjanje in manipulacijo vizualnih 
ali virtualnih predstavitev geo prostora – kart –, ki omogočajo raziskovanje, analizo, 
razumevanje in posredovanje informacij o tem prostoru.« (International Cartographic 
Association, 2003, v Šolar, 2016, str. 114). Ta opredelitev vsebinsko še vedno sodi 
med klasične opredelitve kartografije (Buchroithner in Azócar Fernández, 2011, str. 
4), v katerih se tehnologija izdelave in uporabe kart nanaša na način ustvarjanja točnih 
in natančnih kartografskih izdelkov, a so ti lahko tako v analogni kot v digitalni 
obliki. Vidik umetnosti se nanaša na kulturni in zgodovinski kontekst, v katerem 
lahko zemljevidi izražajo več kot samo objektivne elemente pokrajine (Cartwright, 
2008, v Buchroithner in Azócar Fernández, 2011, str. 4).  

V svojem strateškem načrtu 2003–2011 se je ICA (International Cartographic 
Association, 2003, v Šolar, 2016, str. 111) odločila za razširitev koncepta karte in 
posodobitev definicije zaradi novih znanstvenih in tehničnih dosežkov v proizvodnji, 
obdelovanju in prikazovanju prostorskih podatkov in iz koncepta tiskanih, realnih 
prešla v domeno virtualnih kart. Z razširjeno definicijo kart se je, kot navaja Renata 
Šolar (2016), že v času poznih 70. in zgodnjih 80. let 20. stoletja veliko ukvarjal 
Moellering. V svojem članku Expanding the ICA conceptual definition of map 
(Moellering, 2007 v Šolar, 2016) je razvil koncept realnih in virtualnih kart.  
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Koncept temelji na dveh lastnostih: na neposredni (ne)vidljivosti 
kartografskega prikaza in (ne)otipljivosti kartografskega izdelka; po katerih se karte 
delijo na več tipov:  
• »realna karta: neposredno vidna, lahko tiskana, otipljiva – topografske karte, 

globusi, tematske karte, 3D modeli, bločni diagrami itd.;  
• virtualna karta tipa I: neposredno vidna, ni tiskana, ni otipljiva – slika na 

računalniškem zaslonu, slika na video projektorju, virtualna okolja, virtualna 
očala, mentalne karte (2D, 3D kognitivne karte); 

• virtualna karta tipa II: ni neposredno vidna, je tiskana, otipljiva – anaglifne karte, 
geokodirani seznami, (shranjeni) hologrami, (shranjene) Fourierjeve 
transformacije, zgoščenke, DVD-ji itd.;  

• virtualna karta tipa III – ni neposredno vidna, ni tiskana, ni otipljiva – digitalni 
modeli reliefa, prostorske podatkovne baze, karte na računalniških pomnilnikih, 
karte na magnetnih trakovih, mentalne karte (npr. načrt poti, seznami smeri) itd.«  
(Šolar, 2016, str. 111–112).  

Realne karte in virtualne karte tipa I. se navezujejo na površinsko prostorsko 
strukturo, ki po Nyergesu (1991 v Šolar, 2016) zajema prostorsko prikazane 
geografske podatke. Medtem ko se virtualne karte tipa II. in III. navezujejo na 
globinsko prostorsko strukturo, ki zajema grafične in negrafične atribute, odnose in 
interakcije med prostorskimi entitetami in objekti (Šolar, 2016, str. 112).  
 Podobno konceptu neotipljivih kart se v kartografski literaturi pojavljajo še 
elektronske karte (Asche, 1996 v Šolar, 2016) ali spletne karte (Kraak in Omerling, 
2010 v Šolar, 2016). Kraak in Ormeling (2010 v Šolar, 2016) spletne karte ločita na 
statične in dinamične karte, vsake od njih se lahko delijo še glede na kriterij 
(ne)interaktivnosti (Šolar, 2016, str. 112). Spremembe v kartografiji in spremembe v 
dojemanju zemljevida so predstavljene v spodnji tabeli (Tabela 2), ki jo povzemam po 
Azócarju Fernándezu (2012, str. 109).   
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Tabela 2 Koncepcija zemljevida in kartografski pristopi glede na različne avtorje. (*) Post-
reprezentacijska kartografija je pravzaprav del postmoderne kartografije. Tabelo povzemam po 
Azócarju Fernándezu (2012, str. 109).   

Obdobje Avtor Koncepcija zemljevida 

Moderna 
kartografija 

A. Robinson (1995) Zemljevidi kot objektivne, znanstvene reprezentacije   
Zemljevidi kot resnice   
Zemljevidi kot transparentni in ideološko nevtralni 

Post-moderna 
kartografija 

B. Harley (1989) Zemljevidi kot ideološko obremenjene reprezentacije  
Zemljevidi kot družbeno-kulturni teksti 

J. Crampton (2003) Zemljevidi kot zgodovinski produkti, ki operirajo v določenem 
obzorju možnosti 

E. Casti (2005) Zemljevidi kot lokus semioze, samo-nanašalni preko ikonizacije  

D. Wood in J. Fels; 
(2008) 

Zemljevidi kot konstrukcije, ki producirajo svet  
Zemljevidi kot prepozicije 

B. Latour   
(1987, 1999) 

Zemljevidi kot nespremenljive premičnine  
Zemljevidi kot začasnosti 

V. della Dora 
(2009) 

Zemljevidi kot fluidni objekti vedno v nastajanju  
Zemljevidi kot mnemonika 

Post-
reprezentacijska 
kartografija (*) 

J. Pickles (2004) Zemljevidi kot inskripcije  
Zemljevidi kot nestabilni in kompleksni teksti 

R. Kitchin in M. 
Dodge (2007) 

Zemljevidi kot prakse (prostorske prakse, ki delujejo v svetu)  
Zemljevidi kot primeri kulturnih praks ki vključujejo dejanja in 
vplivanja 
Zemljevidi kot spremenljive premičnine  

  

3.1.2 OPREDELITEV ZEMLJEVIDA PO TEORIJI RADIALNIH 
POJMOV  

  
Razširjeno opredelitev zemljevida je v opredelitvi zemljevida po teoriji 

radialnih pojmov predstavil MacEachren (2004). Temeljil je na teoriji, ki jo je v 
petdesetih letih prejšnjega stoletja razvil Lakoff, ki je v svojem konceptu radialno 
oblikovane kategorije združil ideje kategorizacije po teorijah prototipov, družinske 
podobnosti, nejasnih mej in reprezentativnega primerka. Radialne kategorije imajo 
neko jasno določeno središče ali prototip. Njihovo središče, ki ga tvorijo prototipi, je 
predvidljivo – o njem lahko sklepamo na osnovi družinske podobnosti pripadnikov 
kategorije do prototipa. Necentralni člani kategorije so z oddaljevanjem od središča 
vedno manj predvidljivi na osnovi prototipov, v kategorijo se vključujejo na osnovi 
motiviranosti na podlagi družinske podobnosti. S poimenovanjem »motivirani« naj bi 
Lakoff skušal povedati, da obstaja neka kognitivna (ekonomična) zveza med 
potencialnim članom kategorije in osrednjim prototipom pri prepoznavanju 
podobnosti po nekaterih kriterijih (npr. videzu, funkciji itd.). Na osnovi motiviranosti 
lahko vizualni prikaz aktivnosti možganskih celic, proizveden z uporabo načina 
označevanja njihovega mirovanja in aktivnosti na ravnini, po zvezi teorije družinske 
podobnosti dojemamo kot neke vrste zemljevid, saj nam podoba razkriva neke vrste 
topografsko površino, pri kateri prepoznamo »vrhove« in »nižine« v gostoti aktivnih 
celic. 
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MacEachren (2004) je prepoznal, da ima kategorija »zemljevid« radialno 
naravo, kar je prikazano v spodnji shemi (Slika 14), ki je prirejena po njegovi shemi.  
Po njegovih ugotovitvah prostor kategorije zemljevid opredeljujeta dve pravokotni 
osi. Na eni se objekti razvrščajo glede na njihovo »zemljevidnost«  (»mapness«), kar 
deluje po principu lestvic, ki so ju določili Downs in sodelavci (1988 v MacEachren, 
2004) in Vasiliev s sodelavci (1990 v MacEachren, 2004). Druga os vključuje 
abstrakcijo, posploševanje zemljevida, na podlagi kontinuuma, ki sta ga za prostorske 
prikaze vzpostavila MacEachren in John Ganter (1990 v MacEachren 2004) in poteka 
od slik (figurativnih prikazov, posnemanja narave, fotografij), do najbolj abstrahiranih 
grafičnih prikazov, diagramov. Tipični zemljevidi zasedajo središčno mesto vzdolž 
tega kontinuuma. Kombinacija idej prototipske lestvice in abstraktnosti za kategorijo 
zemljevidov vzpostavlja prostor, v katerem lahko »kot zemljevidi« obstajajo različni 
prostorski prikazi.  

Prototipni zemljevidi, ki so v središčnem položaju, so po MacEachrenovih 
predvidevanjih pogosteje in lažje interpretirani oziroma sprejeti kot »zemljevidi« ter 
objektivni prikazi, saj prikazujejo predmete in pojave, ki so v svojem merilu bližje 
človekovim izkušnjam (pojem zemljevid na primer primarno redko povezujemo z 
zemljevidi v atomskih ali astronomskih skrajnostih, ki se zato ne bi uvrščali v 
središčni položaj radialne kategorije). Glede na drugo os, grafi in diagrami pogosto 
sprožajo nezaupanje zaradi njihove abstraktne narave, medtem ko so slike (npr. 
fotografije) splošno sprejete kot nepristranske upodobitve tega, kar je mogoče videti 
iz določenega vidnega mesta (MacEachren, 2004).   

Dejstvo, da je »zemljevid« nejasna in radialna, namesto natančno določena in 
določljiva kategorija, je pomembno, saj to, kako si gledalec razlaga prikaz, vpliva na 
njegova pričakovanja o prikazu in način, na katerega ga obravnava, interpretira in 
uporabi. Prav funkcija je, kot poudarja Lakoff (in nekateri drugi avtorji), pogosto, a ne 
nujno vedno, določujoča značilnost kategorij. Vizualni prikaz se po tem merilu šteje 
za zemljevid, če deluje podobno kot zemljevid, in ga na primer lahko uporabimo za 
načrtovanje poti (MacEachren, 2004).   

  

 
Slika 14: Zemljevid kot radialen pojem z dvema možnima osema, prirejeno po: MacEachren (1995a, 
str. 161) in (Umek, 2001, str. 10).   

 



 

 51 

Na papirnato brisačo načečkana skica poti od kavarne do pošte, ki nekomu 
pomaga najti pot, sicer po videzu ni zelo podobna topografski karti Slovenije, a jo po 
funkciji lahko povežemo s pojmom zemljevid. Še manj podobnosti s prikazi 
zemljinega površja v zemljevidih, ki so se razvili skozi zgodovino zahodno-evropske 
kulture in jih danes uporabljamo v šolah pri poučevanju splošne in regionalne 
geografije, imajo na primer predmeti, ki so jih za podobne namene uporabljali v 
nekaterih staroselskih, nezahodnih družbah. Kot navaja Gašperič (2015, str. 101) so v 
Avstraliji staroselci za lažjo predstavo o prostoru uporabljali majhne, ročno izdelane 
in poslikane predmete (v angleščini toas) iz lesa ali drugih materialov. Prebivalci 
Maršalovih otokov so si pri navigaciji pomagali s pomorskimi zemljevidi iz zvezanih 
palic (v angleščini stick charts) (Slika 15). Nekateri ameriški staroselci so si pomagali 
s poslikanimi bobni njihovih vračev (prav tam). Vsi ti predmeti so brez razlage najbolj 
podobni abstraktni umetnosti in nimajo nič skupnega z zahodnim, evropskim 
»ptičjim« pogledom na kartografsko predstavo (Meece 2006, str. 10 v Gašperič 2015, 
str. 101). Vendar jih lahko med drugim tudi na osnovi funkcij, katerim so služili, za 
katere so jih uporabljali in jih izdelovali prav tako uvrstimo v razširjene pojmovne 
okvire kategorije zemljevidov.   

  

 
Slika 15: Pomorski zemljevid iz zvezanih palic, kakršne so uporabljali na Maršalovih otokih.  

Ugotovimo lahko, kot zapiše Maja Umek (2001), da je v MacEachrenovi 
radialni definiciji zemljevida obseg pojma zelo razširjen glede na klasične geografske 
definicije. Po njegovi opredelitvi zemljevidi niso le prikazi pokrajin, temveč katerega 
koli prostora od mikro do makro dimenzij, prav tako je presežena opredelitev, da je 
zemljevid risba, saj njegova teorija vključuje letalske fotografije. Pogledu iz ptičje 
perspektive je dodan stranski pogled, v katerem so na primer narisani geološki profili. 
Poleg tega MacEachren oporeka sicer dokaj enotnemu mnenju med geografi in 
kartografi, da zemljevidi (nujno) predstavljajo resničen svet. Zavzema stališče, da 
zemljevidi pravzaprav ne predstavljajo sveta, temveč koncepte sveta, kar naj bi bilo 
jasneje vidno pri zemljevidih celega sveta, manj pa pri topografskih kartah. Pojem 
zemljevid se na podlagi MacEachrenovih in nekaterih drugih pogledov na kartografijo 
in samo kategorijo »zemljevid« vse bolj seli tudi na druga področja znanosti, npr. 
pojmovni zemljevid (karta, mreža, mapa) v psihologiji, diagnostične slike – 
zemljevidi v medicini, kemiji, biologiji, astronomiji (Umek, 2001, str. 10–11).  
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3.1.3  ZEMLJEVIDI KOT »PROSTORIZACIJA«  PODATKOV  
  

Vizualizacijo v zemljevidih lahko povežemo z zgoraj opisano vizualizacijo 
informacij. Oblika vizualizacije v zemljevidih, pri kateri gre za »prostorizacijo« 
podatkov v zemljevidih v tej zvezi predstavlja podkategorijo širše kategorije 
vizualizacije informacij.   

Kot navajajo Gansner idr. (2014, str. 63), je statistična skupnost v več stoletjih 
razvila različne (principe) vizualizacije statističnih podatkov, ki lahko razkrijejo 
korelacije in strukture, ki bi jih sicer lahko spregledali. V zadnjem času je 
komplementarni napor v skupnosti, ki se ukvarja z vizualizacijo informacij povečal 
število splošno poznanih in uporabljanih vizualnih metafor. Ključno pri vseh takšnih 
delih je, da številne razsežnosti, ki so neločljivo povezane s podatki, zmanjšajo na dve 
ali tri, ki so dostopne človeškemu očesu in to naredijo na način, ki razkriva ali vsaj 
ohranja najpomembnejše podatke in/ali njihove lastnosti. Eden od pristopov za 
omogočanje dostopnosti do teh informacij ljudem, je opiranje na bolj znane, manj 
tehnične vizualne metafore, ki v bistvu preslikujejo abstraktne podatke v bolj 
konkreten ali fizičen prostor, ki je dosegljiv gledalcu, ki ga lahko doživlja. Med 
pionirji pri spodbujanju tega sloga vizualizacije so bili različni raziskovalci 
geografske informacijske skupnosti (GIS), ki so ga označili kot »prostorizacijo« (ang. 
spatialization) (Gansner idr., 2014, str. 63–64).   

Kot ugotavlja R. Šolar (2016), je pomen GIS tehnologije za združevanje 
kartografije, prostorskih analiz in podatkovnih baz v zadnjih 40. letih močno naraščal. 
Izraz GIS je kratica za geografske informacijske sisteme (Šolar, 2016, str. 107; 
Zakšek, 2006, str. 14). Ob GIS tehnologiji je v zadnjem času močno narasla uporaba 
spletne kartografije, ki je bolj subjektivna in integrativna od GIS tehnologij (Šolar, 
2016, str. 115). Uporabniki9 so v spletni karografiji lahko del ustvarjalnega procesa in 
ne le »objektivni« ali »znanstveni« opazovalci. GIS-i so primarno vizualna oblika 
komunikacije, njihov osnovni namen naj bi bil vizualizirana prostorska analitika. 
Spletna kartografija vizualni osnovi dodaja zvok, dotik in multimedije. Omogoča 
prikaz različnih pogledov v različnih oblikah na isto realnost, poleg in kot razširitev 
možnosti, ki jih ponuja karta. Tako GIS-i kot spletna kartografija uporabljajo oblike 
sodelovanja z računalniškimi bazami podatkov, pri čemer so GIS-i osredotočeni na 
tehnološke elemente interakcije, ki jih spletna kartografija nadgrajuje s širšega vidika 
navigacije skozi abstrahirani realni in virtualni svet. (prav tam)   

Zgoraj omenjena »prostorizacija« podatkov v zemljevidih se lahko pojavlja 
tako v GIS-ih kot v okviru spletne kartografije. Prostorizacija kot predstavitev 
abstraktnih podatkov v kontekstu geografskega zemljevida, bi po Gansnerju idr. 
(2014, str. 64), na najpreprostejši stopnji lahko vključevala združevanje geografskih 
in abstraktnih podatkov. To je značilno za zemljevide, ki kot klasični geografski 
zemljevidi v vizualnem prikazu skušajo ohranjati lastnosti prostorskih odnosov med 
elementi neke geografske površine, ki jo prikazujejo in glede na te odnose razporejati 
lokacijsko vezane podatke, ki jih želijo z zemljevidom vizualno prikazati. Starejši 
primer tovrstne uporabe zemljevida je kartiranje izbruhov kolere v Londonu, ki ga je 
leta 1854 izvedel John Snow. Rezultate je prikazal na zemljevidu, ki ga prikazuje 
Slika 16. Izbruhi kolere so označeni z obarvanimi pravokotniki.    
                                                
9 R. Šolar opozarja na širšo pomensko vrednost izraza uporabnik, zaradi česar je primeren v povezavi s 
spletno kartografijo, ki jo ima v primerjavi z izrazom bralec, ki je bolj primeren v povezavi z 
analognimi klasičnimi kartami. »Tako spletna kartografija pozna samo uporabnike, ki so dejavni v 
odnosu do dinamične kartografske vsebine, kar je v nasprotju s pasivnimi bralci analognih statičnih 
kart. « (Šolar, 2016, str. 113, 114). 
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Slika 16: John Snow: Zemljevid izbruhov kolere (1854)  

 Kartogrami (ang. cartograms) po drugi strani zagotavljajo drugačno stopnjo 
abstrakcije, v kateri so kvantitativni podatki o geografskem območju predstavljeni z 
območjem ali razdaljo, ki običajno zahteva izkrivljanje geografske resničnosti. Ti se 
zdijo še posebej privlačni za popularni tisk, množične medije (prav tam). Primer 
kartograma prikazuje Slika 17. 

  

 
Slika 17: Christoph Stoepel (Chrissolon): Kartogram populacije v Nemčiji leta 2009. (2010)  
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Iz abstraktnih podatkov lahko med drugim izpišemo (ali bolje izrišemo) tudi 
tako imenovano pseudo-geografsko karto. Literarni avtorji, od Swifta, Hardyja do 
Tolkiena, že dolgo ponujajo zemljevide, ki vodijo bralca skozi svetove njihovih 
literarnih del. Videnje fiktivnih izmišljenih ali abstraktnih informacij, ki so prikazane 
na zemljevidu, vzbuja vtis resničnosti (prav tam). Primer takšnega zemljevida 
prikazuje Slika 18.   

 

  
Slika 18: Zemljevid srednjega sveta. Prikaz literarnega sveta po knjigi J. R. R. Tolkiena: Gospodar 
prstanov.  

Obstaja tudi zelo dolga tradicija prikazovanja abstraktnih (ne nujno le 
geografsko vezanih podatkov) v obliki zemljevida, pri katerih točnost lokacije na 
zemljevid uvrščenega podatka sicer ni zanemarljiv, a tudi ne nujno prvenstven pomen 
prikaza. Eden zgodnjih primerov je Fool’s Head Map (Slika 19), ki prikazuje 
finančne mehurje v začetku 18. stoletja. Prikaz meša resnično geografijo (reki Temzo 
in Seino) z alegoričnimi vidiki, kot so »Mesto norcev« (»Crazy Town«) in otoki 
»Revščina« (»Poverty«) in »Obup« (»Despair«). Novejši primer je zemljevid 
Randalla Munroeja (Slika 20), ki prikazuje evolucijo spletnih skupnosti. (prav tam)   
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Slika 19: The Fool’s Head Map (1720), detajl 
zemljevida. 

 
Slika 20: Randal Munroe: Map of Online 
Communities.   

 
Prostorizacijo lahko primerjamo in dojemamo tudi v načinu Elkisonovega 

pojmovanja zemljevidov kot shem, o katerem piše Julija Marshall (2007 str. 31). Z 
združevanjem notacije (berljivi znaki) z geometrijsko konfiguracijo pokriva kategorija 
shematskih prikazov širok razpon slik z različnimi stopnjami notacije, s slikovnimi 
lastnostmi in simbolizmom. Na notacijskem koncu lestvice so grafični prikazi, ki jih 
kartografi tvorijo za prikazovanje lokacij, ter grafi in diagrami, ki jih znanstveniki 
uporabljajo za organizacijo in razumevanje podatkov. Te sheme na splošno 
zmanjšujejo informacije v preproste oblike za prikaz količin in odnosov, vendar niso 
nikoli zgolj notacijske (Marshall, 2007, str. 31). Prvotno notacijska karta ustvarja 
smisel iz informacij na način, ki lahko generira vpogled na podlagi vizualnega, 
racionalnega procesa »povezovanja točk« (ang. connecting the dots). Zares nov 
vpogled pa pogosto zahteva konceptualni preskok, ki ne temelji zgolj na racionalnosti. 
Ta preskok se lahko pojavi skozi metaforo in metaforično sliko. Proces oblikovanja 
metafor je deloma racionalen (povezuje pike), pa tudi domišljijski (vidi pike na nov 
način). Lakoff in Johnson (1980 v Marshall, 2007, str. 31) imenujeta ta proces 
domiselna racionalnost (ang. imaginative rationality). Metaforične slike se pogosto 
pojavijo na podlagi notacijskih shem, ki jih znanstveniki oblikujejo za strukturiranje 
informacij. Pravzaprav naj bi te pogosto spominjale na zemljevide. Elkins (1999 v 
Marshall, 2007, str. 31) uvrsti te, zemljevidom podobne, podobe na 
slikovni/simbolični konec lestvice svojih shem in povezuje ta metaforični impulz s 
starejšimi predznanstvenimi načini védenja. Njegovi primeri so slike o »svetu jajcu« 
(ang. »world egg«), mandale ali družinska drevesa. Za Millerja (1996, 2001 v 
Marshall, 2007, str. 31) so metaforične slike ali sheme kritične za nova spoznanja v 
znanosti, ker ne zagotavljajo le usklajenosti in izvedbe tistega, kar bi se sicer zdelo 
naključna in zmedena poplava informacij, ampak tudi kršijo meje logike za 
odkrivanje in ustvarjanje novih domiselnih konceptov (Marshall, 2007, str. 31). 
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3.2 VIZUALIZACIJA V ZEMLJEVIDIH V 
POVEZANIH SEMIOTIČNIH, KOGNITIVNIH IN 
LIKOVNO-JEZIKOVNIH VIDIKIH  

 
Vizualizacija v zemljevidih, na način kot ga obravnavam sama, bi se v 

klasifikaciji kartografskih tendenc, kot jih opredeli Azócar Fernández (2012, str. 138), 
uvrščala v raziskovalno tendenco kartografske vizualizacije, pri kateri so 
izpostavljena področja vizualnega mišljenja in vizualne komunikacije v zemljevidih. 
Pomembni metodi tega pristopa sta raziskovanje semiotike v zemljevidih in 
kognitivnih vidikov, ki se vežejo tako na izdelavo kot interpretacijo zemljevidov.  
 

3.2.1 SEMIOTIČNI VIDIKI   
  

Nekateri semiotični vidiki v povezavi z vizualizacijo kot vidno predstavitivijo, 
kamor se uvršča tudi vizualizacija kot vidna predstavitev v zemljevidih, so bili že 
predstavljeni v poglavju o vizualizaciji. Kot znak v semiotičnem smislu lahko 
dojemamo celoten zemljevid ali posamezen element zemljevida. Z vidika denotacije 
MacEachren (2004, str. 312) ugotavlja, da zemljevidi vsebujejo tri temeljno različne 
kategorije pomena: o prostoru, času in lastnostih v prostoru-času. Za to osnovno 
taksonomijo pomena se pojavijo vprašanja o: specifičnosti znakovnih relacij, 
direktnosti (neposrednosti) in povezane dobesednosti interpretantov, razlikah v 
konkretnosti referentov, ki jih opomenjajo znaki in etimologiji specifičnih znakov ali 
skupin znakovnih relacij.  

Wood in Feels (1986 v MacEacren, 2004, str. 312–313) sta predpostavila, da 
zemljevidi koristijo pet vrst kod. Te vrste sta poimenovala ang. intrasignificant codes 
– intrasignifikantne kode, pri katerih gre za kode, ki so pomembne navznoter – se 
osredotočajo na sam zemljevid in jih zemljevid sam namerno uporablja, oziroma so 
na njem namerno in očitno ter pričakovano prisotne. Osnovne tri vrste kod 
poimenujeta: 
- tectonic – tektonske: kje pomen drži; 
- temporal – temporalne: kdaj pomen drži; 
- iconic – ikonične: kaj znak pomeni.  
Tem trem sta pridruženi še dve vrsti kod, ki sta uporabljeni predvsem za omogočanje 
denotacije tektonskih, temporalnih in ikoničnih pomenov ter za omejevanje možnosti 
pri določanju, kateri denotativni pomen je bil mišljen. Te dve vrsti kod poimenujeta: 
- linguistic – lingvistične: tvorijo propozicionalne reprezentacije;  
- presentational – predstavne /uprizoritvene: tvorijo analogne reprezentacije 
(Wood in Fels, 1986 v MacEachren, 2004, str. 312–313).  
Kot komplementarne njunim intrasignifikantnim kodam sta Wood and Fels (1986 v 
MacEachren, 2004, str. 333) predpostavila pet ekstrasignifikantnih kod – 
extrasignificant codes, ki zaobjemajo možnosti konotativnega pomena znakov 
zemljevida. Te kode poimenujeta: 
topic – prostorsko-tematske: prostor vzpostavljen preko tektonskih kod preobrnejo v 
(konkretne) kraje; 
historic – zgodovinske: abstraktni čas preobrnejo v bolj poznana »miselno« domača 
obdobja ; 
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thematic – tematske: vzpostavljajo temo diskurza (na primer avtomobilizem, 
obvladovanje narave);  
utilitarian – utilitarne: omogoča »dejansko« rabo zemljevidov v realnosti (na primer, 
določanje državnega ozemlja, monetarna kontrola ...), nameravana, zamišljena vloga 
zemljevida pogosto določi parametre za vzpostavitev retorične kode;   
rhetorical – retorične: vzpostavijo ton – opisujejo stil – vsi zemljevidi uporabljajo nek 
določen stil za konotacijo osnovne perspektive pogleda na svet, ki ga predstavljajo 
(Wood in Fels, 1986 v MacEachren, 2004, str. 333).  

Intrasignifikantne kode so torej tiste, ki jih zemljevid izkorišča in 
opredeljujejo predvsem denotativni pomen v zemljevidih. Ekstrasignifikantne kode so 
tiste, preko katerih je zemljevid izkoriščen in opredeljujejo predvsem konotativni 
pomen v zemljevidih.  

Semiotični znak je možno obravnavati na podlagi odnosov med elementi, ki ga 
po različnih teorijah gradijo (v smislu odnosov med označencem, označevalcem in 
referentom, po Peirceju). MacEachren (2004) denotativni pomen znakov v 
zemljevidih opredeli prek treh vidikov po semiotičnem trikotniku (referent kot 
mediator, interpretant kot mediator in označevalec kot mediator). Za razumevanje 
vizualizacije v zemljevidih na tem mestu vključujem ugotovitve, ki jih osvetli vidik 
referenta kot mediatorja: odnos med označevalcem in interpretantom (MacEachren, 
2004, str. 250–256). Bistvene predpostavke tega vidika lahko strnemo v nekaj točk: 
a.) Zemljevidi in znaki na zemljevidih so le ena od možnih predstavitev/reprezentacij 
njihovega referenta. b.) Reprezentacija, ki jo zagotavljajo zemljevidi in znaki na 
zemljevidih, je na splošno (vsaj delno) razumljena in presojana s perspektive drugih 
reprezentacij – na primer (verbalno) jezikovnih, propozicionalnih struktur znanja. c.) 
Ta perspektiva izpostavlja pomen obravnave različnih kategorij referenta. 
MacEachren (2004) opredeli naslednjih 5 načinov kategorizacije referenta. 

1. Umeščenost v prostor, nasproti preostalim lastnostim referenta:      
Različni avtorji razločujejo med informacijami o tem, kje je nek predmet in 
informacijami o lastnostih tega predmeta (ki vključujejo prostorske atribute, kot sta 
velikost in oblika). Nekateri avtorji dodajajo še tretji vidik – čas.  

2. Prostorska razsežnost referentov:   
Glede na prostorsko razsežnost so potencialni referenti v splošnem razporejeni v 
naslednje kategorije:  
- točkovni,  
- linijski,  
- površinski.  
Zgoraj naštete kategorije razsežnosti referenta, pretvorjene v razsežnosti označevalca 
na zemljevidu, se v kartografski metodologiji večkrat pojavljajo kot delitev na: 
točkovne, linijske in površinske kartografske znake (Fridl, 1999; Zupan Vrenko, 
2013). MacEachren (2004) dodaja še naslednji kategoriji referenta:  
- prostorninski;  
- v razsežnosti prostora-časa (v dinamični realnosti in v okoljih, ki dovoljujejo 
dinamične prikaze).  
Odločitev, ali naj bo referent obravnavan kot površinski v primerjavi s točkovnimi in 
z linijskimi, je odvisna od obsega analize. Mesta so na zemljevidih z večjimi merili 
prikazana s površinskimi znaki, medtem ko so na zemljevidih z manjšimi merili 
prikazana s točkovnimi znaki. 
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3. Distribucijska oblika referentov:   
Iz ozira na umeščenost v nek prostor vezane vidike referenta različni avtorji 
razločujejo med razporejenimi neprekinjeno in prekinjeno po prostoru ter 
razpršenimi zgoščeno ali razkropljeno po prostoru. MacEachren in DiBiase (1991 v 
MacEachren, 2004) ugotavljata, da distribucijska forma referentov ne more biti 
povsem opredeljena z ločitvijo na prekinjeno in neprekinjeno obliko, zato sta namesto 
tega predlagala prikazovanje referentov z označevalci v dvodimenzionalnem prostoru 
z upoštevanjem dveh osi:  
- os od prekinjenosti – do neprekinjenosti;  
- os od postopnih prehodov (mej referenta in posledično označevalca) do nenadnih, 
jasnih, nedvoumnih prehodov (mej referenta in posledično označevalca). 

4. Raven meritve referenta: 
Nanaša se na vsebinske – ne na prostorsko umeščenost vezane – (merljive) vidike 
referenta. Večina kartografske literature naj bi razločevala med nominalno (opisno), 
ordinalno, intervalno in razmernostno ravnjo meritev.   

5. Konkretnost nasproti konceptualnosti potencialnega referenta:  
Referent je lahko konkreten ali abstrakten, kakor je bilo že predstavljeno v poglavju: 
Reprezentacije konkretnih in abstraktnih referentov.  
 

3.2.2 OD SEMIOTIČNIH VIDIKOV DO LIKOVNIH 
ELEMENTOV V ZEMLJEVIDIH     

  
Različne vrste znakov, uporabljenih na zemljevidu, tvorijo znakovni sistem 

posameznega zemljevida. Medsebojne odnose znaka do znaka (semiozo znakov) je 
(med drugim) možno raziskovati po Morrisovih dimenzijah semioze (dimensions of 
semiosis): sintaktiki (syntactics), semantiki (semantics) in pragmatiki (pragmatics) 
(MacEachren, 2004, str. 234). Semantika preučuje, kako so povezani označevalci in 
referenti, medtem ko se pragmatika bolj ukvarja z odnosom med označevalci in 
interpretanti. V primerjavi s sintakso, ki se okviru verbalnega jezika osredotoča na 
vrstni red in členitev besed, ki ga opisuje neko linearno zaporedje, naj bi sintaktika po 
Morrisu (1938 v MacEachren, 2004, str. 234) zajemala različne vrste odnosov med 
znaki na področju zaznavnih, estetskih znakov, praktične uporabe znakov in splošne 
lingvistike. Tako zajema tudi sintakso prostorskih znakov, ki jo v smislu likovnega 
jezika predstavlja sintaksa likovne kompozicije in sintaksa likovnega prostora. V 
primeru znakov na zemljevidih, ki so vezani na prostor (tudi znaki verbalnega jezika 
ali znaki matematičnih sistemov, so kot znaki na zemljevidu prostorsko umeščeni), se 
sintaksa po MacEachrenu (2004, str. 234) na primer nanaša na razvoj sistema znakov 
za posamezen zemljevid – legende. Z oblikovanjem sistema, po katerem se v znakih 
na zemljevidih kombinirajo označevalci za različne vrednosti in lastnosti prikazanih 
predmetov ali pojavov, so med drugim povezani principi uporabe grafičnih variabel, 
ki so pogosto omenjene v kartografski strokovni literaturi (Von Engelhardt, 2002; 
Fridl, 1999), in v veliki meri sovpadajo s konceptom likovnih spremenljivk v 
likovnem jeziku (Butina, 2003) Pri uporabi grafičnih spremenljivk za označevanje 
različnih pomenov v simobolih na zemljevidih gre pravzaprav za odločanje o 
lastnostih vizualno prikazanih oblik, kar lahko v smislu likovnega jezika povežemo z 
nivojem likovne morfologije, (ki je zaradi čutne in zaznavne kategorialne strukture 
likovnega prostora in njenih oblikotvornih regulativ (Bouleau, 2014) v soodvisnem 
razmerju z likovno sintakso).  
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3.2.3 OD LIKOVNIH DO ZAZNAVNO-KOGNITIVNIH 
VIDIKOV     

  
Uporaba grafičnih variabel v zemljevidih z vidika semiotike in komunikacije v 

likovnem jeziku poudarja povezavo semiotično-lingvističnega pristopa s čutno-
zaznavnimi vidiki vizualizacije v zemljevidih. Spreminjanje lastnosti oblik z 
grafičnimi spremenljivkami korenini v psiho-fizioloških zmožnostih čuta vida in 
vidne zaznave. Očiten primer odvisnosti prostorskega vizualnega znaka, kakršni so 
zemljevidi in znaki v zemljevidih od psiho-fiziologije vidne zaznave, je ločevanje 
med znaki na osnovi grafične variable barve (kot je uporaba enako velikih zelenih in 
rdečih krogov za označevanje srednjih in osnovnih šol na nekem zemljevidu), kar je 
lahko za nekoga, ki je barvno slep, zelo težavna ali celo nemogoča naloga.   

O vlogi in naravi vizualne percepcije v vizualizaciji v zemljevidih lahko 
sklepamo na osnovi narave vizualne percepcije likovnih umetnin, o kateri 
Bhattacharya (2009, str. 7) ugotavlja, da v splošnem poteka v treh stopnjah, na katerih 
se dogaja (i) ekstrakcija osnovnih vizualnih značilnosti, (ii) organiziranje teh 
značilnosti v skladne (koherentne) in temeljne oblike, ki jim sledi (iii) dodajanje 
pomena tem oblikam preko asociacij, shranjenih v dolgoročnem spominu. To zadnjo 
stopnjo naj bi bilo mogoče označiti kot obdelavo, procesiranje od zgoraj navzdol (top-
down), pri kateri možgani dodajajo informacije surovim vizualnim vtisom in s tem 
omogočajo bogastvo pomena, ki presega same senzorične dražljaje (prav tam). 
Vizualna percepcija je torej dinamična funkcija možganov, ki jo modulirajo tako 
postopki od spodaj navzgor (ang. »bottom-up«) kot od zgoraj navzdol (ang. »top-
down«) (Intaitė , Valdas Noreika, Šoliūnas, Falter, 2013, str. 24). Postopki »od spodaj 
navzgor« naj bi se nanašali na »čutno usmerjenost« (ang. »sense-driven«) in postopki 
»od zgoraj navzdol« na »konceptualno usmerjenost« (ang. »concept-driven«) 
(Wagemans, 2015, str. 8).  

V povezavi z vizualno zaznavo in s procesiranjem vizualnih podatkov se 
uporablja tudi izraz vizualna kognicija (ang. visual kognition), o kateri naj bi obstajalo 
le malo previdnih poskusov podrobnih opisov, kako bi lahko delovala, saj 
karakterizacija tega, kako vizualni sistem meri svet in vprašanja, kako vid konstruira 
modele predmetov, površin, prizorov in dogodkov še niso docela raziskana 
(Cavanagh, 2011, str. 1538).  

Temeljni kognitivni proces (s katerim je povezana tudi vizualna kognicija) je 
kategorizacija (Poirier idr., 2005, str. 741). Ob soočenju z (vizualnim) opisom 
predmeta je naloga kategorizacije iskanje kategorije, v katero spada objekt (kjer je 
nabor kategorij v naprej določen in so ustrezni razredi predmetov jasno razločeni ali 
se prekrivajo) (prav tam). Odkrivanje in razvijanje kriterijev za identifikacijo 
kategorij je zahtevna naloga (prav tam). Poglavitna za tvorbo pojmov in 
kategorizacijo (kot razvrščanje pojmov in sam način pojmovanja predmetov in 
pojavov) sta posploševanje ter združevanje predmetov in pojavov v določene 
pojmovne skupine. Pečjak (2001, str. 66) opaža, da se kategorizacija dotika tako 
odkrivanja kot vnašanja reda v okolje.  

 Uvrščanje v kategorije in oblikovanje pojmov je že dolgo predmet 
proučevanja. Teorije, ki so se razvile od Aristotla do danes in izhajajo iz 
predpostavke, da kategorije obstajajo v svetu in jih lahko le odkrivamo, lahko z 
MacEachrenom (2004, str. 151, 152) poimenujemo klasične teorije. Pri njih so 
poglavitni predvsem trije pristopi, po katerih so 1.) kategorije kot nekakšni okvirji 
(ang. containers), pri katerih je objekt zunaj ali znotraj njih; 2.) individualni objekti 
lahko sodijo v skupno kategorijo le in samo če imajo nekatere lastnosti skupne med 
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seboj, kategorija je definirana po lastnostih, ki si jih delijo vsi člani; 3.) že opisana 
predpostavka, da naravne kategorije obstajajo v svetu in jih lahko v njem odkrijemo. 
Na oblikovanje kritičnih izhodišč in razvoja alternativnih teorij je pomembno vplivala 
Eleanor Rosch. Bila je zagovornica teorije prototipa (Poirier, idr., 2005, str. 742). 
Predpostavila je, da ima svet strukturo in da ta struktura vpliva na to, kako um deli 
stvari v kategorije. Trdila je, da obstajajo naravne korelacije lastnosti stvari, ki sicer 
vplivajo, vendar ne determinirajo združevanj, ki jih opazujemo in jih prepoznamo kot 
koristne. Karakteristike človeškega zaznavanja in spoznanja naj bi sodelovale s temi 
naravnimi strukturami tako, da nekatere izpostavijo in zaobidejo druge (MacEachren, 
2004, str. 167–168). 

Raziskovanje kategorizacije danes poteka predvsem na temeljih kognitivne 
znanosti, ki se je razvila na podlagi kognitivne psihologije (Musek, 1995, str. 75). 
Obstajajo precejšnja razhajanja kognitivne znanosti med bolj formalnimi (umetna 
inteligenca) in bolj empiričnimi (psihološkimi, nevroznanstvenimi) študijami 
kategorizacije (Poirier idr., 2005, str. 741–742). Z oblikovanjem kategorij se je 
ukvarjalo več raziskovalcev z različnih vidikov, ki so razvili več teorij, ki jih lahko 
najdemo v različni strokovni literaturi, med njimi so na primer: teorija semantičnih ali 
kritičnih potez (Pečjak, 2001), teorija prototipov ali protipojmov (MacEachren, 2004; 
Musek, 1995; Pečjak, 2001, str. 65; Ule, 2002, str. 60;), teorija reprezentativnega 
primerka, teorija generične slike (Pečjak, 2001, str. 65), teorija družinske podobnosti, 
teorija radialnih pojmov, verjetnostni (ang. probabilistic) model (MacEachren, 2004), 
scenariji ali skripti, prikriti kognitivni scenariji (Musek, 1995, str. 75), sheme znanja 
(Umek, 2001, str. 48).  
 Kategorizacija je v smislu vizualizacije v zemljevidih povezana z 
osmišljanjem in interpretiranjem videnega – pri prepoznavanju znaka na zemljevidu 
gre pravzaprav za povezovanje vidne oblike z neko kategorijo in s preverjanjem, ali je 
res mišljen ta pomen. Za razumevanje pomena v zemljevidih so pomembne tako 
kategorije, ki jih ima gledalec/interpret, kot kategorije, ki jih uporablja in razvija 
ustvarjalec zemljevida, pa tudi ujemanje med zamišljenimi in prepoznanimi 
kategorijami znaka. 
  Kategorizacijo je možno povezati s semiotičnimi vidiki znaka. Nyegres (1991a 
v MacEachren, 2004, 260) v kontekstu geografske abstrakcije obravnava pomen 
znaka (interpretant) kot konceptualno kategorijo, ki temelji na modelu prostorske baze 
podatkov, pri čemer ugotavlja, da je narava pomena za posameznika (ali v digitalni 
zbirki podatkov) odvisna od modela za definiranje konceptov (kategorij). V njegovem 
pojmovanju semiotičnega znaka v kartografski vizualizaciji so označevalec, 
označenec in referent okarakterizirani in kategorizirani na podlagi sestava vidikov 
prostora – teme – časa. Po Nyegresu je teorija o prototipih sicer priročna za 
razumevanje tipov geografskih entitet, vendar jih je v kontekstu baze podatkov lažje 
opredeliti v smislu klasičnih definicij (MacEachren, 2004). 

Različne teorije o ikoničnosti znakov, ki so bile predstavljene v prvem delu te 
raziskave – različni kontinuumi o stopnjah vizualne podobnosti med označevalci in 
označenci znakov v vizualizacijah ter vrsti simbolizacije med njima (v smislu 
arbitrarnih, konvencionalnih, ikoničnih ali na nek način motiviranih povezav), skušajo 
predpostaviti različne kategorije označevalcev. Knowlton (1966, str. 288 v 
MacEachren, 2004, str. 261) pri tej povezavi opazi, da takšne kategorije ne zasedajo 
zaporednih položajev na kontinuumu, ker ne gre za klasične kategorije. Znotraj vsake 
kategorije je razviden obseg abstraktnosti in izbrane posamezne označevalce je 
pogosto težko razvrstiti. Kategorije imajo verjetno prototipe, ki ustrezajo 
opredeljenemu abstraktnemu redu, vendar pa se obsegi zunanjih dosegov kategorij 
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prekrivajo. Na podlagi tega MacEachren (2004) sklepa, da ikonizacija temelji na 
človeški kategorizaciji – da je torej ikoničnost določenih znakovnih odnosov odvisna 
od človeških procesov mentalne kategorizacije, ki se tudi na ta način vključuje v 
vizualizacijo v zemljevidih.  
 

3.2.4 OD SHEM ZEMLJEVIDA PREKO SHEM ZNANJA DO 
PROSTORSKIH PREDSTAV   

  
MacEachren (2004) raziskuje vpliv in vključevanje načinov kategorizacije v 

izdelavo in interpretacijo zemljevidov (tudi) preko posebnih kognitivnih shem, ki jih 
sestavljajo sheme znanja. Te so: analogna shema znanja (se ukvarja s temeljnimi 
prostorskimi odnosi), pomenska shema znanja (strukturira znanje o predmetih, pojmih 
in kategorijah) in shema dogodkov (strukture, ki poudarjajo čas, epizode in procese) 
(Umek, 2001, str. 47–48). Sheme znanja predstavljajo strukture za reprezentiranje in 
organiziranje pojmov ter načrte za spoznavanje predmetov in dogodkov (prav tam). 
Na interpretacijo vidne scene (in torej na interpretacijo vizualizacije v zemljevidih ter 
na ustvarjanje vizualizacije v zemljevidih, ki temelji tudi na znanju, pridobljenem v 
predhodnih interpretacijah vidnih scen) skozi sheme znanja, ki delujejo kot vmesniki 
med vizualnim opisom in reprezentacijo znanja, vpliva obstoječe znanje interpreta. 
MacEachren (2004) predpostavlja, da se vse tri temeljne vrste znanja: pomensko, 
epizodno in predstavno vključujejo tudi v mentalno splošno shemo zemljevida. Ta 
nastane na osnovi predpojmovnih struktur, povezanih (asociiranih) s temeljnimi pojmi 
ter s shemo kinestetičnih predstav, torej iz nekartografskih shem, nastalih iz 
vsakodnevnih izkušenj pri reševanju prostorskih problemov. Zato naj bi imela, po 
MacEachrenu, splošno shemo zemljevida verjetno večina ljudi, iz česar je možno 
sklepati, da je branje zemljevidov v veliki meri intuitivno. Za branje posamezne vrste 
zemljevida avtor predpostavlja še razvoj posebnih shem preko procesa spreminjanja, 
širjenja in dopolnjevanja podrobnosti splošne sheme. Slednje lahko poteka s poskusi 
in z napakami ali tako, da nam nekdo pove, kako opazovani zemljevid uporabiti in 
kako uporabiti druge sheme sorodnih področij, ki se zdijo ustrezne za določeno 
situacijo. MacEachren predpostavlja, da imajo odrasli posebnih shem zemljevida le 
malo – najpogosteje za avtokarto, vremensko karto in politične zemjevide v atlasih. 
Šolski otroci naj bi imeli vsaj delno razvito splošno shemo zemljevida, ki se verjetno 
razlikuje od shem odraslih (Umek, 2001, str. 48).    

Sheme znanja, o katerih piše MacEachren, je moč povezati z vrstami 
prostorskega znanja – konfigurativnega, deklarativnega in proceduralnega znanja, ki 
tvorijo mentalne predstave geografskega prostora, o katerih piše Repovš (2002, str. 
91–93). Deklarativno geografsko znanje oziroma geografska dejstva zajemajo 
kakršno koli znanje o geografskem prostoru, npr. dejstva o položajih, velikosti ali 
naseljenosti geografskih objektov. Pridobimo ga lahko z dejanskimi izkušnjami z 
okoljem (kot delom proceduralnega znanja) ali prek zemljevidov (konfigurativnega 
znanja) in ga kasneje izločimo kot abstraktna dejstva ter neposredno iz knjig 
časopisov, filmov, televizije, osebne komunikacije in drugih virov. Proceduralno 
znanje o geografskem prostoru omogoča izvajanje različnih nalog, razvidno je na 
primer iz sposobnosti ljudi, da najdejo pot od enega kraja do drugega, omogoča 
navigacijo. Vsebuje lahko informacije, ki zavesti niso dostopne. Liben (1988 v 
Repovš, 2002, str. 91) poudarja osnovno razliko med »izvajanjem« in »vedenjem«, 
pri čemer naj bi prvo obsegalo vedenje v prostoru, ki ga lahko pojasnimo s pomočjo 
zaznavnih znakov, drugo pa je zasnovano na določeni obliki notranjega znanja, ki se 
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ga lahko zavedamo in z njim upravljamo. Konfigurativno znanje o geografskih 
prostorih naj bi, kakor zapiše Repovš (2002), največkrat sledilo euklidski geometriji 
in naj bi bilo podobno zemljevidom. Ni nujno popolno, temveč lahko obsega različne 
količine delnega znanja, v najosnovnejši obliki gre ponavadi za povezave med objekti 
ali topologijo. Topološko znanje nekateri pojmujejo tudi kot posebno vmesno stopnjo 
med proceduralnim in konfigurativnim znanjem. Osnovno topološko znanje se 
dopolnjuje s podrobnejšim znanjem o razdaljah med objekti, informacijah o smereh 
med posameznimi elementi, pravilnimi koti križišč in najvišji stopnji z informacijami 
o orientaciji, razmerju ter relativnem položaju do ostalih položajev ali absolutnih 
koordinat. Najbolj razvita oblika konfigurativnega znanja omogoča oceno absolutnih 
razdalj in smeri med znanimi elementi z natančnostjo, ki jo dajejo geometrično 
pravilni zemljevidi. Geografsko znanje se lahko preoblikuje iz ene oblike v drugo, pri 
čemer naj bi bilo deklarativno znanje nadredno konfigurativnemu in je zato 
neposredno dostopno in ne potrebuje posebne transformacije. Čeprav vsa dejstva, 
zabeležena v okviru proceduralnega znanja, velikokrat niso dostopna zunaj njihovega 
konteksta, naj bi bilo izločanje deklarativnega znanja iz proceduralnega razmeroma 
neposredno. V določeni meri spontan, vendar ne avtomatičen ali popoln, naj bi bil 
transfer znanja iz proceduralnega v deklarativnega. (prav tam)  

Predstave geografskega prostora se vključujejo v prostorsko kognicijo, ki tvori 
možnost zaznavanja in upodabljanja prostora in je zato bistveno povezana z 
vizualizacijo v zemljevidih. Posebna oblika prostorske kognicije, ki je med drugim 
opazna pri nalogah risanja zemljevidov nekega prostora po spominu, so spoznavni 
zemljevidi (Polič, 2002). Spoznavni zemljevid je reprezentativna miselna shema 
zaznanega okolja, nastala skozi procese prostorskega zaznavanja in spoznavanja, 
razumevanje postopka gradnje kognitivnih zemljevidov je eno od kartografskih 
vprašanj (Issmael, de Menezes, 2005). Spoznavni zemljevid je, kakor zapiše Polič 
(2002, str. 16), notranje zastopstvo prostorske organizacije zunanjega sveta 
obnovljeno iz spomina. Za ravnanje ljudi naj bi bila pogosto bolj kot stvarne razmere, 
pomembna njihova zaznava okolja, ki praviloma ustreza stvarnosti, včasih pa se iz 
različnih vzrokov od nje odklanja ali jo izkrivlja. Spoznavni zemljevidi (ki so sicer 
mentalne sheme) so v primerjavi s fotografskimi posnetki ali kartografskimi 
zemljevidi bolj podobni drugim, saj so visoko izbirne, abstraktne in posplošene 
predstavitve. Vendar te predstavitve ne ustrezajo kartografskim zemljevidom v smislu 
znanstvenih topoloških zemljevidov, saj posameznik ne preslikuje okolja nedejavno, 
ampak vanj vnaša svoja pričakovanja, stališča in simboliko, zato je spoznavni 
zemljevid pristranski, nepopoln, izkrivljen in poenostavljen, a vendar za posameznika 
tudi uporaben. (prav tam) 

Pri nalogah, pri katerih preko risb okolja prepoznamo nekatere elemente 
posameznikovega spoznavnega zemljevida, med drugim postanejo opazni tudi 
nekateri elementi prostorskega spoznavanja, ki ga predstavlja naivna geografija. Ta 
naj bi zajemala in izražala način človeškega razmišljanja o geografskem prostoru in 
času (prostorsko-časovnega mišljenja), tako zavednega kot nezavednega, ki naj bi bilo 
tako običajno v vsakdanjem življenju, da ga le redko opazimo kot posebno obliko 
prostorske analize. Oznaka naivno v tem okviru označuje spontano oziroma 
insiktivno. Lastnosti naivne geografije so na primer dojemanje sveta, v katerem 
živimo – Zemlje kot ploščate; obravnava geografskega prostora kot vodoravni 
dvodimenzionalni prostor, v katerem je tretja dimenzija reducirana na lastnost 
posameznega položaja; neposredno povezovanje geografskih pojmov s časom, npr. 
razdalja je opredeljena kot pot, ki jo prehodimo v eni uri; stališče, da je položaj v 
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geografskem prostoru bolj točno predstavljen z zemljevidom geografskega prostora 
kot pa s spomini na naše izkušnje znotraj njega itd. (Repovš, 2002). 

Lastnosti naivne geografije in spoznavnih zemljevidov kot posebnih oblik 
mentalnega prostorskega znanja lahko na osnovi pristranosti, ki so značilne za oboje, 
povežemo in prepoznamo s pristranostmi na zemljevidih. »Skozi celo zgodovino so 
zemljevidi odražali človeško predstavo o okolju, njihovo znanje pa tudi njihova 
prepričanja, predsodke, želje, strahove, napake itn.« (Polič, 2002, str. 30). Predstave o 
okolju so razvidne iz teoretičnih predstav o svetu kot celoti, na katerih je ob nuji 
poznavanja življenjskega prostora temeljila kartografija starih Grkov, za začetnika 
katere naj bi (ob mnogem drugem) veljal Homer (ok. 850 pr. n. št) (Gašperič, 2015, 
str. 101). V teoretični kartografiji starih Grkov in v srednjeveški predstavi o svetu se 
velikokrat pojavlja ideja, značilna za naivno geografijo o tem, da je Zemlja ploščata. 
Srednjeveška kartografija v obdobju med leti 300 in 900 je, kakor zapiše Brown 
(1979), v veliki meri spajala ljudsko folkloro z religiozno kozmografijo (teološko 
razlago sveta in njegovih delov) in nekaterimi geografskimi podatki, prenešenimi iz 
antičnih itinerarijev. Stvarna opažanja so se mešala z raznimi osebnimi in s splošnimi 
verjetji, z miti, zgodbami, alegorijami ipd. V geografski predstavi sveta je (z 
odstopanji) skrajni vzhod naseljenega sveta običajno označevala reka Ganges, Sahara 
je predstavljala njegov južni konec, Rimski imperij je predstavljal osrednje področje 
poseljenega sveta. Splošno sprejeto je bilo, da poseljeni svet obdaja morje Ocean. 
Kaspijsko jezero je bilo združeno s Severnim morjem in Skandinavija je bila otok 
severno od Nemčije (prav tam).  

 Posebna oblika srednjeveških zemljevidov so T-O zemljevidi, ki so dobili 
svoje ime zaradi formata, zunanjega roba, ki je okrogel (O) in notranje oblike, ki 
spominja na črko T. Zemljevidi so usmerjeni Vzhod–Zahod. Dežela vzhajajočega 
sonca, Azija, je bila pogosto na vrhu, nad prečko na T, ki sta jo oblikovali reki Dan in 
Nil. Pod prečko na levi je bila Evropa in desno, ločena s Sredozemljem, ki tvori 
navpičnico črke T, Afrika (Tversky, 2001). T-O zemljevidi so lahko povsem 
shematični, kakršnega prikazuje Slika 21. Osnovna shema T-O zemljevida pa je 
prepoznavna tudi na nekaterih srednjeveških zemljevidih sveta z več podrobnostmi, 
kakršnega prikazuje Slika 22. 

  

 
Slika 21: T-O zemljevid. Izidor Seviljski: Mappa mundi (Zemljevid znanega sveta). Slika z natisnjene 
kopije njegovega dela Etimologiae iz leta 1472, original v rokopisu iz leta 623.  
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Slika 22: Ebstdorfski zemljevid sveta iz kraja Ebstdorf v Nemčiji, nastal okoli leta 1339.  

Na srednjeveških kartah se pojavljajo obstoječa in neobstoječa starodavna in 
antična mesta, npr. Troja, Kartagina, Labirint na Kreti; prizori iz obdobja vladavine 
Aleksandra Velikega; kraji, omenjeni v Bibliji, Jeruzalem, Rim, Konstantinopel, 
Babilonski stolp, v uničenju sta prikazani Sodoma in Gomora, Rdeče morje je 
prikazano v trenutku prečkanja Izralcev v begu pred Egipčani; označena je lahko 
obljubljena dežela, pogosto kot otok, ki naj bi ga kot »raj na zemlji« odkril in označil 
menih Sv. Brandon (ok. 484–578); označeno je lahko mitično kraljestvo duhovnika 
Janeza (ang. Presbyter John, tudi »Gurkhan«), za katero so verjeli, da obstaja na 
daljnem vzhodu (Brown, 1979).   
 Značilno za spoznavne zemljevide je, da se lahko ukvarjajo z deli okolja na 
zaporeden način, s pomočjo povezav ali pa prostorsko, z naznačevanjem relativnih 
položajev krajev, toda brez prikazovanja povezav med njimi (Polič, 2002, str. 25). To 
lastnost lahko opazimo v srednjeveških itinerarijih. To so knjižice, oblikovane kot 
vodniki z opisom poti, ki so se pogosto oblikovale v povezavi z romanji v Sveto 
deželo (Brown, 1979). Primer itinerarija v obliki zemljevida, izdelanega na osnovi 
zapovrstno nanizanih krajev na poti, je itinerarij Matthewa Parisa iz Londona do 
Chamberyja iz 13. stoletja (Slika 23). Med najbolj znanimi takšnimi zemljevidi, ki 
hkrati ponazarja usmerjenost in namen rimske kartografije (večina kartografskih del 
se je v času rimske države podredila praktičnim zahtevam trgovine, vojske in prometa 
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– osvajanja in posledične obsežne ozemeljske širitve so ustvarile potrebo po izgradnji 
cest – k razvoju cestnih zemljevidov – tudi srednjeveških itinerarijev – so pripomogli 
miljniki, ki so jih Rimljani postavili ob glavnih poteh), je Tabula Peutingeriana (Slika 
24), poimenovana po augsburškem starinarju Conradu Peutingerju, ki je imel od leta 
1508 v lasti kopijo zemljevida (Gašperič, 2015, str. 16).  
 

 
Slika 23: Itinerarij Matthewa Parisa iz Londona do Chamberyja, nastal leta 1250.  

 
Slika 24: Tabula Peutingeriana, detajl s prikazom slovenskega ozemlja. Izdaja Konrada Millerja 
(1887/1888). 

  



 

 66 

Značilno za stare zemljevide je, da poudarjajo tiste vidike okolja, ki so se zdeli 
pomembni njihovim avtorjem ali so bili pomembni glede na duh časa. Za grafičnim 
izrazom se je lahko včasih skrivalo pomanjkanje zemljepisnega znanja in standardov 
kartografskih prikazov. V tem smislu stari zemljevidi delujejo kot spoznavni 
zemljevidi (Polič, 2002, str. 38).   

Spoznavni zemljevidi in druge doslej opisane miselne predstave so le ene od 
možnosti razlaganja in raziskovanja prostorske kognicije. Slednjo na poseben način 
raziskuje tudi Gardner (1995), v oblikovanju teorije o prostorski inteligenci ali 
zmožnosti. Ta vključuje »//... vrsto ohlapno povezanih zmožnosti: zmožnost 
prepoznavanja različnih pojavljanj iste prvine; zmožnost preoblikovati ali prepoznati 
preoblikovanje ene prvine v drugo, zmožnost ustvarjanja miselnih predstav in nato 
preoblikovanja teh predstav, zmožnost grafične predstavitve prostorskih podatkov in 
podobno ...//« (Gardner, 1995, str. 211).  
 

3.2.5 OD PROSTORSKE KOGNICIJE NAZAJ K LIKOVNIM 
VIDIKOM  

  
Del prostorske zmožnosti, ki jih opisuje prostorska inteligenca, se navezuje na 

dovzetnost za različne silnice, ki prodrejo v vidno ali prostorsko predstavitev, pri 
katerih gre, po Gardnerju (1995), za občutke napetosti, ravnotežja in kompozicije, ki 
so značilni za slike in kipe, pa tudi za številne naravne prvine (kot sta ogenj ali vodni 
slap). Poleg tega eden od vidikov prostorske inteligence izvira iz podobnosti, ki lahko 
obstajajo med dvema na prvi pogled različnima likoma ali na dveh oddaljenih 
izkustvenih področjih. Ta metaforična zmožnost prepoznavanja podobnosti med 
različnimi področji po Gardnerju marsikdaj izvira iz delovanja prostorske inteligence. 
Za ponazoritev navaja primere, v katerih je esejist Lewis Tomas uspel z besedami 
zajeti vrsto podobnosti, ki jo je morda najprej dojel v prostorski obliki: primerjava 
mikroorganizmov z organizirano človeško družbo, opis neba kot opne, človeštva kot 
kupa prsti. Ta vidik prostorske inteligence se tudi tesno povezuje z razširjenim 
pojmovanjem vizualizacije v zemljevidih oziroma vizualizacije, kot je bila 
predstavljena v prvem delu. Kot navaja Gardner, so v ozadju mnogih znanstvenih 
teorij »prispodobe« s širokim dosegom, na primer: Darwinova predstava o »drevesu 
življenja«; Freudovo pojmovanje podzavestnega, ki se kaže zgolj kot vrh ledene gore; 
stališče Johna Daltona, da je atom majhno osončje; vse to so produktivne ustvarjalne 
prispodobe, ki vodijo do ključne znanstvene misli in jo pomagajo utelesiti. »V vseh 
teh primerih je verjetno, da so te podobe najprej nastale v vidni obliki, toda vsako bi 
lahko ustvaril – ali doumel – tudi nekdo, ki je slep.« (Gardner, 1995, str. 212). Takšne 
podobe lahko tvorijo notranjo reprezentacijo, tudi v obliki notranje vizualizacije, 
takšno mišljenje pa lahko vodi tudi v nastanek vizualizacij kot zunanjih reprezentacij.  

Prostorska inteligenca se prek svojih različnih vidikov vključuje tako v 
izdelavo kot v uporabo ter interpretacijo znakov v vidni obliki v prostorskem mediju, 
ki se pojavljajo v vizualizaciji v zemljevidih. Posebno v aktivni vizualizaciji v 
zemljevidih, pri kateri gre za risanje zemljevida, se povezuje z likovnim jezikom, kot 
katalizatorjem mišljenja, spoznavanja in ustvarjalnosti v prostoru (Selan, 2014). Ker 
je likovna artikulacija vezana na medij (vidnega in tipnega) prostora, v tem pogledu 
spoznava (morfološke, sintaktične ipd.) odnose v prostoru (Selan, 2014). Glede na to, 
kako je likovni jezik v vizualizaciji v zemljevidih uporabljen, lahko v njej 
prepoznamo elemente vizualizacije v modelih in elemente vizualizacije v artefaktih, 
ki so bili predstavljeni na začetku.   
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3.2.6 ZAKLJUČEK   
  

S tem pregledom sem skušala predstaviti splošne problematike, s katerimi se 
srečamo pri obravnavi kartografske vizualizacije, ter izpostaviti povezanost čutno-
zaznavnih procesov, kognitivnih predstavnih sistemov in semiotično-lingvističnih 
vidikov, ki se vključujejo tako v interpretacijo vizualizacij (v zemljevidih) kot 
zunanjih vidnih predstavitev, kot v vizualizacijo kot notranjo – mentalno 
reprezentacijo in tudi v proces vizualizacije (v zemljevidih) kot dejanje vizualizacije 
(katerega rezultat naj bi bila vidna predstavitev v vizualizaciji).   
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4 EMPIRIČNI DEL     

 

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA 
PROBLEMA   

  
Vizualne in likovne podobe so vsepovsod, so del našega vsakdana, iz njih 

črpamo informacije in moramo se znati iz njih učiti (Reiss, 2013), saj oblikujejo to, 
kar vemo in način, na katerega to vemo (Wise, 2006, str. 82). Del tega so tudi različni 
zemljevidi. Pri likovni umetnosti se učenci učijo razumevanja in izražanja v likovnem 
jeziku. Pri tem je bistvenega pomena razvoj njihove prostorske predstavljivosti in 
zmožnosti izražanja v in o prostoru. Cilji likovne umetnosti vključujejo razvoj 
opazovanja, prostorske predstave, ustvarjalnosti, domišljije, znanja vsebin iz likovne 
teorije in umetnostne zgodovine, likovnih tehnik, postopkov in materialov idr. 
(Šupšáková, Tacol, Tomšič Čerkez, 2007). »Sodobna koncepcija poučevanja likovne 
umetnosti v osnovni šoli odpira veliko možnosti za razvoj ustvarjalnosti učencev /.../« 
(Duh, 2004, str. 32). Pri likovni nalogi, ki zajema risanje zemljevida, so pri razvoju 
likovno-ustvarjalnih sposobnosti v ospredju razvoj sposobnosti vizualizacije 
prostorskih odnosov in zavesti o njih ter imaginacija. V raziskavi me je tako 
zanimalo, ali in kako so učenci 6. razreda sposobni v zemljevidu vizualizirati različne 
prostore in pojave, ki jim niso neposredno dosegljivi. O prostoru in pojavih so morali 
aktivno razmisliti, prostorske odnose reflektirati in jih predstaviti v posplošeni obliki 
na zemljevidu. Z nalogami risanja zemljevidov sem želela raziskati predstavljanje kot 
višjo obliko ustvarjanja slik ali /.../ sposobnost otrok, da pojme iz nevidne stvarnosti 
transponirajo v likovni izraz /.../ (Duh, 2004, str. 34), ki v tem primeru temelji na 
otrokovih sposobnostih vizualizacije različnih prostorov, imaginacije in likovne 
artikulacije.  
 

4.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA 
VPRAŠANJA   

Cilji:  
- Raziskati in opredeliti, na kakšen način je mogoče zemljevid kot likovno-
didaktični problem obravnavati pri likovni umetnosti v 6. razredu OŠ.  
- S pomočjo likovne naloge na temo zemljevidov preveriti in spodbujati 
sposobnost vizualizacije različnih prostorov oz. prostorskih odnosov pri učencih 6. 
razreda OŠ.   
 
Raziskovalna vprašanja:   
- Na kakšen način je mogoče zemljevid kot likovno-didaktičen problem 
obravnavati pri likovni vzgoji v 6. razredu OŠ?  
- Kako se pri likovnih nalogah, ki zajemajo risanje zemljevidov različnih 
prostorov, pri učencih 6. razreda OŠ odražajo njihove sposobnosti vizualizacije, 
imaginacije in likovno-ustvarjalnega razvoja? 
- Kako z likovnimi nalogami, ki zajemajo risanje zemljevidov različnih 
prostorov, pri učencih 6. razreda OŠ spodbujati razvoj sposobnosti vizualizacije, 
imaginacije in likovne ustvarjalnosti?  
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4.3 METODA   
  
V drugem delu raziskave sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, izvedla sem 
akcijsko raziskavo. 
  

4.3.1 VZOREC   
  

Vzorec je bil neslučajnostni in namenski. Sodelovali so učenci vseh oddelkov 
6. razreda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina: 6. a, 6. b in 6. c. Pri pouku, ki sem ga 
vodila sama, je hospitirala profesorica likovne umetnosti Nataša Rupnik, ki je te 
učence sicer poučevala predmet likovne umetnosti. 
 

4.3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV  
 

Izvedla sem akcijsko raziskavo s tremi akcijskimi koraki. Vsak korak je 
potekal v okviru ene likovne naloge pri likovni vzgoji v 6. razredu OŠ. Za vsako 
likovno nalogo sem zapisala učno pripravo. Učne ure sem načrtovala sama. Ker sem z 
raziskavo zmotila ustaljen način poteka učnega procesa, sem v sodelovanju s 
profesorico likovne umetnosti, svoje učne priprave uskladila z letnim delovnim 
načrtom in utečeno organizacijo pouka. Učne ure sem vodila sama. Spremembe, ki 
sem jih uvajala z namenom spodbujanja razvoja imaginacije in vizualizacije različnih 
prostorov in prostorskih odnosov pri učencih, so se navezovale na izboljševanje učne 
prakse na podlagi učnih metod in oblik dela ter stopnjevanje kompleksnosti likovnih 
nalog na podlagi zasnove učnega procesa ter vloge učencev pri sprejemanju odločitev 
o likovnem motivu, likovni tehniki in likovnih materialih.   

Prva likovna naloga je zajemala izdelavo zvezdne karte v likovni tehniki 
izpiranke, povezana je bila s pojmi »likovne spremenljivke« (s poudarkom na 
likovnima spremenljivkama smer in gostota), »proces abstrahiranja« in »svetlo-temni 
kontrast« iz učnega načrta.   

Druga likovna naloga je zajemala izdelavo zemljevida mesta v likovni tehniki 
negativne monotipije, povezana je bila s pojmom »likovne spremenljivke« (s 
poudarkom na likovnima spremenljivkama velikost in položaj) iz učnega načrta.   

Tretja likovna naloga je zajemala izdelavo zemljevida po lastni zamisli. 
Učenci so imeli možnost izbire in kombiniranja risarskih likovnih tehnik (barvni 
svinčnik, tuš, praskanka, izpiranka ...). V likovno delo so lahko vključili tudi elemente 
kolaža. Likovna naloga se je navezovala na pojme »likovne prvine«, »risarske likovne 
tehnike« in »likovne spremenljivke« iz učnega načrta.   

Okvirni raziskovalni načrt sem po potrebi prilagajala konkretni raziskovalni 
situaciji na podlagi formativne (sprotne) evalvacije in prejetih povratnih informacij po 
principu akcijskega raziskovanja »glej, misli, deluj« (Stringer, 2008, str. 18).   

Podatke sem zbirala z nestrukturiranim opazovanjem z udeležbo. Sprotno in 
sumativno evalvacijo sem izvedla na podlagi pogovora z učiteljico likovne umetnosti, 
ki je hospitirala pri pouku. Dojemanje učnega procesa in likovne naloge s strani 
učencev sem preverila z individualnimi pogovori z učenci in s skupinsko ustno 
evalvacijo z učenci, ki sem jo izvedla na koncu posameznega akcijskega koraka. 
Likovna dela učencev sem fotografirala.  
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4.3.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV    
  

Postopki zbiranja podatkov so se povezovali z raziskovalnimi vprašanji. Pri 
obdelavi podatkov, pridobljenih v akcijski raziskavi, sem uporabila kvalitativno 
analizo. Zapisala sem interpretacijo rezultatov posameznih akcijskih korakov, v 
katero sem vključila kratek opis akcijskega koraka (z uvedenimi spremembami) in 
učno pripravo, poročilo opazovanja poteka izvedbe likovne naloge, ki sem ga zapisala 
na osnovi dnevnikov prakse, analizo likovnih del učencev (z vidika lastnosti likovne 
artikulacije prostorskih odnosov med konstitutivnimi elementi prikazanega 
prostora/pojava, izvirnosti obravnave likovnega motiva, razumevanja obravnavanih 
likovnih pojmov, spretnosti pri uporabi likovnih materialov in izvedbi likovne 
tehnike), povzetek ugotovitev evalvacij in krajšo refleksijo akcijskega koraka s 
povzetkom ugotovitev. Na koncu sem zapisala analizo, v katero sem vključila 
ugotovitve končne evalvacije. 
 

4.4 PRVI AKCIJSKI KORAK 
  

4.4.1 OPIS PRVEGA AKCIJSKEGA KORAKA (Z UVEDENIMI 
SPREMEMBAMI)    

  
Pri načrtovanju in izvedbi prvega akcijskega koraka sem se osredotočala na:   

1.) Združevanje vsebin vizualizacije v zemljevidih z likovnim izražanjem otrok v 
likovni nalogi: 
Ugotoviti sem skušala, kako vizualizacijo v zemljevidih prenesti na področje likovno-
pedagoške prakse, oziroma, kako vizualizacijo v zemljevidih obravnavati v smislu 
vizualizacije v artefaktih, ne da bi pri tem povsem zaobšla lastnosti vizualizacije v 
modelih – torej, kako doseči, da bodo nastala likovna dela obenem vsebovala 
elemente zemljevidov in bodo hkrati še vedno likovna dela. Kot je bilo opisano v 
teoretičnem delu magistrske naloge, obstaja med gradnjo zemljevida in gradnjo 
likovnega dela neka globinska podobnost, preoblikovanja resničnega ali zamišljenega 
prostora preko likovnega jezika v slikovni prostor. V prvem akcijskem koraku sem se 
oprla na možnost, ki jo pri vizualizaciji neke informacije in njeni transformaciji v 
likovno podobo omogočajo oblikotvorne analogije, ki jih Muhovič (1998) imenuje 
vizualne metonimije. Te na primer omogočajo, da v razporeditvi zvezd prepoznamo 
podobe, na primer ljudi, živali ali mitoloških bitij, ki s samo razporeditvijo zvezd 
nimajo nič skupnega, a nam njihova projekcija na nočnem nebu pomaga prepoznati in 
omejiti izbrano skupino zvezd v ozvezdje ter določiti navidezne razdalje med njimi.   
~ Likovni motiv in likovna tehnika: Odločila sem se za uporabo likovnega 
motiva, ki se navezuje na vizualizacijo v zemljevidih – izdelavo zvezdne karte. Vsak 
učenec je v izmišljeni zvezdni karti upodobil ozvezdje živali, ki jo je izžrebal. Te so 
bile izbrane glede na imena ozvezdij, ki se uporabljajo v astronomiji. Drugi del sem 
poskušala doseči preko uporabe likovne tehnike (izpiranke), ki sama po sebi deluje 
tako, da ostaja v doživljanju končnega likovnega dela nekako očitno prisotna 
posebnost njegove materialne narejenosti, opazne so sledi postopkov, ki so za izvedbo 
likovne tehnike potrebni (oziroma sprožajo ugibanja o tem, kateri postopki so to bili).  
2.) Združevanje vsebin vizualizacije v zemljevidih z izhodiščnimi likovno-
teoretičnimi problemi likovne naloge: 
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~ Na podlagi predvidenega letnega delovnega načrta likovne pedagoginje, 
vzpostavljene organizacije pouka in vsebin, ki so jih učenci že obravnavali, sem se (v 
hkratnem soodločanju o likovni tehniki in likovnem motivu) odločila, da bom v 
likovno nalogo zajela naslednje pojme iz učnega načrta: likovne spremenljivke (smer 
in gostoto), proces abstrahiranja in svetlo-temni kontrast.  
3.) Spodbujanje (zunanje in notranje) motivacije otrok:  

a.) Na podlagi vključevanja vsebin vizualizacije v zemljevidih  
Zanimalo me je, kako vizualizacijo v zemljevidih vključiti in uporabiti za obogatitev 
in popestritev razlage likovnih pojmov, torej, kako preko vključevanja nekaterih 
spoznanj o vizualizaciji na zanimiv način predstaviti likovne učne vsebine. 
~ Način, na katerega sem skušala to doseči, je natančneje razviden iz uvodnega 
in osrednjega dela v učni pripravi. Zanimanje sem poskušala vzbuditi preko 
pripovedovanja »zgodbe« o tem, kako zvezde, ki jih vidimo na nočnem nebu, 
povežemo z oblikami na zvezdnih kartah. Vsebine vizualizacije sem torej vključila v 
uvodno motivacijo, uporabila sem pripovedovanje, ki je značilno za metodo širjenja 
in udejanjanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti (Tacol, 2003).  
~ V uvodnem in osrednjem delu (glede na učno pripravo) sem likovne pojme 
predstavila na primerih zvezdnih zemljevidov. Uporabila sem torej metodo dela s 
slikovnim materialom (Tacol, 2003). Pokazala nisem le primerov ozvezdij živali, 
temveč so primeri vključevali tudi druga ozvezdja. Za spodbujanje radovednosti in 
zanimanja, sem pokazala tudi nekatera bolj nenavadna (ozvezdje leteče ribe, balona 
na vroč zrak ...). Zvezdne karte, ki sem jih pokazala, niso bile izvedene v takšni 
likovni tehniki, kot so jo uporabili učenci. Pri teh odločitvah je bila v ozadju želja, da 
učencem ne bi nehote predstavila šablon, po katerih bi potem izdelali svoja likovna 
dela. S predstavljenimi primeri sem skušala doseči, da bi učenci razumeli, kaj likovna 
naloga od njih zahteva, predstaviti nekatere možne načine reševanja tovrstne 
problematike, spodbujati njihovo notranjo imaginacijo. S slikovnim gradivom sem 
učencem skušala zagotoviti neke vrste podlago, okvir, ki nudi »varno« izhodišče pri 
spoprijemanju z likovnim motivom in hkrati omogoča izvirnost v individualnem 
pristopu njegove likovne artikulacije.   

b.) Na podlagi vključevanja aktivnega sodelovanja otrok v učni proces.  
~ Učenci naj ne bi bili pasivni, temveč aktivni poslušalci razlage. To sem želela 
doseči preko vprašanj, ki sem jim jih zastavljala sama, in spodbujanja morebitnih 
vprašanj, ki bi jih učenci postavljali meni ipd. Razlago in vprašanja sem povezala s 
prezentacijo slikovnega gradiva. Pozornost otrok sem skušala spodbujati z 
vključevanjem enostavnih animacij. Uporabila sem torej prepletanje metod razlage, 
pogovora in dela s slikovnim materialom (Tacol, 2003). 

c.) Spodbujanje interesa za likovno ustvarjanje na podlagi likovne tehnike. 
Skušala sem izbrati likovno tehniko, ki bi hkrati ustrezala temu, o čemer sem pisala 
pod točko 1.) in bi bila na nek način nevsakdanja, takšna, s katero se učenci bolj 
poredko srečujejo. Glede na organizacijo pouka in letni delovni načrt, naj bi naloga 
segala na področje likovnega oblikovanja na ploskvi – slikanja ali risanja. Odločila se 
se za likovno tehniko izpiranke, z uporabo bele tempere in tuša (osnovo je predstavljal 
črn tuš, po želji so lahko učenci dodajali še oranžen, vijoličen, zelen in svetlo moder 
tuš). Demonstracijo postopka likovne tehnike sem izvedla neposredno pri pouku, 
pripravila sem tudi demonstracijsko gradivo, ki je prikazovalo različne faze postopka. 
Uporabila sem torej ponazoritveno (demonstracijsko) metodo (Tacol, 2003). 
Demonstracijo sem načrtovala tako, da bi si jo učenci ogledali od blizu (in ne iz klopi) 
in bi pri tem lahko ugibali, kaj se bo zgodilo v naslednjem koraku in mi zastavljali 
morebitna vprašanja. Na ta način sem jih želela spodbuditi k lastnemu odkrivanju 
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lastnosti likovne tehnike in tega, kar omogoča. Skušala sem doseči neko osnovno 
stopnjo razumevanja, ki ne omejuje, temveč omogoča določeno spontanost učencev 
pri njeni uporabi. Za namene predstavitve likovne tehnike nisem upodobila likovnega 
motiva ozvezdja, ampak abstraktno kompozicijo, na osnovi katere sem prikazala 
postopke izdelave točk (zaradi zvezd v ozadju upodobljenega ozvezdja) in postopke 
izdelave linij (zaradi robov, ki so na večini likovnih del učencev zarisovali obliko 
živali, po kateri je poimenovano upodobljeno ozvezdje).  
 

4.4.2 UČNA PRIPRAVA    
Učno pripravo dodajam v prilogi pod naslovom: 7.1 Prvi akcijski korak: učna 
priprava.  
 

4.4.3 POROČILO OPAZOVANJA – POTEK POUKA  
  

Prva skupina je bila zelo živahna, veliko so spraševali in zelo aktivno 
sodelovali. Neovirano so predstavljali svoje ideje in izražali svoja mnjenja o tem, kaj 
vidijo na slikah. Pogosto pred tem niso dvignili roke, kar sicer velja kot pravilo. 
Učenci druge skupine so prav tako aktivno sodelovali, vendar je interakcija z njimi 
potekala bolj v smislu odgovarjanja na vprašanja, ki se jim jih zastavila in manj na 
njihovi samoiniciativi. Pri tretji skupini je bila pri uri prisotna ravnateljica. Učenci so 
bili (verjetno tudi zato) bolj mirni od učencev v prvih dveh skupinah. Vendar so kljub 
temu veliko sodelovali. Ponovno bolj v smislu odgovarjanja na moja vprašanja. 
Nobeno vprašanje ni izzvenelo povsem brez odziva učencev.   
 Vsebino, vezano na pripoved o nastanku in konceptu ozvezdij, so po njihovih 
odgovorih in vprašanjih sodeč otroci razumeli, oziroma jim je bila ta vsebina že znana 
v naprej. Učenec v drugi skupini je na primer komentiral, da so različne kulture 
poznale različne podobe10 (ozvezdij), preden sem to povedala sama. Ozvezdje Hidre 
so (preden sem jim razložila, kaj je upodobljeno) prepoznali kot kačo ali zmaja. Za 
letečo ribo, ki sem jim jo pokazala, upodobljeno kot ozvezdje in na fotografiji, so že 
slišali, vendar je ta motiv vseeno pritegnil njihovo pozornost.  
 Trditev zapisano na prezentaciji – »kadar govorno ali pisno predstavimo 
položaj zvezd, položaj zvezd predstavimo z _________« – so zelo hitro pravilno 
dopolnili z odgovorom: z besedami. Trditve – »kadar naredimo zvezdno karto, 
položaj zvezd predstavimo z ________« – niso uspeli dopolniti tako hitro. 
Odgovarjali so po smislu: jih pač pokažemo, jih narišemo ..., kar je sicer v smeri 
pravilnega odgovora, ki se je glasil »z oblikami«. Pri trditvi – »namesto jezika, v 
katerem govorimo in pišemo, pri tem uporabimo (likovni jezik)« – pojma likovni 
jezik še niso poznali, oziroma se niso spomnili, da bi se z njim že kdaj srečali.   
 Načine upodabljanja oblik so našteli brez večjih težav, v eni od skupin so sami 
navedli tudi, da oblike pri oblikovanju iz gline – modeliramo. Kaj označuje samo 
poimenovanje »grafično oblikovanje« po večini še niso točno vedeli. Vendar so 
primere grafičnega oblikovanja po nekaj usmeritvah znali našteti. Pri ugotavljanju 
lastnosti oblik so brez težav ugotovili, da so oblike lahko velike, majhne, dolge, 
kratke. Prepoznali so tudi razlike v njihovem položaju – oblike so lahko navpične, 
vodoravne, postrani. Po primerjavi velike oblike in slona so ugotovili še, da se jim 
velike oblike zdijo težje. Pri sličici, ki je prikazovala likovno spremenljivko število, so 
v dveh skupinah hitro ugotovili, da lahko preštejemo oblike določene barve, majhne 
                                                
10 V vseh poročilih opazovanja so s poševnim tiskom označene izražene zamisli in govor učencev. 
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oblike in velike oblike. Le v eni skupini, so potrebovali malo več usmerjanja. Da so 
oblike lahko razporejene »na gosto« ali »na redko« so brez težav in hitro prepoznali. 
Pri sličici, ki je prikazovala likovno spremenljivko teksturo, so imeli malo več težav. 
Odgovor je bil na primer, (vidimo) da so ene take, ene take (oblike). Nekdo je, v 
površini ene od oblik, prepoznal podobnost z vojaškimi oblačili. Pri tipanju tekstur v 
svoji bližini (las, obleke, obraza, zadrge na puščici, mize) so aktivno sodelovali. Ob 
tem so tudi samodejno polglasno in glasno izražali svoja občutja, vendar ne tako, da 
bi s tem »motili«. Po odzivih sodeč, jim je bila vaja všeč, zanimiva, čeprav sprva 
malo nenavadna. Po tej vaji so brez težav našteli veliko vrst tekstur, ki jih lahko vidijo 
mehke, hladne, hrapave ...  Osnovno shemo likovnih spremenljivk, uporabljeno v 
prezentaciji, prikazuje Slika 25  
  

 
Slika 25: Likovne spremenljivke. Shema s prezentacije, prikazane pri pouku. 

 Pri ogledovanju slikovnega gradiva z upodobitvami ozvezdij, na katerih so 
ugotavljali lastnosti likovne spremenljivke smer, so prevladujoče smeri, nakazane z 
upodobljenimi figurami, brez težav prepoznali. Močan občutek padanja jim je 
vzbudila podoba ozvezdja Andromeda. Figura Andromede je namreč prikazana med 
gibanjem v »lebdečem« horizontalnem položaju telesa (glava je na levi strani 
slikovnega prostora, noge na desni strani, levo roko, ki v slikovnem prostoru leži nižje 
od telesa, ima pokrčeno rahlo proti svoji glavi, desno roko izteza v slikovnem 
prostoru višje od telesa). Likovna spremenljivka smer se je tu, v dojemanju učencev, 
povezala predvsem z likovno spremenljivko težo. Na upodobitvi ozvezdja Ribi (Slika 
26), sta ti povezani s trakom. Izhajajoč iz spodnjega desnega kota en del traka 
povezuje ribo, ki leži vertikalno nad njim, usmerjena z repom navzdol in z glavo 
navzgor. Učenci so njeno smer opisali, kakor da se giblje navzgor – leti gor. Drugi del 
istega traka povezuje ribo, ki je prikazana v poševnem položaju, leži nižje od druge 
ribe, na levi strani, kamor je usmerjeno tudi njeno telo (glava na levo, rep na desno). 
Učenci so njeno smer opisali, kakor da se giblje poševno gor, od desno spodaj proti 
levo zgoraj. Ena od deklic je svoje dojemanje smeri opisala kot občutek, da sta ribi 
poleteli vsaka v svojo smer, a so ju trakovi zadržali in »odbili« nazaj in sedaj padata 
spet nazaj skupaj (proti izhodišču desno spodaj).   
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Slika 26: Ozvezdje Ribi. Johannes Hevelius: Katalog zvezdnih kart Uranografija 1 (687)  

 Na fotografiji, na kateri smo opazovali likovno spremenljivko gostoto, so brez težav 
prepoznali, da so »pikice« v središču gostejše in z oddaljevanjem od njega redkejše ter 
da med eno in drugo gostoto ni jasnega preloma, temveč postopen prehod. Fotografija 
istega prizora z večjo gostoto zvezd jih je glede na odzive presenetila. Naslednja 
fotografija, na kateri je pogled v zvezdno nebo s še več zvezdami, je po odzivih sodeč 
med učenci sprožila občutke osuplosti in občudovanja. 
  Pri ogledovanju slikovnega gradiva z različnimi upodobitvami ozvezdja Oven, 
z različno stopnjo abstrahiranja podobe ovna, so učenci ugotavljali, da so oblike lahko 
»bolj realne« ali »manj realne«. Besede abstrahiranje še niso poznali, oziroma se v 
tistem trenutku niso spomnili, da bi jo že slišali. Poenostavljeno upodobitev ozvezdja 
ribi so komentirali na primer: tiste druge ribe bi lahko narisal tudi jaz, kaj to je potem 
abstrahirano? Slika 27 prikazuje bolj realistično upodobitev ozvezdja rib, Slika 28 
prikazuje abstrahirano upodobitev rib, obe sliki sta bili prikazani v prezentaciji.  
  

 
Slika 27: Ozvezdje Ribi. Al Sufi okoli 964 n. 
št. Knjiga stalnih zvezd.  

 
Slika 28: Ozvezdje Ribi. Kitab al Bulhan 14. 
stoletje: Knjiga čudes.  
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Po napovedi likovne naloge so izžrebali svoja ozvezdja. Zelo jih je zanimalo, 
katero žival bodo dobili. Žrebanje je potekalo v tišini in pričakovanju. Nekateri so bili 
po žrebanju prestrašeni, ker se jim je zdelo, da živali, ki so jih izžrebali, ne bodo 
mogli upodobiti. Kako naj narišem kozoroga? Te težave smo za nekaj časa odmislili, 
saj je bilo vprašanje, kako naj narišejo živali, povezano tudi z vprašanjem likovne 
tehnike in je žrebanju sledila njena demonstracija.  

Učenci so prišli bližje in se zbrali okrog mize, kjer je bilo vse pripravljeno za 
predstavitev postopkov izdelave izpiranke. Najprej sem pokazala, kako stiskati belo 
tempero iz tube in na kakšne načine lahko naredimo pike. Učenci so opazovali in 
ugibali, kakšne pike bodo pri določenem postopku nastale ter na kakšne druge načine 
bi lahko še dosegli podoben rezultat. V eni od skupin mi je nekaj bele tempere padlo 
na tla in učenec mi je takoj priskočil na pomoč in tla sam pobrisal. Poleg »pikic« sem 
ob pomoči učencev pokazala in ugotavljala, kako najspretneje uporabiti tempero in 
pripomočke za upodabljanje linij.  

Posebnost te tehnike je, da mora biti barva gosta in nanešena na debelo. Da bi 
demonstracijo lahko izvedla v dovolj kratkem časovnem okvirju, sem imela v naprej 
pripravljenih več različnih primerov, na katerih je bila tehnika izvedena do različne 
stopnje. Tako nismo čakali, da se tempera na listu za demonstracijo posuši, ampak 
sem nadaljevala na drugem v naprej pripravljenem listu, na katerem je bila tempera že 
suha. Na njem so bile po celotni površini razporejene pike in sklenjena linija v obliki 
kroga. Učence je zanimalo, ali bodo tudi oni morali risati ta krog. Pojasnila sem jim, 
da bodo sami namesto kroga upodabljali izžrebane živali. Aha, a potem jih ne bomo 
barvali? Ne, obliko živali le orišite s črto. Nadaljevala sem s prikazom prekrivanja 
tempere in papirja s črnim in z barvnim tušem. Učenci so sami ugotovili, da je zelo 
pomembno (in tudi, zakaj je tako), da v barvni tuš ne pomakam čopiča, na katerem so 
še vedno ostanki črnega tuša. Presenetilo jih je, da je treba s tušem prekriti tudi 
površine, kjer je tempera. Nato sem na naslednjem v naprej pripravljenem listu 
pokazala, kako, s tušem prekrito risbo s tempero, izpiramo v posodi z vodo. Učenci so 
vmes ugibali, kaj se bo zgodilo. Opazili so, da črna barva tuša potemni, kadar je 
namočena v vodo. Nekateri so vmes tudi sami poskusili s čopičem odstranjevati belo 
tempero. Pokazala sem jim, kako lahko vplivajo na to, kakšne »meglice« (iz ostankov 
raztapljajoče se tempere) bodo nastale in obstale na njihovih delih.  
 Z individualnim praktičnim ustvarjanjem so učenci začeli naslednjo uro 
likovne umetnosti. Dve skupini sta imeli naslednjo uro na urniku čez en teden. Ena 
skupina pa je imela na urniku tisti dan blok uro likovne umetnosti in so z 
individualnim ustvarjanjem začeli po petminutnem odmoru. Učenci prvih dveh skupin 
so si lahko doma ogledali, kakšne so živali, ki so jih izžrebali in si skicirali svojo 
predlogo. Eden od učencev je vmes pozabil, kaj je izžrebal, in ni imel nikjer napisano 
(čeprav bi si moral zapisati na zadnjo stran risalnega lista, pripravljenega za to 
nalogo). Ni se spomnil, ali ima kita ali delfina. Na pomoč je priskočila likovna 
pedagoginja in mu svetovala, naj si sam izbere eno od teh dveh živali. Po premisleku 
in prigovarjanju sošolcev, si je izbral kita. Nekoliko kasneje je postalo jasno, da se je 
odločil pravilno, saj je njegov sošolec izžrebal delfina (vsako žival pa je bilo možno 
izžrebati le enkrat). V tretji skupini (pri kateri je bila blok ura) sem učencem pokazala 
fotografije živali, ki sem jih imela pripravljene na drsnici. To sem sicer naposled 
naredila tudi v drugih dveh skupinah, saj vsi učenci še niso imeli skice. Slikovno 
gradivo so si lahko ogledovali le krajši čas, toliko, da so se spomnili, kakšna je žival, 
ki so jo izžrebali. Učenca je na primer zanimalo, kakšne rogove ima oven in koliko 
nog ima muha.   
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Medtem ko so si učenci pripravljali material, sem ponovila navodila. Mize naj 
zaščitijo s časopisom. Živali naj poskusijo upodobiti v gibanju. Podobno kot na 
zvezdnih kartah, na katerih so opazili, da se lahko bitja gibljejo v razne smeri, 
podobno kot bi plavala pod vodo, tako se lahko tudi živali na njihovih zvezdnih 
kartah gibljejo v različne smeri. Učenec dvigne roko. Jaz imam eno vprašanje. V 
bistvu, kar dve. Kaj to bomo naredili s črtami? Ali najprej naredimo pikice in potem 
vse ostalo? Ponovim, naj ne barvajo celega telesa živali, ampak izrišejo le obris njene 
oblike. Za vrstni red se lahko odločijo sami, morda je bolje, da najprej zarišejo obliko 
živali, da pri tem, ne bodo rabili paziti, da ne razmažejo zvezd. Skice s svinčnikom si 
tisti, ki jih želijo, lahko naredijo tudi na zadnji strani risalnega lista, ki ga bodo potem 
uporabili za izdelavo izpiranke. Bele tempere naj ne mešajo z vodo, nanašajo naj jo na 
debelo, tako da je od strani videti izbočena (reliefna). To pokažem na svojih 
primerkih za demonstracijo, ki jih učenci lahko tudi potipajo. Zvezde lahko naredijo 
tudi tako, da tempero previdno iztiskajo v kupčke iz tube na papir. Iz majhne tube – 
nastanejo majhne pikice in iz velike tube –  nastanejo velike pikice.  

Učenec me vpraša, kako naj naredi kita. Skupaj se poskušava domisliti 
lastnosti kita. Ima rep – plavuti itd. Učenca zanima, kje naj naredi kitu bele lise, da bo 
kot orka. Spomnim ga, da načeloma ne barvamo telesa živali in bodo živali na 
zvezdnih kartah videti, kot bi bile prozorne, saj bo skoznje videti zvezdno nebo. Tudi 
sam se domisli tega in začne naprej risati, zato se oddaljim. V eni od skupin sem 
opazila, da učenec dolgo ni začel z delom. Zanimalo me je, ali je morda manjkal in ne 
ve, kakšna je likovna naloga. Izkazalo se je, da je pozabil potrebščine doma in ni 
vedel, kaj naj naredi. Ker sem imela s seboj rezervo, sem mu lahko posodila svojo 
tempero, čopiče imajo na razpolago v šoli in šolski blok prav tako puščajo v šoli, zato 
ni bilo večjih težav. V eni skupini je ob začetku dela deklica v prvi vrsti nenadoma 
začela bruhati. Ostali učenci so se hitro umaknili. Profesorica likovne umetnosti mi je 
priskočila na pomoč, deklico umaknila iz razreda in uredila nadaljne postopke. 
Prostor v okolici njenega mesta sva počistili in preuredili sedežni red (v učilnici so 
enojne mize – vsak učenec ima svojo mizo, zato to ni bilo pretežko). Delo je hitro 
steklo dalje.   

Učenec, ki je upodabljal kita, mi je pokazal svojo skico. Zdi se mi, da je kit 
predebel in da je podoben kokoši. Spomnim ga, da je kit lahko prepoznaven tudi po 
svojem repu. Sam ugotovi, da je rep kita (po videzu) res težko zamenjati s kokošjim 
repom. Končno podobo kita prikazuje Slika 29. 

 

  
Slika 29: Upodobitev kita na zvezdni karti. 
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Učenec, ki je izžrebal raka, dolgo ne začne z delom. Želi, da mu raka narišem 
jaz. Opozorim ga na skico, ki mi jo je pred tem že pokazal, in je bila spretno izdelana. 
Pove mi, da ni bil zadovoljen z njo in jo je vmes zmečkal. Pokažem mu nekaj dobrih 
lastnosti skice in mu svetujem, da bi bilo morda bolje, če bi začel z zvezdami. S tem 
se strinja in začne delati pikice.  

Učenec v bližini ne ve, kako naj nariše zajca. Preko vprašanj ga usmerim v 
razmišljanje o nekaterih izrazitih lastnostih zajca. Učenca razvedrijo moja napačna 
ugibanja o zajčjih ušesih in repu. Z mimiko začne oponašati zajca in se spomni še, da 
ima velike sprednje zobe, dolge brke in da z nosom skozi miga.  

Eden od učencev se zelo muči, poskuša nekaj narisati in mu ne gre, odneha in 
strmi predse. Vprašam ga, ali ima kakšno težavo. Odvrne mi: Ne vem, kako naj 
narišem kuščarico in v tem je zdaj problem. Učenca spomnim, da ima kuščarica dolg 
rep, ki je lahko zavit. Ta ugotovitev ga razveseli. Sam se spomni, da ima precej 
enostaven trup in kratke noge.  

Eden od učenec pove, da ne ve, kako narisati delfina, čeprav vidim, da ga je že 
narisal. Pohvalim delfinovo hrbtno plavut. Učenec se ne strinja pravi, da je bolj boga. 
Pohvalim še obliko glave delfina.   

Enemu od učencev pokažem, kako narediti še bolj drobne pike – zvezde. Na 
čopič nanesem nekaj barve in mu pokažem, kako se, previdno in na rahlo komaj 
dotakniti papirja, da na njem ostane čisto majhen kupček barve. Niti ni potrebno, da 
se papirja res dotaknejo dlake čopiča, temveč le barva na njem. Pozorno spremlja 
moje početje in nato še sam poskusi. Nad rezultatom je navdušen in začne delati 
manjše pikice. S pikicami nato upodobi tudi linije obrisa živali. Njegovo končno delo 
prikazuje Slika 30.  

  

 
Slika 30: Uporaba manjših in večjih točk za prikaz zvezd in nizanje točk za upodobitev obrisne linije 
živali na zvezdni karti. 

Profesorica likovne umetnosti me opozori, naj učence spomnim, naj bodo 
zvezde nekje gostejše in nekje redkejše. Učenec, zraven me vpraša, kaj je to gosteje? 
Razložim mu, da so gosteje razporejene (pike – zvezde, na katerih mu to kažem), 
kadar so bliže ena drugi, redkeje pa so razporejene, kadar so bolj oddaljene ena od 
druge. Eno od učenk opozorim, da so lahko zvezde vidne tudi znotraj oblike živali.  

Končane risbe s tempero smo sušili na radiatorjih in s feni (kar sva 
nadzorovali z likovno pedagoginjo). Medtem ko so učenci čakali, da se tempera 
posuši, so umili čopiče in pripravili pripomočke za naslednji korak.  

Opozorila sem jih, naj tuš čez tempero nanašajo zelo nežno. Najprej naj 
obarvajo barvne ploskve (modre, oranžne, zelene, vijolične). Nato naj umijejo čopiče 
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in preostalo površino zapolnijo s črnim tušem. Če želijo, da so barvne površine na 
končnem delu vidne, teh ne smejo prekriti s črnim tušem. Slikovna površina mora biti 
v celoti prekrita tako, da na njej ne bo videti beline papirja ali tempere. Sledi deljenje 
tušev. Barvne tuše v majhnih odmerkih prelijem v plastične posodice. Učenci si jih 
med seboj delijo. Črn tuš, ki naj bi ga prinesli seboj, postavijo v plastične posodice (za 
primer, da bi se tuš prevrnil in polil). Učenci si tudi črn tuš posojajo med seboj. V 
splošnem direndaju dokončajo barvanje. Nanašanje tuša prikazuje Slika 31. Pri tem so 
dokaj počasni. Ko začnejo hiteti, začnejo obenem bolj pritiskati s čopiči ob papir, kar 
pri tej nalogi ni zaželjeno, saj se lahko bela tempera pri tem odkruši. Večkrat jih je 
treba opozoriti, naj zapolnijo celotno površino, tudi kotičke, robove in pozabljene 
praznine, ki se pojavijo med eno in drugo potezo čopiča.   

   

  
Slika 31: Nanašanje tuša  

 
Slika 32: Celotna slikovna površina, prekrita s 
tušem 

 S tušem prekrite risbe (eno prikazuje Slika 32) se morajo nato posušiti. 
Naslednjo uro (torej čez en teden) nekateri učenci dokončujejo barvanje s tušem. Več 
miz ob strani učilnice, v sodelovanju z učenci, ki so že naredili vse potrebno, zložimo 
v dolg trak. Vse tako zložene mize prekrijemo s folijo. Učenci sami natočijo vodo v 
pripravljene posode in jih s skupnimi močmi prenesejo na mize. Učenki, ki prva spira 
barvo, gre zelo dobro. Sama odkrije, kako vplivati na nastanek meglic iz stopljene 
tempere. Veliko učencev si pozabi pripraviti časopisni papir, na katerega bodo 
odložili svoja mokra dela. Na to jih moram posamično večkrat opominjati. Nekaj 
učencev ne ve, kam odnesti časopis z mokro zvezdno karto (na sušilo). Nekatere 
učence meglice – ostanki stopljene tempere – motijo. Spiranje prikazuje Slika 33. 
Učenki, ki se zelo trudi, da bi jih odstranila, likovna pedagoginja svetuje dodatno 
sprati pod tekočo vodo v lijaku v kotu učilnice. Na koncu ure skupaj z učenci uredimo 
učilnico tako, da je spet vse na običajnem mestu.  
  

 
Slika 33: Izpiranje  
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Slika 34: Vrednotenje 

 Pri vrednotenju so učenci likovna dela položili na tla pred tablo (ker nekaj še 
ni bilo suhih), kot prikazuje Slika 34. Učence sem vprašala o likovnih pojmih, ki naj 
bi jih upoštevali. Imena likovne spremenljivke se niso, oziroma so se ga s težavami 
domislili ob pomoči, vendar so se spomnili na smer in gostoto. Ali gostoto lahko 
opazujemo na upodobljenih živalih ali zvezdah? Pri zvezdah. Skupaj opazujemo, 
katera zvezdna karta ima gosteje razporejene zvezde, katera redkeje, na katerih se 
gostota zvezd spreminja. Pri omembi gostote so se učenci spomnili tudi na to, da je 
morala biti tempera, ki so jo nanašali, gosta, da je niso redčili z vodo (kar je sicer 
lastnost likovne tehnike in ne likovna spremenljivka). Opazili so, da tam, kjer je na 
zvezdni karti več zvezd, ta izgleda svetlejša. Kako se v zvezdnih kartah, ki so jih 
izdelali, kaže likovna spremenljivka smer? Pri živalih. Skupaj smo si ogledali in 
prepoznavali smeri živali na njihovih zvezdih kartah. Učenci so ugotovili, da je pri 
nekaterih živalih težje ponazoriti gibanje – na primer pri raku (pravzaprav 
upodobljenem kot rakovica). Ponovili smo tudi, da je likovna naloga zahtevala, da 
oblike živali abstrahirajo – da jih upodobijo poenostavljeno, vendar še vedno 
prepoznavno. Opazovali smo, do katere stopnje so abstrahirane njihove živali. 
Izpostavili smo likovna dela, na katerih so živali upodobljene v zelo realistični ali zelo 
abstrahirani obliki – po vzoru sodobnih zvezdnih kart, le z eno črto, ki sledi ozvezdju 
od ene do druge zvezde (primer likovnega dela učenca, ki je upodobil ozvezdje kače). 
Na likovnih delih smo prepoznali še nekatere druge likovne spremenljivke, ki jih ni 
bilo treba upoštevati, a so v njih opazne. Na primer velikost in položaj. Z učenci sem 
se pogovorila še o likovni tehniki. Povedali in povzeli so, da na začetku niso mogli 
natančno vedeti, kakšna bodo njihova likovna dela izgledala na koncu, ker je bila to 
eksperimentalna likovna tehnika, pri kateri na končni rezultat mnogokrat vplivajo 
naključja. Po vrednotenju so se učenci nazaj posedli in začela se je razlaga naslednje 
učne snovi. 
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4.4.4 ANALIZA LIKOVNIH DEL UČENCEV  
  

V nastalih likovnih delih učencev je prepoznati, da so navodila, ki so jim pri 
likovnem izražanju sledili, v veliki meri v naprej narekovala in zamejevala 
oblikotvorni proces artikulacije in uporabo likovne tehnike. Zato njihova likovna dela 
med seboj delujejo podobna in v sopostavitvi (kot na primer v tej, ki jo prikazuje 
Slika 35), lahko tvorijo neko homogeno celoto. Pri tej likovni nalogi se ta lastnost 
smiselno povezuje z likovnim motivom – zvezdne karte s posamičnimi ozvezdji se 
lahko povežejo v skupen sistem in tako sočasno predstavljajo skupno likovno 
interpretacijo izbranega motiva.    

  

 
Slika 35: Razstava zvezdnih kart v likovni učilnici. 

Temno, skoraj črno ozadje likovnih del učencev (za katerega je bil 
uporabljen črn tuš), ki označuje temnino vesolja, tvori kontrast s svetlimi, skoraj 
belimi točkami, ki označujejo zvezde in medialno, aktivno linijo, s katero je 
upodobljen telesni obris živali, ki označuje povezovanje zvezd, na nekem delu 
nočnega neba, v določeno ozvezdje. Prav tako, temna, skoraj črna barva, ki svetlobo 
najmočneje vpija, povzroča, da kromatične barve, za katere je bil uporabljen barvni 
tuš, modra, zelena, oranžna in vijolična, ki posamično ali v različnih kombinacijah 
razbijajo enotno barvo ozadja, od njega kontrastno izstopajo in nekako »zasijejo«.    

Te barvne površine na prikazu na asociativni, prej implicitni kot eksplicitni 
način, označujejo »vesoljske meglice«, kakršne se pogosto pojavljajo na slikovnih 
uprizoritvah teles in pojavov v vesolju, posebno v vizualnih interpretacijah, narejenih 
v poljudno-znanstvene namene. Zaradi jasnih meja med barvnimi ploskvami in črnim 
ozadjem je sicer vtis megličavosti zelo okrnjen. Njihov semantični pomen ni povsem 
določen, dojemanje njihove vloge je odvisno predvsem od osebe, ki jih v doživljanju 
likovnega dela interpretira. Ne glede na subjektivnost barvne zaznave v individualni 
osebni intepretaciji, lahko prepoznamo, da v likovnem smislu delujejo ploskovno. 
Prikazujejo se nam brez točne določljive povezave na nek predmet, njihova barvna 
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čistost ostaja v veliki meri neokrnjena in, z besedami Trstenjaka (1974, v Butina, 
1995, str. 75), nastopajo kot »čisti barvni vtisi«.    

V tem so si v kontrastu s skoraj belimi potezami upodobljenih figur in točk, 
ki predstavljajo zvezde. Te so bile že v osnovi narejene s povsem drugačno barvno 
snovjo, gosto, nerazredčeno tempero, pri kateri je bilo nasprotno, kakor pri tušu, ki se 
je samodejno vpil v površino predmeta, potrebno zaradi specifike likovne tehnike 
ohranjati in se truditi za reliefen nanos. Pri izpiranju se barva ni povsem sprala. V 
nekaterih delih bolj očitno kot v drugih, na točkovnih oblikah zvezd in linijah figur 
deluje površinsko. Prav tako pa površinsko dojemanje barv v likovnem delu kot celoti 
povzročajo ostanki bele tempere, ki se kakor bele meglice v različnem obsegu in 
gostoti razprostirajo po celotni slikovni površini likovnih del. Opisano površinsko 
učinkovanje barv se povezuje z likovno spremenljivko, teksturo. Nosilec – papir v 
podlagi je hrapav, izbran je bil med drugim tudi zaradi specifike likovne tehnike 
vpojnosti tuša in vzdržljivosti in odpornosti na postopke uporabljene pri izpiranju. 
Likovna dela zato od blizu delujejo hrapavo, bolj mehko, kar je izraziteje poudarjeno 
na tistih, na katerih je več ostankov tempere v obliki meglic (Slika 36). Bele meglice, 
ki prekrivajo površino likovnih del, obenem s svojim prosojnim nanosom vplivajo na 
večjo svetlost barv. Tista, ki so bolj izprana, delujejo bolj čisto – jasno – kakor jasno 
nočno nebo (Slika 37).   

 

 
Slika 36: Poudarjena tekstura zaradi vidne 
hrapavosti slikovne podlage in namernega 
puščanja ostankov bele tempere pri izpiranju, 
zaradi česar so vse uporabljene barve 
osvetljene. V razporeditvi zeleno obarvanih 
ploskev lahko opazimo smer  – od levo zgoraj 
(in bliže) do desno spodaj (in bolj oddaljeno). 
Figura živali je  majhna v primerjavi s 
formatom in prikazana v mirovanju 

 
Slika 37: Skoraj povsem izprane sledi bele 
tempere. Barve so bolj izrazite, celota deluje 
bolj čisto, jasno. 

 

V likovnih delih lahko opazimo tudi dvojnost prostorniskega in ploskovnega 
učinkovanja a.) izrisanega likovnega motiva, b.) ozadja, v katerem je v slikovnem 
prostoru upodobljen in c.) prostora, na katerega se upodobitev v realnosti nanaša. 
Robna, obrisna linija telesa živali v nekaterih likovnih delih prikazuje povsem 
ploskovito obravnavo motiva (Slika 44) v nekaterih delih pa nakazuje tudi volumen 
telesa (Slika 42), ki ga obdaja. Linijska oblika skuša po principih dvodimenzionalne 
obravnave prostora hkrati kazati na del prostora, ki ga zaobjema in uvršča v neko 
kategorijo (poimenovanega ozvezdja) ter ga s tem hkrati ločiti od ostalega prostora 
izven sklenjene oblike. Prostor, ki ga zaobsega oziroma izloča, se nanaša na 
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tridimenzionalni prostor vesolja in ga lahko tudi v slikovnem prostoru, na katerem je 
upodobljen, dojemamo na tridimenzionalen način. V likovnem smislu to na poseben 
način poudarja prostorsko učinkovanje barvnih ploskev, narejenih s tušem, ki 
označujejo meglice (Slika 38). Značilnost hladne, modre barve, je, da se giblje nazaj 
in se krči vase, topla, oranžna barva se giblje naprej, medtem ko naj bi bili zelena in 
vijolična bolj mirujoči (Butina, 1995). V nekaterih delih vtis globine prostora 
povzroča tudi različna medsebojna velikost oblik (Slika 39), ki predstavljajo meglice 
in medsebojna velikost točk, ki predstavljajo zvezde (Slika 40).   

  
  

 
Slika 38: Prostorsko učinkovanje barv, ki 
vpliva na zaznavanje globine prostora. 

  
Slika 39: Prostorsko učinkovanje različnih 
velikosti ploskev violične barve. Večje se zdijo 
bliže, manjše bolj oddaljene. 

 
 

 
Slika 40: Prostorsko učinkovanje različnih 
velikosti belih točk, ki prikazujejo zvezde. 
Večje se zdijo bliže, manjše bolj oddaljene. 
Zvezde so na tem likovnem delu redkeje 
razporejene. Položaj figure živali je pomaknjen 
iz središča, zdi se kakor, da bo zajec ušel iz 
slikovnega formata.  

 
Slika 41: Zvezde so na tem likovnem delu zelo 
gosto in dokaj enakomerno razporejene. 
Ozvezdje je upodobljeno na abstrakten način. 
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Slika 42: Postopen prehod od večje do manjše gostote zvezd. Ikoničen prikaz ozvezdja, prostorninsko 
učinkovanje obrisa figure živali, poudarjeno gibanje orla, ki zavzema sredinski položaj v slikovnem 
formatu.  

 
Slika 43: Kombinacija zgostive zvezd in vmesnega prostora z zelo redkimi zvezdami. Telo živali ni 
uprizorjeno z obrisno linijo, temveč je v celoti obarvano.  

 
Med likovnimi spremenljivkami se v likovnih delih na osnovi točkovnega 

prikazovanja zvezd pojavlja gostota, ki je bila tudi zajeta v likovni nalogi. Med 
posameznimi likovnimi deli lahko opazimo, da so zvezde na nekaterih gosteje (Slika 
41), na drugih redkeje razporejene (Slika 40). V nekaterih likovnih delih se dogajajo 
postopni (Slika 42) ali nenadni (Slika 43) prehodi med gostejšo in redkejšo 
razporeditvijo zvezd, v večini pa lahko opazimo predvsem dokaj enakomerno 
razporeditev (Slika 41).   

Likovna spremenljivka smer, ki je bila prav tako zajeta pri likovni nalogi, se 
kaže v obravnavi figur živali. Učenci so jo poskušali ponazoriti s smerjo gibanja 
živali. Aktivno gibanje živali je na nekaterih likovnih delih sicer bolj (Slika 42) in na 
drugih manj (Slika 36) izraženo. Veliko figur je upodobljenih simetrično glede na 
glavne telesne osi upodobitve živali (Slika 44). Velikokrat je smer nakazana med 
zadnjim delom – repom, nogami, od koder izhaja, in sprednjim delom živali, od koder 
se nadaljuje (Slika 44); poudarjeno smer pogosto označuje podolgovatost oblike 
živali. V nekaterih primerih je smer nakazana tudi z okončinami živali, na primer s 
perutmi. Poleg tega je v nekaterih likovnih delih smer možno prepoznati tudi na 
podlagi razporejanja barvnih oblik, ki predstavljajo meglice (Slika 36), ter meglic, ki 
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so nastale na osnovi sledi ne povsem izprane bele tempere (Slika 45). Obravnava 
likovne spremenljivke položaj, se kaže v umeščanju figur živali. Po večini so 
umeščene proti sredini slikovnega prostora (Slika 42, Slika 43), od katerih odstopajo 
nekatere, v katerih so figure zamaknjene od sredine, a še vedno ležijo v notranjosti 
slikovnega prostora, in tiste, pri katerih so figure živali postavljene bliže robovom in 
kotom slikovnega prostora (Slika 40). Z nekaj izjemami (Slika 36), v katerih prevlada 
velikost prostora ozadja – zvezdnega vesolja – je velikost figur tolikšna, da se 
razpostirajo skoraj čez celoten format slikovnega prostora in ga obvladujejo.   

Likovna spremenljivka število se kaže v kontrastu med posamičnostjo figure 
(malo) in množico, številčnostjo zvezd v ozadju (veliko). Množičnost zvezd, ki jih 
zaradi majhnosti in pretežno enakomerne razporeditve po celoti formata dojemamo 
kot neko celovito lastnost slike, skupaj s ponavljanjem in z razporejanjem barvnih 
oblik, ki predstavljajo meglice, tvori tudi neko ritmično osnovo likovne kompozicije 
prisotne v večini nastalih del. 

 

 
Slika 44: Simetrična obravnava figure živali. Poudarjanje smeri s položajem in smerjo gibanja živali. 
Od desno spodaj proti levo zgoraj.  

 
Slika 45: Ostanki bele tempere, ki so se zaustavili v smeri izpiranja, na končnem likovnem delu 
poudarjajo diagonalno smer od desno spodaj proti levo zgoraj in dajejo vtis gibanja, dinamičnosti. 
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Osebno se mi zdijo nastala likovna dela zanimiva tudi s stališča prepoznavanja 
neke iskrene, pristne, nešablonske obravnave abstrahiranih upodobitev živali, v 
katerih so izražene razvojno in osebnostno-individualno pogojene lastnosti otroške 
risbe. Opazimo lahko sicer različno obvladovanje veščine »topološkega«, 
»konstrukcijskega« risanja figure živali. Pri likovnem izražanju nekaterih otrok, ki 
takšno risbo že zelo dobro obvladajo, lahko opazimo, da imajo veliko željo in močne 
notranje vzgibe po realističnem načinu upodabljanja, zaradi katere lahko pride do 
konfliktne situacije, kadar likovna naloga od njih zahteva zanemarjanje takšnih 
lastnosti risbe. Abstrahiranje, ki je bilo vključeno v likovno nalogo, ni v tolikšnji meri 
narekovalo »umetnega« omejevanja samega načina risanja in osebnega pristopa 
učencev k risbi, kolikor je bilo vgrajeno v »naravne« zahteve, ki jih je pred učence 
postavljalo srečevanje z lastnostmi izbrane likovne tehnike. Nekateri učenci pa so v 
obravnavo likovnega motiva vnesli že osvojena znanja ter zanimanja in so na primer 
namenoma skušali upodobiti ozvezdje na zelo abstrahiran ali celo povsem abstrakten 
način, kakršen se je za določanje ozvezdij razvil za potrebe znanosti (Slika 41). 
Zanimiv primer prehoda od znanstvenega pristopa povezovanja zvezd do ikonične 
upodobitve ozvezdja je razviden s skice (Slika 46) učenca, ki je upodobil ozvezdje 
volka. V končnem likovnem delu je ohranjen le obris živali (Slika 47). Naloga in 
navodilo abstrahiranja je na bolj očiten način otrokom olajšala premagovanje težav z 
upodabljanjem živali in njihovem lastnem presojanju ali zadano nalogo sploh zmorejo 
opraviti.    

 

  
Slika 46: Skica ozvezdja »volk«.  

 
Slika 47: Končno likovno delo z ozvezdjem 
»volka«.  
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4.4.5 POVZETEK EVALVACIJE  
  
Evalvacijo sva s profesorico likovne umetnosti, ki sicer poučuje ta razred in je 

pri urah hospitirala, izvedli v obliki pogovora po zaključenih urah. Profesorica je 
opazila, da so učenci brez težav sledili uvodni motivaciji in je bila vsebina, ki se je 
navezovala na vizualizacijo v zvezdnih kartah, dovolj razumljivo predstavljena. 
Smiselno se je povezovala z likovno nalogo. Po odzivih učencev sodeč, so jim te 
vsebine zanimive. Vsaj delno so jim bile vsem že znane. Zato povezovanje likovnih 
vsebin z vizualizacijo v zvezdnih kartah ni predstavljalo zastranitve in nepotrebnega 
ovinka, ki bi misli učencev usmerjal v ukvarjanje z vsebinami, ki niso neposredno 
povezane z vzgojno-izobraževalnimi smotri predmeta likovna umetnost.  

V uvodnem delu razlage je likovna pedagoginja opazila, da so se v zatemnjeni 
učilnici ob mirni razlagi, učenci zelo umirili. To je bilo sicer ugodno za neovirano 
podajanje razlage, vendar so nekateri postali preveč pasivni, so nekako »zaspali« in 
morda v mislih odplavali stran od vsebine razlage, kar je oviralo njen sprejem. Zato je 
bilo dobro, da je bila predstavitev zasnovana tako, da je (posebno v nadaljevanju po 
uvodni motivaciji) zahtevala aktivno sodelovanje učencev. Čeprav se vsi niso 
oglašali, je likovna pedagoginja opazila, da so po večini vsi aktivno opazovali primere 
slikovnega gradiva, posebno ob zahtevi prepoznavanja določenih lastnosti podob 
(likovnih spremenljivk, smeri, gostote). Kjučen za ohranjanje zbranosti in pozornosti 
otrok je bil dovolj hiter tempo poteka razlage in menjevanje vprašanj ter nalog zanje. 
Opazila je, da je bilo dobro, da so se napisi, ki so poudarjali razlago na prezentaciji, 
izpisovali postopno, saj se je pozornost učencev ob pojavu novega zapisa avtomatično 
usmerila nanj in so ga verjetno tudi prebrali. Če bi se na drsnici takoj pojavilo celotno 
besedilo, ki je bilo oblikovano v sheme, ga verjetno niti ne bi začeli brati in ne bi 
poskušali razvozlati njegovega pomena, saj bi jim kljub temu da so bile sheme 
enostavne, pogled nad celoto vzel pogum. Če bi poskušali samostojno brati besedilo 
na drsnici, bi ob tem težje sledili razlagi – prišlo bi do navzkrižnega delovanja mojega 
govora in prezentacije, ki bi jo kazala.  

V prvi skupini se je razlaga učne snovi malo razvlekla. Do tega je prišlo 
predvsem zaradi velike zainteresiranosti učencev za sodelovanje. V drugih dveh 
skupinah sem bila na to bolj pozorna in sem razlago pospešila tako, da sem učence 
bolj usmerjala na samo vsebino razlage. Sodelovanje učencev je bilo vseeno 
vključeno, vendar ne razvlečeno. Njihove ideje, vprašanja in predlogi niso vnesli 
zastranitev, ki bi razlago podaljšale. 

Demonstracija je bila izvedena tako, da so učenci razumeli postopke likovne 
tehnike. Prikaz je bil dovolj jasen. Tudi v skupini, pri kateri je nekaj bele tempere 
kapnilo na tla, to ni zmotilo poteka demonstracije, ampak se je smiselno vključevalo 
kot opozorilo učencev, na previdno ravnanje z likovnimi materiali, in dodatno 
ponazorilo, zakaj naj, dokler tempera ne bo suha, svoje slikovne podlage ne nosijo 
naokoli po razredu, temveč tudi kadar želijo nekaj na svojem delu pokazati, to 
naredijo tako, da slikovno podlago pustijo na mizi in počakajo, da pridem tja in si 
njihova dela ogledam na mestu, na katerem jih izdelujejo. Demonstracijo so, po 
opazovanju likovne pedagoginje, aktivno spremljali skoraj vsi učenci, k čemur je 
pripomoglo to, da so lahko prišli bližje. Prav tako je k aktivnemu spremljanju 
demonstracije pripomoglo, da so lahko učenci med prikazom postopka sami 
predvidevali o naslednjih korakih in njihovih posledicah, ugibali o tem, kaj bi se 
zgodilo, če bi naredili to in ono ter svoje ideje delili z drugimi. Likovne tehnike po 
večini še niso poznali in bila jim je dovolj zanimiva, da niso podajali neustreznih, 
motečih komentarjev, ampak so dejansko razmišljali o postopku, ki sem jim ga 
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kazala. Da so postopke likovne tehnike v demonstraciji razumeli, se je pokazalo med 
individualnim likovnim ustvarjanjem, pri katerem je bila večina učencev zelo 
samostojna in so vedeli, kateri postopek bodo izvedli v nadaljevanju ustvarjanja.   

Določanje individualnih likovnih motivov z žrebanjem so učenci sprejeli brez 
večjih težav. Med žrebanjem ni postalo nemirno, učenci so z zanimanjem pričakovali, 
katero žival bodo izžrebali. Nekateri niso bili zadovoljni z dobljenim, vendar so se 
precej hitro sprijaznili s situacijo. Nihče se ni uprl, da izžrebane živali ne bo upodobil. 
Prav tako si listkov niso izmenjevali med seboj. Izbran način določanja specifičnega 
likovnega motiva posameznemu učencu je bil torej ustrezen. 

Dobro je bilo, da sem imela pripravljene fotografije živali, saj so imeli učenci 
velike težave pri ugibanju tega, kakšna sploh je žival, ki so jo izžrebali. Na 
fotografijah so opazovali fizične lastnosti izgleda živali – kakšen rep imajo, kakšna 
ušesa, kakšne rogove, koliko nog imajo in podobno. V svojih likovnih delih oblike 
živali niso prerisali iz predloge na fotografiji, temveč so si z ugotovljenimi lastnostmi 
pomagali, pri, po svoje oblikovani, upodobitvi živali. Fotografije živali sem tudi sicer 
po določenem času umaknila, tako da niso bile več prikazane in jih niso mogli 
»kopirati«.   

Že pri načrtovanju akcijskega koraka me je likovna pedagoginja opozorila, da 
so učenci pogosto zelo hitro zadovoljni s tem, kar pri likovnem ustvarjanju naredijo, 
čeprav je na risbi na primer videti le nekaj črt in oblik, v katerih ni razpoznati 
likovnega motiva ali obravnave določenega likovnega problema. Po izvedenih urah je 
presodila, da sta bila individualna pomoč in svetovanje učencem izpeljana dokaj v 
redu. Odnos, ki sem ga vzpostavila z učenci, je bil dovolj sproščen, da so mi učenci 
brez težav postavljali vprašanja in mi predstavljali težave, na katere so naleteli pri 
reševanju zadane naloge. Učencem sem poskušala svetovati tako, da so pravzaprav 
sami ugotovili, kako težavo rešiti. Na podlagi svojih ugotovitev so zatem nadaljevali z 
likovnim oblikovanjem svojih zamisli.   

Izbrana likovna tehnika je zahtevala veliko časa, hkrati je bil vsak korak 
postopka okvirno omejen v nek časovni obseg, kar učencem ni dopuščalo, da bi 
njihova pozornost odplavala stran, ampak so se med časom, namenjenim 
individualnemu likovnemu izražanju, po večini osredotočali predvsem na lastno 
oblikovanje zvezdne karte in pripravo ter pospravljanje likovnih materialov in 
pripomočkov. Skozi celoten potek likovne naloge se je ohranjalo prijetno delovno 
vzdušje. Učenci so med izvajanjem posameznih korakov postopka razmišljali in 
ugibali, kaj se bo zgodilo v naslednjem koraku. To pričakovanje je pomagalo 
ohranjati njihovo motivacijo.  

Dobro je bilo, da sem pri demonstraciji likovne tehnike poudarila, da je pri 
izdelavi izpiranke zelo težko oziroma skoraj nemogoče v naprej natančno predvideti, 
kakšna bo podoba likovnega dela po izpiranju. Pomembno je bilo, da so učenci videli, 
kako se lahko poigravajo z lastnostmi likovne tehnike in kako lahko na primer učinke, 
ki jih proizvede izpiranje, uporabijo v svoj prid. Tako pri svojem likovnem izražanju 
niso bili pretirano razočani in zelo žalostni, če se je po koncu izpiranja pred njihovimi 
očmi razkrila podoba, ki se ni točno ujemala z njihovimi pričakovanji.  

Nekateri sprva niso bili navdušeni nad skupnim ogledovanjem vseh nastalih 
likovnih del, saj svojega niso želeli pokazati. Vendar so naposled svoja dela priložili k 
ostalim. Misli o tem, ali je njihovo likovno delo dovolj lepo in morebitne neprijetne 
občutke ob izpostavljanju sodbi sošolcev in mene, sem želela preusmeriti z nizanjem 
vprašanj, preko katerih sem njihovo pozornost usmerjala na določene vidike nastalih 
likovnih del, na osnovi likovnih pojmov, ki smo jih obravnavali v uvodni razlagi. 
Ugotovila sem, da se poimenovanj »likovne spremenljivke«, »smer« in »gostota« 
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domislijo le s težavo, po pomoči z usmerjanjem. Vendar so te lastnosti in likovne 
pojme po večini znali opisati z drugimi besedami in jih pokazati na svojih likovnih 
delih. Pozornost učencev se je med ogledovanjem nastalih likovnih del preusmerila z 
njihovega lastnega likovnega dela na posamična likovna dela sošolcev in vsa nastala 
likovna dela kot celoto. Posamezno lastnost so iskali med vsemi razstavljenimi deli. 
Pri odgovarjanju na vprašanja so zelo aktivno sodelovali. Na koncu so znali 
prepoznati in izpostaviti likovna dela, ki so jim bila kot celota na nek način zanimiva 
in to tudi predstaviti.  

Likovna pedagoginja je ocenila, da je bil nastop izveden dovolj samozavestno, 
strokovno ustrezenno, jasnost govora je bila ustrezna, formulacije jasne in razumljive. 
Vendar me je v povezavi z govorom opozorila na preveč izrazito rabo narečnega 
govora v začetnih urah. Na to sem bila pri naslednjih urah bolj pozorna.  

V celoti je bila likovna naloga zelo obsežna. Likovna tehnika je bila 
sestavljena iz več korakov, med katerimi so se morala likovna dela sušiti. Nanašanje 
debelih nanosov goste barve, pri čemer so morali učenci paziti na jasnost linij obrisa 
silhuete živali in majhnost pikic, ki so predstavljale zvezde, je bilo tehnično dokaj 
zahtevno za večino učencev. Zahtevalo je njihovo popolno osredotočenost na 
izvajanje za to potrebnih ročnih gibov. Pri tem so morali paziti, da debelih nanosov 
barve niso nehote razmazali. Zato je bila pravilna izbira manjšega formata slikovne 
podlage, ki je bila pogojena tudi z obnašanjem papirja med izpiranjem in velikostjo 
posod za izpiranje. Narava likovne tehnike je torej zahtevala predvidevanje, 
načrtovanje, počasno in natančno nanašanje barve, kar je posledično privedlo do 
počasnejše, načrtovane gradnje podobe in strukture likovnih del. Učencem ta tehnika 
ni dopuščala, da bi intuitivno, hitro in neposredno prenesli svojo idejo v likovno 
podobo na papirju.  
 

4.4.6 REFLEKSIJA S POVZETKOM UGOTOVITEV PRVEGA 
AKCIJSKEGA KORAKA  

  
Pri tem učnem koraku sem se prvič srečala z učenci. Likovna pedagoginja je 

zato pripravila kratek uvod v uro in predstavila namen spremenjenega poteka 
naslednjih učnih ur. Učenci so jo zbrano poslušali, zato so bili v trenutku, ko sem 
začela uro voditi sama, že povsem osredotočeni na pouk.   

Razlago sem sestavila tako, da je bila pozornost učencev usmerjena na prikaze 
na prezentaciji, ob katerih sem v kratkih stavkih podajala razlago. Del pozornosti, ki 
jo je nase prevzela podoba na prezentaciji, mi je bil v pomoč predvsem pri prvem 
nastopu, v katerem sem še precej neavtomatično lovila ravnotežje med sočasnim 
razmišljanjem o vsebini, ki jo nameravam povedati, preverjanju odziva učencev, 
zastavljanju vprašanj, odzivanjem na odgovore učencev in odgovarjanjem na njihova 
morebitna vprašanja. Na osnovi slikovnega gradiva sem učencem tudi lažje utemeljila 
svoje odgovore in jim pokazala določene vsebine in njihove lastnosti. Pri snovanju 
likovne naloge sem se glede razlage likovnih spremenljivk bala, da bodo imeli učenci 
velike težave pri tovrstnem opazovanju in dojemanju vidnih lastnosti oblik, na 
katerega v vsakdanji vizualni zaznavi sveta običajno nismo pozorni. Vendar so me 
prijetno presenetili in pri nalogah opazovanja aktivno sodelovali. Glede na njihov 
odziv, vprašanja in odgovore so se pri teh nalogah res trudili opaziti lastnosti, o 
katerih sem govorila, in prepoznati, kakšen občutek jim sprožajo.  

Z disciplino pri tej nalogi nisem imela posebnih težav. Le pri dvigovanju rok 
pred zastavljanjem vprašanj (kar je uveljavljen postopek, ki naj bi se ga držali) učenci 
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niso bili dosledni. Učenci so bili pripravljeni na konstruktivno sodelovanje pri pouku 
in vzdušja v razredu niso kvarili. Sklepam, da je to tudi posledica siceršnje 
navajenosti na takšen odnos. Prav tako je pri izvedbi likovne naloge zelo pripomogla 
navajenost učencev na red in korektno ravnanje z likovnimi materiali in s pripomočki. 
Naloga je zahtevala uporabo različnih materialov, ki ob neprevidni uporabi lahko 
pustijo neželene posledice. Pri gostem nanašanju tempere lahko učenec mimogrede 
iztisne celo vsebino tube, tuš se lahko v trenutku nepozornosti razlije ipd. Izpiranje je 
zahtevalo preurejanje miz in delovnega prostora. Učenci so brez večjega 
pregovarjanja sami sodelovali pri tem. Nekateri so z vesejem pomagali pri točenju 
vode v posode, njihovem prenašanju na mize ter končnem praznjenju in 
splahnjevanju. Čeprav nekateri niso bili zadovoljni, ker so se morali presesti, so 
situacijo sprejeli brez večjih težav in se prilagodili. Med pripravo in pospravljanjem 
delovnega prostora, likovnih pripomočkov ter materialov so veliko sodelovali med 
seboj. Tudi kadar so eden drugega opominjali, da drugi ni pospravil za seboj, to ni 
izzvenelo v prepir. Moja opozorila na pripravo in pospravljanje materiala so 
upoštevali, nekaterim sem sicer morala večkrat ponoviti, vendar s tem ni bilo večjih 
težav.  

Likovno tehniko so brez večjih težav osvojili, med likovnim izražanjem so bili 
precej samostojni. Likovni motiv in vsebina razlage o likovnih pojmih so se v končnih 
likovnih delih smiselno povezali z likovno tehniko. Čeprav so pri vrednotenju 
likovnih del po večini že pozabili točna poimenovanja, so znali likovni spremenljivki, 
gostoto in smer, prepoznati v nastalih likovnih delih. Všeč mi je bilo, ker so preko 
izvedbe celotne likovne naloge sodelovali s svojimi (konstruktivnimi) idejami, da so 
zmogli premagati začetni strah pred neuspehom (v smislu, da ne znajo narisati 
izžrebane živali) in da so zmogli obvladati svoja morebitna razočaranja zaradi 
neujemanja med lastnimi pričakovanji in končnim videzom nastalega likovnega dela. 
Pohvalila bi tudi zmožnost konstruktivne »kritike« svojega likovnega dela in likovnih 
del sošolcev.   

Ker sem to nalogo zasnovala tako, da sem lahko imela v naprej oblikovano 
precej jasno predstavo o tem, kaj in kako bodo učenci upodobili, sem se odločila, da 
jim v naslednji likovni nalogi prepustim več svobode pri odločanju o tem, kaj bodo 
upodobili. Odločila sem se, da jim bom prepustila večjo vlogo pri načrtovanju 
likovnega motiva, saj sem želela pridobiti večji vpogled v njihove lastne odločitve o 
prepletanju vsebine (kaj) in njenem oblikovanju (kako) v svojih likovnih delih, v 
specifični navezavi na vizualizacijo v zemljevidu. Sprva sem načrtovala izdelavo 
zemljevida mesta v kombinirani likovni tehniki praskanje in kolaža, pri kateri bi 
nekatere težave doseganja vizualne prepoznavnosti in podobnosti, upodobljenega s 
tem, kar označuje, delno zaobšli s poenostavljanjem, značilnim za zemljevide, in 
delno s kombiniranjem svoje risbe s sličicami in z napisi, izrezanimi iz revij in 
časopisov. Tako bi se lahko bolj neovirano prepustili predstavljanju svojih vsebinskih 
zamisli o motivu. Vendar je bilo v skladu z organizacijo pouka in motivacijo otrok v 
naslednji nalogi bolj smiselno uporabiti likovno tehniko, ki bi zahtevala krajši čas 
postopka in učencem omogočala bolj neovirano in hitrejše prenašanje svojih zamisli v 
likovno obliko. V skladu z letnim delovnim načrtom in že obravnavanimi vsebinami, 
je bila nujna tudi menjava področja likovnega oblikovanja. 
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4.5 DRUGI AKCIJSKI KORAK 
 

4.5.1 OPIS DRUGEGA AKCIJSKEGA KORAKA (Z 
UVEDENIMI SPREMEMBAMI) 

  
Pri načrtovanju in izvedbi drugega akcijskega koraka sem likovno nalogo 

zasnovala tako, da je zahtevala večjo aktivno vlogo učencev pri zamišljanju in likovni 
artikulaciji izhodiščnega likovnega motiva. Ta je bil zastavljen kot zemljevid mesta. 
Vsebina vizualizacije v zemljevidih se je z obravnavo likovnih pojmov in likovnim 
izražanjem otrok ponovno združevala na osnovi likovnega motiva. Celotna učna enota 
je temeljila na odnosih med že znanim in novim. Uvedene spremembe so se nanašale 
na: 
1.) Povezovanje splošnih vsebin vizualizacije v zemljevidih z učencem že znanimi 
vidiki vizualizacije v zemljevidih, ki jih v šestem razredu obravnavanjo pri 
spoznavanju pojma zemljevid v okviru šolskega predmeta geografija in povezovanje 
teh vidikov vizualizacije v zemljevidih z likovnimi vsebinami.   

Učencem že znane vsebine sem vključila preko uporabe kviza, ki sem ga 
sestavila tako, da so učenci odgovore iskali na osnovi razpoznavanja slikovnega 
gradiva. S tem sem želela doseči aktivno vlogo učencev v učnem procesu. V ozadju 
uporabe tovrstne improvizirane igre, značilne za metodo širjenja in udejanjanja 
(elaboriranja) likovnih senzibilnosti (Tacol, 2003), je bil med drugim vpleten tudi 
namen razvijanja zmožnosti vidne zaznave otrok, preko aktivacije notranje pozornosti 
v iskanju tistih vidnih elementov, ki bi pomagali rešiti aktualno nalogo. V razlago 
likovnih pojmov je bila vključena predstavitev drugačnega načina dojemanja 
vizualizacije v zemljevidih, kot je to, ki ga zahteva osvojitev znanstvene opredelitve 
zemljevida v šestem razredu OŠ pri predmetu geografija. Vendar nikakor ne v smislu 
negacije te opredelitve ali nasprotovanja tej opredelitvi, temveč v smislu razširjenega 
pojmovanja vizualizacije v zemljevidih iz likovno-oblikotvorne perspektive 
narejenosti različnih vizualizacij v zemljevidih. Pri tem sem torej upoštevala 
didaktično načelo problemskega pouka likovne vzgoje, ki ga opisuje načelo 
likovnosti (Tacol, 2003). Razlaga likovnih pojmov v razširjenem dojemanju 
vizualizacije v zemljevidih je potekala preko prepoznavanja značilnosti likovnih 
spremenljivk na slikovnih primerih vizualizacije v zemljevidih mesta. Veliko vlogo 
sem torej zopet namenila metodi dela s slikovnim materialom. Natančneje je 
prepletanje likovnih vsebin in vsebin vizualizacije v zemljevidih razvidno iz 
uvodnega in osrednjega dela učne priprave.  
2.) Povezovanje osvajanja novih likovnih pojmov z utrjevanjem in nadgradnjo že 
osvojenega znanja in obravnavanih vsebin o likovnih pojmih v prejšnjem 
akcijskem koraku. 
~ Likovne pojme, na katere je bila osredotočena likovna naloga, sem ponovno 
izbrala na podlagi pojmov, predvidenih v učnem načrtu predmeta likovna umetnost za 
6. razred OŠ, predvidenega letnega delovnega načrta, vzpostavljene organizacije 
pouka, vsebin, ki so jih učenci že obravnavali, in v hkratnem soodločanju o likovni 
tehniki in likovnem motivu. Po dogovoru z likovno pedagoginjo, sem izbrala likovno 
tehniko negativne monotipije. Tudi pri tej nalogi sem se navezala na likovne 
spremenljivke. Izbrala sem velikost in položaj. Pri prvi nalogi sem likovne 
spremenljivke že predstavila celostno, zato sem v tem koraku tovrstno obravnavo 
likovnih spremenljivk vključila z namenom obnovitve in utrjevanja znanja učencev 
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(in ne toliko spoznavanja novega likovnega pojma). Razlago sem prilagodila tako, da 
so jo preko svojih odgovorov na vprašanja, ki sem jim jih zastavljala, pravzaprav 
sestavili sami (pri tem sem dopolnjevala morebitne vrzeli v znanju in pazila, da je 
razlaga iz morebitnih stranpoti zavila nazaj k osnovnemu namenu). Izbrani likovni 
spremenljivki sem nato podrobneje predstavila kot učencem še ne v celoti znana 
pojma. Upoštevala sem torej didaktično načelo postopnosti in kontinuiranosti 
(Tacol, 2003). 
3.) Vpeljevanje spoznavanja likovnih učnih vsebin preko vsebin iz vsakdanjega 
življenja, povezovanje obojega s spoznavanjem likovnega motiva, ki so ga morali 
pri likovnem ustvarjanju učenci upodobiti (zemljevid mesta). Vključevanje izkušenj iz 
vsakdanjega življenja z namenom vzdrževanja motivacije in pozornosti učencev kot 
aktivnih poslušalcev med razlago učne snovi.   

a.) V uvodni motivaciji sem učencem pokazala krajši posnetek leta žerjavov 
nad Benetkami, v katerem je bilo možno opazovati mesto, kot bi ga lahko videli, če bi 
lahko leteli nad njim, kakor te ptice. Ugotovitev, da ptice letijo nad mestom, sem 
nameravala uporabiti kot izhodišče za pogovor o tem, kar je učencem o mestih že 
znano (katera mesta poznajo, kakšna je razlika med vasjo in mestom, o sestavnih 
elementih mesta ipd). Ko so razmišljali o tem, so obenem razmišljali tudi o likovnem 
motivu (ne, da bi se tega posebej zavedali). Ugibanje o velikosti mest sem 
nameravala povezati z razmislekom o tem, kaj vse nam pomaga, da se v velikih 
mestih ne izgubimo. Nanašala sem se na lastnost mentalne kategorizacije, ki je 
razvrščanje predmetov in pojavov glede na njihovo funkcijo. V tem primeru se 
funkcija – pripomoček za navigacijo – poveže s kategorijo »zemljevid«.  

b.) Razlago lastnosti likovne spremenljivke položaja sem povezala z 
izkušnjami učencev z doživljanjem položaja lastnega telesa v prostoru v vsakdanjem 
življenju. Da bi ohranjala koncentracijo in pozornost učencev ter bi jih nekako 
»zbudila« in razlage ne bi le pasivno spremljali, sem vključila improvizirano igro. 
Preko premikanja svojih teles (predvsem rok) v razne položaje, so učenci ugotavljali, 
na kakšen način človeško telo tvori prostorski križ ter določili medialno, očesno in 
frontalno ravnino. Različne položaje oblik in njihov vpliv na likovno kompozicijo, ki 
ga imajo, kadar se nahajajo na nekem mestu v slikovnem prostoru, sem prikazala na 
prezentaciji preko enostavne animacije, ki sem jo sestavila v ta namen. Učenci so 
morali določen položaj najprej prikazati s položajem svojih rok ali nog, šele nato je 
bil prikazan na prezentaciji. Tako so preko spoznavanja prostorskega križa, ki ga 
tvorijo njihova lastna telesa, čut za lastno telo povezali z vidnim zaznavanjem 
položaja oblik v slikovnem prostoru in opredelili položaj oblik: levo, desno, zgoraj, 
spodaj, na sredini, spredaj in zadaj.  
4.) Povečanje kompleksnosti likovne naloge na podlagi povečanja aktivne vloge 
učencev v osebnem razumevanju in aktivni vizualizaciji preko zamišljanja 
likovnega motiva, ki je zahteval združevanje že znanega (vedenja o dejanski 
stvarnosti – dejanskem, učencem znanem, prostoru), s še ne znanim (notranjih 
mentalnih predstav učencev o tem, kaj bi lahko v tem prostoru bilo, kako bi ga lahko 
v domišljiji preoblikovali) ter s prevajanjem – likovnem artikuliranju obojega v 
zunanjo stvarnost v likovni tehniki negativne monotipije.   
~ Čeprav je v prvem akcijskem koraku likovni motiv izhajal iz znanega sveta 
(zvezd in ozvezdij, ki jih lahko sestavljamo iz vidnih zvezd), v samih likovnih delih 
prikazane zvezde in ozvezdja ne sledijo dejanski postavitvi zvezd in ozvezdij, kot jih 
lahko opazujemo na nočnem nebu, niti ni bil to njihov namen. Tudi v drugem 
akcijskem koraku je likovni motiv temeljil na dejanskem pojavu iz vidnega fizičnega 
sveta – in sicer se je zemljevid nanašal na prostor predela Ajdovščine ob sotočju reke 
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Hubelj in potoka Lokavščka. Izbira likovnega motiva je sovpadala z didaktičnim 
načelom sodobnosti (aktualnosti) (Tacol, 2003). Učenci ta prostor poznajo iz 
neposredne, lastne, osebne izkušnje gibanja v tem prostoru. Nasprotno kot zvezdne 
karte, ki so v likovni izvedbi »izstopile« iz realnega v povsem domišljijski, v sliko 
zajet duhovni svet, je naloga v drugem akcijskem koraku zahtevala, da je v likovnem 
delu ohranjen bolj neposreden stik s konkretnim prostorom, sotočje je namreč moralo 
biti na zemljevidu v likovnem delu vidno. Upodobitev njegove oblike je tako vplivala 
na likovno kompozicijo vseh nastalih likovnih del. Seveda je ta stik s konkretnim 
prostorom v realnosti bolj očiten v doživljanju likovnega dela, kadar ga opazuje 
nekdo, ki ima s tem prostorom izkušnje. Medtem ko lahko nekdo, ki izvornega 
prostora, na katerega se zemljevidi sklicujejo, ne pozna, likovna dela dojema kot 
upodobitve povsem domišljijskega sveta. Z izjemo sotočja voda in omejitve, da gre za 
zemljevid mesta, so bile odločitve o tem, kaj bo v tem mestu in kako velik prostor 
vode zajemajo v odnosu do velikosti ostalih objektov ter do velikosti prikazanega 
prostora, prepuščene domišljiji in željam posameznega učenca.  
5.) Povečanje aktivne vloge učencev pri sprejemanju odločitev o sintaksi likovnega 
prostora in likovne kompozicije, ki jih zahteva preoblikovanje prostora (mesta), ki 
so ga v vsakdanjem življenju vajeni zaznavati po delih, preko gibanja v njem 
(naenkrat vidimo, na primer le nekaj stavb, v stranski perspektivi), v celovit prikaz 
mesta ali mestnega predela v zemljevidu s ptičje perspektive.   
 Izpostaviti želim, da sem z nalogo pri učencih preverjala predvsem spontano 
prepoznavanje tovrstnih likovnih problemov in spontan, intuitiven odziv nanje, ki je 
razviden iz likovne artikulacije njihovih del. Učencem torej nisem predstavila že 
znanih načinov reševanja teh problemov in od njih zahtevala, da jih v svojih likovnih 
delih uporabijo (razlaga tovrstnih likovnih vsebin je tudi po učnem načrtu za likovno 
umetnost, uvrščena v učno snov višjih razredov), temveč me je zanimalo, kako bodo k 
tem vprašanjem pristopili sami ter ali jih bodo sploh ozavestili in prepoznali. S tem pa 
ne želim reči, da me je zanimalo samo, ali bodo učenci na primer o problemu 
upodabljanja globine (oziroma njenega zanemarjanja) aktivno in povsem zavedno 
razmišljali. Slednje sem sicer preverjala predvsem na osnovi njihovega glasnega 
razmišljanja, komentarjev in (povsem spontanih) vprašanj, ki so jih med nalogo 
zastavljali. Bolj me je zanimalo, ali bo to srečevanje in reševanje problemov razvidno 
iz njihovih likovnih del in na kakšen način se bo v njih kazalo.  
 

4.5.2 UČNA PRIPRAVA   
  
Učno pripravo dodajam v prilogi pod naslovom: 7.2 Drugi akcijski korak: učna 
priprava. 
 

4.5.3 POROČILO OPAZOVANJA – POTEK POUKA     
  

V uvodni motivaciji sem učencem pokazala posnetek leta žerjavov nad 
Benetkami. Učenci so si posnetek ogledali z zanimanjem in pretežno v tišini. Le par 
jih je glasno ugibalo tem, kar so videli. Po posnetku so ugotavljali, kako je potekalo 
snemanje (ali so pritrdili kamero na eno od ptic, z letala, s pomočjo drona ...). 
Učenca je zanimalo, zakaj so to snemali. Drugi mu je odgovoril, da bi izvedeli več o 
pticah selivkah. Njihovo pozornost sem preusmerila v razmislek o tem, kje so ptice 
letele. Ugotovili so, da nad mestom. Spomnila sem jih, da smo pri prejšnji nalogi 
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»potovali« med zvezde in povedala, da bomo tokrat »potovali« v mesta. Na vprašanje 
o tem, kako si predstavljajo mesto, so odgovarjali, da so v nekaterih mestih visoke 
hiše, v nekaterih majhne hiše. O razporeditvi stavb v mestih so odgovarjali, da so 
blizu ena druge, skupaj. Ugotovili so, da so različni deli mesta med seboj povezani s 
cestami in da so to prometne ceste ne »tiste z makadamom«, železnice itd. Potem so se 
popravili, da so v mestih lahko tudi »tiste ceste z makadamom«, ampak ne pogosto. 
Povezali so jih s potmi za pešce. Našteli so še kolesarske poti. O večjih nepozidanih 
površinah v mestu so ugotovili, da je tam lahko park, igrišče, gradbišče, parkirišče ... 
Med mesti na svetu so našteli Melbourne, Pariz (kjer je tudi katedrala), New York, 
Rusijo (sami so popravili svojega sošolca). Med mesti v Sloveniji so našteli 
Ljubljano, Ajdovščino, Novo Gorico, Maribor ...  
 Preden je pogovor zašel iz željene smeri, sem začela s kvizom. Ta je uspešno 
usmeril njihovo pozornost v željeno smer. Hitro so ugotovili pravilne odgovore. 
Sličica zmedenega Mr. Beana z zemljevidom, jih je razvedrila in nasmejala, vendar to 
ni zmotilo razlage. Pri primerjavi razglednice, ki prikazuje Ljubljano in zemljevida 
Ljubljane, so ugotovili, da je eno slika (je naslikano) in drugo zemljevid – da je drugo 
narisano, samo drugače. Prepoznali so, da je na razglednici mesto upodobljeno, kot bi 
ga gledali s strani, »da ni jasno videti«. Medtem ko je na zemljevidu mesta »jasno 
videti, ker je videti tudi ulice«. Omenili so, da je na zemljevidu »ptičja, tisto ptičja ... 
kot da bi leteli«. Prepoznali so pogled iz ptičje perspektive. Učenec je pripomnil, da 
se mu zdi, da je na razglednici pogled z Ljubljanskega gradu. Pri razlikah med 
satelitskim posnetkom in zemljevidom Ljubljane so hitro ugotovili, da je eno 
fotografija in drugo zemljevid. Opazili so, da so na zemljevidu tudi napisi in da so 
nekatere stavbe na njem večje kot na satelitskem posnetku. Na obeh slikah smo 
poiskali Ljubljanski grad. Na zemljevidu ga je jasno videti, na satelitskem posnetku 
pa ne, ugotavljali smo, zakaj je temu tako. Nadalje so učenci razložili tudi, da so na 
zemljevidu, narisanem v večjem merilu, stavbe večje, na zemljevidu, narisanem v 
manjšem merilu, pa manjše.   

Pri opisu zemljevida, kot posebne vrste slik, ki lahko vsebuje veliko 
informacij na majhnem prostoru, odgovarjajo, da lahko s pomočjo zemljevida izvejo, 
kje je kaj, kje je železnica, pošta, banka, šola, muzej ... Ugotovijo, da kadar govorno 
ali pisno opišemo mesto – mesto opišemo z _____ besedami. Pri trditvi na 
prezentaciji »Kadar naredimo zemljevid mesta, mesto predstavimo z _____ 
(oblikami)«, odgovarjajo ga pokažemo, ga narišemo ipd. Odgovor »z oblikami« se ne 
pojavi. Namesto jezika, ki ga govorimo in pišemo, uporabimo _________ – ne 
povsem brez težav se spomnijo na likovni jezik.  
  Pri ponovitvi likovnih spremenljivk, se jih nekaj spomnijo (predvsem smeri in 
gostote). Pri razlagi likovne spremenljivke velikost, ob prikazani majhni sličici stola, 
v pogovoru sami ugotovijo, da je za določanje, ali je nekaj majhno ali veliko 
pomembna primerjava med oblikami. Pomagam jim s primerom, je miš velika ali 
majhna? Odgovorijo majhna. Vprašam jih, ali je majhna tudi, ko jo primerjamo s 
slonom. Odgovarjajo, da je še vedno majhna. Kaj pa, če jo primerjamo s polžem? 
Odgovarjajo, da je v tem primeru velika oziroma, da je to odvisno od velikosti polža. 
Ko se jim razkrije celotna slika (Slika 48) – na kateri je videti, da prej prikazani 
stolček stoji na veliko večjem, kamnitem stolu, jih to preseneti in slika pritegne 
njihovo pozornost. Eden od učencev komentira, da se mu zdi velik stol podoben kipom 
na velikonočnih otokih, drugi pove, da je podobnen prizor že videl v enem parku. 
Zanima jih avtor likovnega dela (Rene Magritte).   
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Slika 48: Rene Magritte: La légende des siècles (Legenda stoletij) (1950).  

Kadar je na sliki upodobljena samo ena oblika, lahko deluje majhna ali velika 
tudi v primerjavi s formatom slike. Na naslednjih slikovnih primerih brez težav 
ugotovijo, da je na enem primeru cerkev večja od hiš. Ugotavljajo, da bi lahko bila 
tudi v realnosti cerkev večja od (stanovanjskih) hiš. Prestavijo se v preteklost in 
ugotavljajo, da včasih niso imeli tako velikih hiš in blokov, zato je bila cerkev večja od 
hiš. Ugotovijo, da sta na drugem zemljevidu od hiš večja tudi plesalca, kar je realno 
nemogoče. Odgovarjajo, da je to zato, da ju hitreje opazimo. Sami ugotovijo, da lahko 
na zemljevidu povečamo oblike zaradi sporočanja neke informacije. »Ker je zemljevid 
dogodkov, potem je bolj važno, da pokaže, da je dogodek, kaj se dogaja, da bodo 
ljudje prišli, kot pa hiše«. Na naslednji (zelo abstrahirani) upodobitvi mesta v eni od 
skupin sprva ne vedo, kje bi našli razlike v velikosti. Učenec predstavi svoje 
ugotovitve takole: Jaz mislim, da so v tistem krogu neke lope ali nekaj, ne vem točno, 
kaj so. Tam v mestu pa so velike hiše, mogoče od kakšnih bogatašev, morda gre tudi 
za parke. Na naslednjem primeru ugotovijo, da so vse hiše upodobljene kot da bi bile 
enako velike. Na naslednji sliki za označeno stavbo ugotovijo, da je velika, večja od 
ostalih – meni sicer ni delovala večja od ostalih. V primerjavi s celotnim formatom 
ugotovijo, da je majhna, še manjša pa so okna stavbe. To bi bilo tudi realno tako. 
Nato se na sliki pojavi krog, ki označuje francoski ključ. Učenci ugotovijo, da gre za 
neko orodje. Povedo, da je v primerjavi z velikostjo hiš, njegova velikost nerealna in 
je povečan. Sklepajo, da je tam verjetno delavnica.    
 Na naslednjih grafičnih primerih ugotovijo, da se oblikam ne spreminja 
njihova velikost, temveč smer. Oblike lahko obračamo in postavljamo v različne 
položaje. Pri tem nam je v pomoč naše telo. Učencem naročim, naj vstanejo. V 
razredu postane malo nemirno, nekateri sprva ne želijo vstati in se obotavljajo. 
Najprej določimo medialno in očesno ravnino. Sledi vaja, pri kateri skušajo učenci 
postaviti roke v položaj, ki ga prepoznajo na upodobljenih oblikah – levo, desno, 
spredaj, zadaj, poševno ... V eni od skupin so se pri določanju položaja spredaj–zadaj 
učenci samodejno, brez mojih navodil, premestili po učilnici in tako še dodatno 
ponazorili spremembo položaja. Med vajo so večinoma aktivno sodelovali, skoraj vse 
je gibanje zabavalo. Po vaji se nazaj usedejo in so mirnejši, kakor pred vajo. Sledi 
ogled animiranega slikovnega gradiva o spreminjanju položaja oblik. Učenec dvigne 
roko – A te oblike se premeščajo približno tako, kot smo se mi danes premeščali po 
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učilnici? Odgovorim, da si lahko predstavljamo, da je učilnica kot slikovna podlaga 
na drsnici, nekdo, ki bi opazoval, kako so se premikali po učilnici od zgoraj navzdol, 
bi tako res videl nekaj podobnega, kot je premeščanje oblik, ki ga lahko opazujemo na 
slikovnem gradivu v predstavitvi. Zanimivo se jim zdi, ko se iz neurejeno raztresenih 
oblik sestavi zvezdasta oblika. Kjer so oblike razporejene v krivuljo, povedo, da jih 
to, kar vidijo, spominja na reko. Kjer so oblike urejene v pravokotniške strukture, to 
kar vidijo, povežejo z novim, urejenim mestom. Primere slikovnega gradiva prikazuje 
Slika 49. Te povezave omenjajo, čeprav jih sama ne usmerjam v takšne primerjave in 
iskanje podobnosti. Na naslednjem prikazu hitro ugotovijo, da lahko ulice sestavljajo 
vodoravnice ali navpičnice, poševnice in krivulje. Učenka opazi, da je voda narisana z 
valovčki. Pri detajlu, na katerem je prikazana vleka ladje s konjem, sprva ugibajo, za 
kaj se gre, nato sami ugotovijo. 
   

 
Slika 49: Primeri iz slikovnega gradiva z razporejanjem oblik v različne položaje v slikovnem formatu  

 Sledi napoved likovne naloge, ki jo bodo imeli pri likovnem ustvarjanju. 
Veliko časa traja, preden vsi učenci v svojih likovnih blokih najdejo pravo podlago – 
risalni list. Na hrapavo stran se podpišejo in prepišejo s table celotno likovno nalogo, 
likovne pojme, likovno tehniko in likovni motiv. Tega sistema so tudi sicer navajeni. 
Sotočje Hublja in Lokavščka na fotografiji brez težav prepoznajo. Do naslednjič jim 
naročim, naj doma narišejo skice v velikosti A4, s svinčnikom, flomastrom, kemičnim 
svinčnikom – skic naj ne barvajo, saj na končnem likovnem delu ne bodo mogli 
izbirati barve. Na skicah naj upodobijo zemljevid mesta, ki bi v njihovi domišljiji 
lahko stalo ob tem sotočju. Sotočje, reka in potok morajo biti vidni na skicah. 
Spremenijo lahko njihovo velikost, dodajo še kakšno reko itd. Mesto ob vodah je 
lahko oblikovano povsem po njihovih zamislih. Pri zemljevidu naj upoštevajo, da gre 
za pogled na mesto iz ptičje perspektive. Upoštevajo naj likovno spremenljivko 
velikost – pomislijo naj na velikost posameznih objektov v tem mestu. Upoštevajo naj 
tudi likovno spremenljivko položaj – premislijo naj, na kakšen način želijo objekte po 
svojem mestu razporediti, kako bodo oblikovanje ulice ipd. Sprašujejo me, ali lahko 
naredijo srednjeveško mesto; ali morajo biti reke narisane s tlorisa, če je zemljevid; 
ali lahko naredijo luči, kot da je mesto ponoči; ali lahko izberejo pokončen ali ležeč 
format (kot želijo). Učencem sem pokazala primer negativne monotipije, da so si lažje 
predstavljali, kakšna bodo njihova končna likovna dela. Učencem povem, naj 
naslednjič, poleg skic, prinesejo tudi modelirke, ki jih bodo lahko uporabili za risanje 
na matrico.   
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Pri prvi skupini demonstriram likovno tehniko – negativno monotipijo 
naslednjo šolsko uro, pri ostalih dveh pazim, da pogovor z učenci med razlago ne bi 
trajal predolgo in likovno tehniko demonstriram še isto šolsko uro. Med demostracijo 
učenci stojijo v polkrogu okoli miz, na katerih prikažem postopek. Zelo jim je všeč, 
kako se barva razmaže, ko jo pripravljam za nanos na linolej. Občudujejo barvni 
prehod, ki se pri tem ustvari med modro in črno barvo. Ugotavljajo, da bi se ta barvni 
prehod uničil, če bi z valjčkom potegnila v drugačni smeri. Opazujejo, kako gosta je 
barva. Poslušajo zvok, ki ga različna gostota barve ustvarja, kadar barvo razpotegnem 
po površini z valjčkom. Opazujejo površino sveže barve, kadar je na podlago 
nanešena v različnih debelinah. Ugibajo in opazujejo, kakšno sled pustijo za seboj 
različni pripomočki, s katerimi z odstranjevanjem barve rišem na linolej (modelirke, 
za ta namen ročno narejena risala z eno do štirimi konicami, vatirana palčka za 
čiščenje ušes). Preden naredim odtis, jih opozorim, da tiskamo na gladko stran 
risalnega lista – torej na tisto stran, na katero niso še ničesar napisali. Ko položijo 
papir na matrico, morajo torej svoj podpis in napis o likovni nalogi ___ videti. 
Ugotavljajo, da je treba biti zelo natančen pri polaganju papirja na matrico in pri 
ločevanju grafičnega odtisa od matrice po koncu tiska. Po večini jim je zelo všeč 
uporaba preše in se veselijo, da bodo lahko tiskali pretežno samostojno.  

Poskusni odtis pričvrstim na tablo, da ga imajo učenci lahko za zgled in jim 
lahko na njem pokažem, kaj želim s svojimi navodili in z usmeritvami med njihovim 
ustvarjanjem pravzaprav povedati (na primer, kaj pomeni, da tankih črt morda ne bo 
videti na končnem odtisu). Preverim skice, nekateri jih imajo, nekateri ne. Nekatere 
skice so prevelike – velikosti A3, ti učenci bodo morali prikaz pomanjšati (velikost 
matric je približno A4). Nekateri učenci bodo morali svoj prikaz povečati. Poudarim, 
da so skice izdelali kot izhodišče in da lahko med risanjem na matrice v svojih 
prikazih kaj spremenijo. Tisti z bolj dovršenimi skicami si pripravijo na mize časopis 
in pripomočke za risanje na matrico ter se takoj postavijo v vrsto za matrice. Ostali 
vmes dodajajo podrobnosti na skice. Na matrice nanašam barvo sama, opravilo je 
precej zamudno. Tiskam na mizi pred tablo. Učenci mi iz klopi pripovedujejo, kaj so 
vnesli na zemljevide. Naštevajo na primer, da so narisali tudi ladijce, kanuje, vrteče 
kolo, deklica me vpraša, ali je narobe, ker je dodala še en potok in ga poimenovala 
Cekinček. Učence ponovno opozorim, da je na odtisu slika prezrcaljena, zato morajo 
pri pisanju zrcaliti črke. Nekaj učencev zatem izbriše napise iz svojih skic. Nekaj 
učencev je navdušenih nad idejo o letališču ali vesoljskem vzetišču v njihovih 
domišljijskih mestih. Postavljajo mi vprašanja o tem, ali lahko narišejo tudi ljudi in 
drevesa. Učenec me vpraša, če lahko nariše drevesa kot kroge – ker je zemljevid 
pogled od zgoraj, to pomeni, da vidimo od zgoraj navzdol, ampak drevesa pa vidimo 
od strani in potem – kako naj sedaj to? A potem bi lahko narisal kar kot kroge, ker bi 
lahko nekaj takega videl? Vsaj približno? Učenci, ki v vrsti čakajo na matrice, se ne 
kregajo ali prerivajo. Tisti, ki so bližje, z zanimanjem (ponovno) opazujejo postopek 
valjanja barve na matrico. Nekaj učencev je treba opozoriti, da svoje mize zaščitijo s 
časopisnim papirjem. Nekaterim je navodilo treba večkrat ponoviti. Nekaj učencem je 
treba ponovno pokazati, kje najdejo šolske pripomočke, ki jih lahko uporabijo za 
risanje na matrice (v škatli na mizi pred tablo).   

Nekateri učenci zelo hitro zaključijo z risanjem na matrice. Na nekaterih 
risbah je le reka in par kvadratov. Te spodbujam, naj še kaj dodajo. Sledi tiskanje. 
Učenci tiskajo samostojno. Pri umeščanju matric se orientirajo na zarisane črte na 
časopisnem papirju, ki je položen na prešo. Pri polaganju papirja na matrico se 
orientirajo po robovih časopisnega papirja. Tiskata dva naenkrat. Eden zavrti prešo v 
eno smer, drugi v drugo. Vrsta za tiskanje ni predolga, saj so učenci tudi v različnem 
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času prejeli obarvane matrice. Nekateri učenci, ki jim pregledam matrice med 
čakanjem, vrsto zapustijo in se vrnejo izpopolnjevat svoje prikaze. Veliko učencev je 
treba opozoriti, naj si, preden so na vrsti, pripravijo svoj »podpisan« papir, na 
katerega bodo tiskali. Njihovi papirji so zloženi na za to namenjeni mizi. Izkaže se, da 
nekateri niso upoštevali navodil in se niso podpisali. Svoje liste iščejo na osnovi 
prepoznavanja svoje pisave v zapisu likovne naloge na listu. Učenci, ki so prejšnjo 
uro manjkali, poiščejo risalni list v svojih likovnih blokih in nanj na hrapavo stran 
zapišejo vse potrebno. Preša je zaradi omejitev prostora namesto v učilnici v kabinetu 
zraven učilnice. Pri tiskanju učence delno nadzorujem sama, a ker moram obenem 
vedeti, kaj počnejo učenci v učilnici, odgovarjati na njihova vprašanja in jim svetovati 
pri likovnem ustvarjanju, mi pri nadzorovanju poteka tiska v kabinetu pomaga likovna 
pedagoginja.   

Pri prvi skupini se je izkazalo, da je tanke linije slabo poznati na odtisu. 
Čeprav smo povečali pritisk preše in sem po prvih odtisih zelo pazila, da sem na 
matrice nanašala veliko barve, se je, medtem ko so učenci risali, barva izjemno hitro 
sušila in se zato ni dobro odtisnila na papir. V drugih dveh skupinah smo zato papir 
pred tiskom navlažili. Čeprav je večini učencev postopek tiskanja zanimiv in si z 
zanimanjem ogledajo, kako se iz matrice barva odtisne in ustvari podobo na drugem 
listu, so nekateri zelo razočarani nad svojimi odtisi. To je zelo neprijeten občutek. Pri 
nekaterih je tako zaradi pretankih črt (ki jih niso »popravili« kljub takemu nasvetu). 
Pri nekaterih je bila barva presuha. Uporabila sem šolske barve za tisk, ki so 
vodotopne in zato bolj primerne za likovno ustvarjanje otrok. Nekaj učencev, ki so 
med prvimi končali in so si tega zelo želeli, so lahko postopek ponovili. S 
pospravljanjem učilnice pred koncem ure ni bilo težav. Učenci so navajeni, da preden 
zapustijo učilnico za seboj pospravijo. Tisti, ki so s tiskanjem prej končali, so 
pomagali pospraviti tudi pripomočke za nanašanje barve na matrico – valjčka, 
podlage, na kateri sem razvaljala barvo, linoleja, ki smo ga uporabili pri demonstraciji 
likovne tehnike.    

Naslednjo uro učenci iz kupa poiščejo svoje grafične odtise. Sledi 
podpisovanje grafičnih odtisov. Na tablo zapišem primer podpisovanja grafike. 
Pokažem tudi primer podpisane grafike. Učence opozorim, naj grafike podpišejo s 
svinčnikom, pazijo na velikost in pravilnost zapisa. Učenec želi preveriti, ali je 
pravilno podpisal grafiko. Opazim, da je prvi zapis umestil pravilno, na levo stran pod 
odtis, vendar se vsi naslednji zapisi kot vezano besedilo nadaljujejo od leve proti 
desni in niso pravilno umeščeni. Vse učence ponovno opozorim na pravilno 
umeščanje zapisov pod grafični odtis. Učenec popravi svoj zapis in mi ga še enkrat 
pokaže. Tokrat je zapis v redu. Nekateri učenci se spomnijo, da se na grafike zapisuje 
tudi število odtisov. Sprašujejo, zakaj nismo zapisali tistih številk. Njihovo 
razmišljanje usmerim v ugibanje o tem, koliko grafičnih odtisov so pri tej tehniki 
lahko natisnili z eno matrico. Ugotovijo, da le enega. Ponovim, da nam že ime tehnike 
»monotipija« pove, da lahko s to tehniko naredimo le en podpis. Ker se že v imenu 
tehnike skriva odgovor o številu odtisov, pisanje številk ni potrebno.   

Pri vrednotenju grafičnih odtisov opazujemo čistost izvedbe. Pozornost 
učencev pritegne opažanje, da so nekateri izbrali pokončen in nekateri ležeč format. 
Pri nekaterih likovnih delih učenci pokažejo tudi svoje skice. Učenci občudujejo 
natančno izdelani skici z veliko podrobnostmi. Na svojih likovnih delih opazujejo 
debelino črt in kako ta vpliva na jasnost prikaza. Ogledamo si, kako je na likovno 
kompozicijo vplival položaj in velikost upodobljenih oblik. Opazujemo zanimive 
detajle, kanu, parkirišče, ribe ... Po signiranju in vrednotenju grafik začnem z uvodno 
motivacijo nove (tretje) likovne naloge.  
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4.5.1 ANALIZA LIKOVNIH DEL UČENCEV   
  

Izdelava zemljevida mesta iz ptičje perspektive zahteva projekcijo, ki za ljudi 
ni povsem vsakdanja izkušnja. Takšen pogled na mesto je možno v realnosti izkusiti 
le, kadar je možno zavzeti dovolj visoko pozicijo nad mestom – na primer med 
poletom nad mestom, z zelo visoke stavbe itd. V sodobnosti smo takšnega pogleda 
sicer vajeni iz fotografskega gradiva, različnih zemljevidov in raznovrstnih vizualnih 
podob, s katerimi se v vsakodnevnem življenju srečujejo tudi otroci. Vendar kljub 
temu da takšen pogled zanje ni povsem nova izkušnja, izdelava pogleda na mesto s 
ptičje perspektive od učencev zahteva, da zavzamejo neegocentričen pogled na svet in 
si skušajo v imaginaciji predstavljati, kako bi bilo mesto videti s perspektive, na kateri 
se le redko nahajajo.   

Poleg tega so objekti na zemljevidih v geografskem smislu pogosto izrisani 
tako, da je pri tem »zanemarjena« njihova tridimenzionalnost – prikazani so na način, 
kot da se spajajo z osnovno ravnino (oziroma so projecirani nanjo). To površino v 
primeru zemljevida mesta v realnosti običajno predstavljajo tla, po katerih se med 
stavbami gibljemo, v slikovnem prostoru pa ga običajno predstavlja sama ravnina 
slikovne podlage. Če je zanemarjanje globinskih razmerij oddaljenosti med zvezdami 
vključeno v samo percepcijo zvezdnega neba (kot dvodimenzionalne ukrivljene 
površine), je v vsakodnevno gibanje po mestu vključeno tridimenzionalno zaznavanje 
objektov ter spoznavanje tridimenzionalnih prostorskih odnosov med njimi. Pri 
upodobitvi mesta v zemljevidih je torej, kadar se skušamo približati povsem 
topografskemu načinu umeščanja objektov na določene položaje v slikovnem 
prostoru, potrebno aktivno reducirati tudi tretjo dimenzijo objektov oziroma iznajti 
načine, kako z grafičnimi sredstvi prikazati neravnost, izbočenost ali vbočenost 
osnovne ploskve, ne da bi pri tem prikazovanje globine prevzelo vodilno vlogo v 
prikazu. Čeprav se ta trditev bolj nanaša na upodobitve stavb, je tudi talna površina 
mesta lahko ukrivljena. Ta vidik je sicer bolj izpostavljen na zemljevidih, ki 
prikazujejo večji del ozemlja in zahtevajo uprizoritev reliefa zemeljskega površja.   

Celota mesta, naj si bo v topografskih zemljevidih mest ali v likovnih delih, ki 
mesto prikazujejo po principih vizualizacije v zemljevidih in v slikovnem gradivu, ki 
sem ga prikazala učencem, so običajno prikazana v pogledu od zgoraj, kamor se lahko 
delno pomeša vertikalno perspektivo, pri kateri je to, kar je bolj oddaljeno, narisano 
višje. Vtis vertikalne perspektive daje čutiti likovno delo, ki ga prikazuje Slika 50. 
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Slika 50: Vtis vertikalne perspektive 

 Posamezni elementi mesta, na primer hiše v mestu, pa so lahko posebno v 
»neznanstvenih« zemljevidih prikazani v bolj ali manj pravilni stranski pravokotni 
projekciji, izometrični projekciji ali delni linearni perspektivi z enim ali dvema 
očiščema. V tovrstnih upodobitvah mesta se lahko pojavlja tudi poliperspektiva. 
Prostorski ključ, ki ga takšne upodobitve običajno skušajo zanemariti (čeprav, je 
občasno vseeno opazen, kot tudi na likovnem delu, ki ga prikazuje Slika 51), je 
prekrivanje oblik.  

Nastala likovna dela učencev si delijo skupne lastnosti, na katere niso mogli 
vplivati. To so na primer a.) barva ozadja, po kateri so si likovna dela že na prvi 
pogled podobna in b.) osnovni figurativni elementi, ki so vanje vključeni na podlagi 
podanih smernic o vsebini in načinu upodabljanja likovnega motiva. Močna barva 
ozadja v večini likovnih del deluje bolj izrazito, kakor bolj ali manj odločna risba, ki 
je vanjo nekako potopljena. Kot nekakšen daljni odmev nekih sanjavih, bolj ali manj 
izpopolnjenih neuresničenih načrtov nekega ne povsem resničnega mesta. Kakor se 
temnejša črna in po svetlostni moči od nje ne zelo različna, a kljub temu živahnejša 
modra, srečujeta v zabrisanem barvnem prehodu, sta se dolgo časa na sotočju v 
Ajdovščini mešali čista, prozorna voda Hublja in umazana, kalna voda Lokavščka, ki 
je seboj nosila blatne informacije o zemeljskem plazu na pobočju Čavna nad 
Lokavcem. Na skoraj vseh likovnih delih je v skadu z navodili prisotno sotočje 
tekočih voda.  
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V povezavi z načinom upodabljanja prostora je skoraj v vseh likovnih delih 

otrok opaziti, da je celota upodobljenega mesta izrisana v pogledu od zgoraj, medtem 
ko so posamezni elementi, sestavni deli mesta, lahko narisani na različne načine, 
nekateri v pogledu od zgoraj in drugi v pogledu od strani ipd. Tekoče vode in ceste, ki 
se pojavljajo skoraj v vseh likovnih delih, so po večini upodobljene v pogledu iz 
ptičje perspektive. Na skoraj vseh delih opazimo različne stavbe, ki pa so upodobljene 
na zelo raznolike načine v raznih bolj ali manj pravilnih projekcijah in perspektivah. 
Na posameznih grafikah se pojavljajo še drugi elementi, kot so jezera, športna igrišča, 
parkirišča, pristajalne steze in vzletišča za letala ali helikopterje, travniki ipd. Ti 
elementi so po večini upodobljeni v pogledu od zgoraj. Drugi morebitni sestavni 
elementi upodobljenega mesta, kot so drevesa, rože, ljudje, živali, so pogosto 
upodobljeni v pogledu od strani. Našteto je razvidno na Slika 51.   

  

 
Slika 51: Celota prikaza mesto upodablja v ptičji perspektivi, tako so narisani tudi nekateri elementi 
mesta (na primer kanu na levi polovici risbe spodaj), posamezni elementi (drevesa na desnem 
spodnjem robu) so narisani tudi v stranski perspektivi. Linije cest prekrivajo linije vode in so tako 
nedvoumno prikazane, kot da so nad njo. Ograja cest je vidna tudi na prikazu, uprizorjena je v pogledu 
od strani, vendar je njena širina močno zmanjšana, da bi se kar najbolj približala pogledu od zgoraj. 

Stranska projekcija ne upošteva vedno razmerja med zgoraj in spodaj, kot ga 
lahko s svojim telesom v realnosti doživlja gledalec likovnih del. To je posebno 
opazno pri hiškah, ki so lahko pri upodabljanju v poševnem pogledu postavljene 
pravokotno na linije cest oziroma tekoče vode, upodobljenih v pogledu od zgoraj, 
tako da so njihovi spodnji deli hiš ob ali sprijeti z linijo ceste, streha pa sega v prostor 
stran od ceste oziroma tekoče vode. To je razvidno na likovnem delu, ki ga prikazuje 
Slika 52.   
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Slika 52: Orientacija stavb, prikazanih v stranskem pogledu glede na linijo voda. 

Pogosto so hiše v stranski projekciji narisane, kot bi jih videli od spredaj in z 
upoštevanjem istega razmerja med zgoraj in spodaj, kot velja za slikovni format. To je 
razvidno iz likovnega dela, ki ga prikazuje Slika 53.  
  

 
Slika 53: Stavbe so narisane v stranskem pogledu, kot bi jih videli od spredaj, videti je vhod, 
orientacija stavb v smeri zgoraj–spodaj je enaka kot orientacija slikovnega formata.  

Na nekaterih likovnih delih (kot prikazuje Slika 54) so stavbe upodobljene v 
delni izometrični projekciji, tako da del stavbe, ki je pomaknjen v globino, ni izrisan 
poševno, je sicer krajši, kot bi bil, če bi ga videli frontalno, vendar se spodnji 
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vodoravni rob sprednjega dela stavbe brez preloma nadaljuje v vodoravni liniji 
spodnjega roba stranskega dela stavbe. Enako je opaziti pri strehi.  
  

 
Slika 54: Nakazana tridimenzionalnost stavb, vse so prikaza od spredaj, videti je vhodna vrata.  

V nekaterih delih je opaziti tudi iskanje načina, kako ohraniti tretjo dimenzijo prikaza 
stavb v pogledu iz ptičje perspektive (Slika 55).  
  

  
Slika 55: Ohranjanje tridimenzionalnosti stavb v pogledu iz ptičje perspektive.  
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V nekaterih delih lahko prepoznamo dosledno uporabo ptičje perspektive (Slika 56).  
 

   
Slika 56: Dosledna uporaba ptičje perspektive. 

Mešanje perspektiv in pogledov ter figuralnega in zelo abstrahiranega načina 
upodabljanja posameznih elementov v likovnih delih, je deloma posledica razvojno 
pogojenih zmožnosti risbe posameznega otroka. Deloma pa je tudi posledica 
samosvojega poigravanja otrok z raznolikimi pristopi k risbi, ki so jih omogočala in 
dovoljevala podana navodila in so jih opazili na pokazanem slikovnem gradivu. 
Učenci so namreč vedeli, da lahko v zemljevide vključujejo ilustrativne elemente, 
upodabljajo zanimivosti, se v njem izražajo na podobne načine kot na primer v stripu 
ipd. Nekateri so to upoštevali in uporabili v svojih risbah načrtno (Slika 57): v skladu 
s svojim zavestnim odločanjem o željenem vtisu in delovanju svojega prikaza mesta v 
zemljevidu; v skladu z načini upodabljanja, značilnimi za ilustracije, stripe, vizualna 
sporočila, ki jih poznajo iz vsakdanjega življenja in so jim blizu, všeč; glede na 
dojemanje svojih zmožnosti risanja – nekaterim je možnost poenostavljanja in 
dodajanja risarsko nezahtevnih elementov, kot je shematična risba človeka, služila kot 
dobrodošla opora pri premagovanju težav doseganja podobnosti in prepoznavnosti 
tega, kar skušajo narisati. Nekateri učenci so tovrstne pristope uporabili tudi na 
podlagi spontanih miselnih prebliskov med risanjem ali po vzoru rešitev, ki so jih v 
svojih likovnih delih odkrili in uporabili njihovi sošolci.    
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Slika 57: Namerno mešanje perspektiv. 

Na nekaterih likovnih delih je prepoznati, da so se učenci osredotočali na zamišljanje 
in uprizarjanje mesta v pogledu od zgoraj, pri čemer so zamišljeno po svojih 
zmožnostih prenašali v risbo po principih, kot bi si lahko ogledali maketo mesta in ta 
potencialni »pogled«, kot nekakšno panoramo, prenesli na risbo (Slika 58).  

  

 
Slika 58: Prikaz, ki se približuje panoramskemu pogledu na mesto. 
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  Pri nekaterih pa je opaziti, da so se pri tem v večji meri opirali tudi na to, 
kar jim je znano o podobah in delovanju zemljevidnih prikazov, s katerimi se 
srečujejo. Če uporabim isto primerjavo kot prej, ti učenci niso le prenašali 
potencialnega »resničnega« pogleda na maketo mesta v risbo, temveč so to 
potencialno panoramo v risbi preoblikovali in poenostavili po principih, značilnih za 
upodobitve na zemljevidih (Slika 59, Slika 60).  

 

 
Slika 59: Skica, ki prikazuje mesto na način zemljevida. 

  
Slika 60: Likovno delo, nastalo po zgornji skici (Slika 59). Tanke linije so na odtisu slabše vidne.  
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Nekatere lastnosti so na primer upodobili z znaki, ki so s prikazom nekega 
dela nadomeščali vidno podobo celote ali s poenostavljeno obliko le kazali na nek 
svoj točno določen, od samega osnovnega pomena podobe elementa na zemljevidu, 
različen, a z njo povezan pomen. Upodobljena glava krave (Slika 61), na primer 
nadomešča prikaz celotnega pašnika s kravami. V večini nastalih likovnih del se 
opisani načini upodabljanja mešajo.   

 

 
Slika 61: Prikazovanje pašnika z znakom, ki predstavlja glavo krave. 

V likovnih delih je opaziti, da razmerja med velikostmi prikazanih objektov pogosto 
niso enaka tem, ki med njimi veljajo v naravi (Slika 62). Drevesa so pogosto 
upodobljena večja, kakor hiše. Prav tako ljudje. Navodila so to sicer dopuščala, na 
nekaterih likovnih delih je opaziti, da te povečave služijo tudi kot enostavno in hitro 
dosegljivo zapolnjevanje praznega prostora.   
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Slika 62: Povečava velikosti rože. Tridimenzionalno prikazovanje stavbe in nogometnega gola. Slika 
prikazuje tako majhen del mesta, da morebitnega zemljevida mesta skoraj ne zaznamo.  

Večina likovnih prikazov temelji na prikazih tega, kar bi se načeloma lahko pojavilo v 
stvarnosti, nekatera dela pa vsebujejo tudi povsem domišljijske elemente, na primer 
izmišljena bitja (Slika 63).  
  

 
Slika 63: Dodajanje povsem domišljijskih elementov. Prikaz prečkanja reke na osnovi medsebojnega 
sodelovanja.  
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Opaziti je, da so se učenci trudili, da bi grafično ponazorili različne strukture: vodo, 
travo, strešno kritino, pesek, ceste ipd. Likovno kompozicijo v njihovih delih gradi in 
določa predvsem potek sotočja tekočih voda. V veliko delih je sotočje prikazano 
precej simetrično, pogosto poteka po sredini in razpolavlja slikovni format. Na 
nekaterih delih pa s svojim položajem in z ukrivljenostjo vpliva na bolj dinamično 
delovanje kompozicije. Manj prisotno je razmišljanje otrok o položaju in poteku 
mestnih ulic, ki ga je vendarle opaziti na primer na Slika 64 (ki zaradi večje 
nazornosti prikazuje skico, po kateri je sicer nastala tudi monotipija).  
   

 
Slika 64: Načrtovanje poteka ulic. 

Zaradi omejitve formata na velikost A4, ki je bila prilagojena velikosti matric, je 
verjetno vplivala na to, da so na prikazih zajeti manjši deli mesta (v smislu 
zemljevida, narejeni so v velikem merilu). Zato na nekaterih ni povsem jasno, da ne 
gre le za ilustracijo dela mesta, temveč za načrtovanje sestave mesta in prikazovanje 
tega v zemljevidu. Vendar je majhen format omogočal, da so monotipijo lahko izvedli 
v toku rednega pouka. Poenostavljanje, ki ga zahteva tovrsten prikaz, je nekatere 
učence, ki zelo radi rišejo in jim je v izziv, da pri tem sami odkrivajo oblikovne 
rešitve, ki si jih pogosto tudi sami zastavijo, pravzaprav odbilo. Učenka, ki je v prvi 
likovni nalogi zelo realistično upodobila orla (Slika 42), se je pri tej nalogi namesto, 
da bi »naredila par kvadratkov« ukvarjala z vprašanjem, kako uprizoriti vodni slap. 
Zanimalo jo je gibanje vode, njena prosojnost ipd. Izhodiščno zahtevo po upodobitvi 
sotočja je upoštevala, o njej aktivno premislila in jo preoblikovala v svojo idejo o 
združevanju treh voda. Čeprav je razumela, da likovna naloga zahteva nekaj drugega, 
je notranja želja in sledenje notranjim vzgibom v odkrivanju in razvoju lastnega 
likovnega izraza prevladala. Njeno likovno delo prikazuje  Slika 65. 
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Slika 65: Sotočje v slapu. 

 

4.5.2 POVZETEK EVALVACIJE   
  

Po opažanju profesorice likovne umetnosti, so učenci brez težav sledili uvodni 
motivaciji in je bila vsebina, ki se je navezovala na vizualizacijo v zemljevidih, 
ustrezno predstavljena. Smiselno se je povezovala z likovno nalogo. Po odzivih 
učencev sodeč, so že osvojene vsebine o vizualizaciji v zemljevidih, ki so jih v obliki 
znanstvene opredelitve zemljevida obravnavali pri predmetu geografija, pri 
odgovarjanju na vprašanja v kvizu znali uporabiti. Povezovanje likovnih vsebin z 
vizualizacijo v zemljevidih mesta ni predstavljalo zastranitve in nepotrebnega ovinka, 
ki bi misli učencev usmerjal v ukvarjanje z vsebinami, ki niso neposredno povezane z 
vzgojno-izobraževalnimi smotri predmeta likovna umetnost. Svoje izhodiščno 
vedenje o likovnem motivu, ki so ga pri tem ozavestili, so brez večjih težav prenesli 
in ohranili v novi situaciji, v kateri so ga, kasneje med potekom razlage, nadgradili (in 
ne nadomestili) s širšim pojmovanjem vizualizacije v zemljevidih, obogatenim s 
prepoznavanjem likovno-jezikovnih lastnosti zemljevidov mesta v širšem 
razumevanju pojma zemljevid. Morebitni konflikti med značilnostmi upodobitev 
mesta v ožjem geografskem razumevanju zemljevida in vidnimi lastnostmi prikazov 
mesta v širšem pojmovanju zemljevida, so se sicer pokazali med samim likovnim 
ustvarjanjem otrok. Nekateri so te probleme ustno izrazili, drugi so jih reševali 
predvsem skozi lastno risbo ali z ogledovanjem načinov, ki so jih v svojih skicah in 
likovnih delih uporabili njihovi sošolci. Ti konflikti in problemi, na katere so naleteli 
učenci pri risanju, niso predstavljali ovire in pomanjkljivosti, saj so nas zanimali prav 
načini, na katere jih otroci sami spontano prepoznavajo in rešujejo v svojih likovnih 
delih. Prav tako nas je zanimalo, kako se v njih kaže vzajemna interakcija znanstvenih 
pojmov, ki jih učenci v obliki točnih definicij spoznavajo v razlagi pri različnih 
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predmetih v šoli in vsakdanjih pojmov, ki si jih izgrajujejo v neprestanem srečevanju 
z različnimi situacijami, ljudmi, s predmeti in pojavi v svetu, v katerem živijo. Vse to 
je pri nalogah, ki z navodili zahtevajo sledenje v naprej predvidenim strogo omejenim 
strategijam likovnega izražanja, manj neposredno razvidno. Osnovna vodila o načinih 
upodabljanja likovnega motiva (celota naj prikazuje mesto v pogledu iz ptičje 
perspektive in vključuje sotočje tekočih voda) je zato tudi profesorica likovne 
umetnosti presodila kot dovolj jasna. Formulacije učnih vsebin so bile jasne in 
razumljive. S stališča jezikovne ustreznosti raba narečnega govora tokrat ni 
predstavljala težave.    

Oblike in metode dela so bile ustrezno izbrane. Gradivo na prezentaciji se je 
smiselno povezovalo z razlago učnih vsebin in pogovora z učenci. Obnovitev že 
znanih vsebin ni spodbujala dolgočasenja otrok, saj so bile vključene v kratkem kvizu, 
v katerem so, po opažanju profesorice likovne umetnosti, skoraj vsi učenci aktivno 
sodelovali. Njihovo zanimanje je pomagala ohranjati strukturiranost učnega procesa, 
v katerem so se naloge in vprašanja, ki so zahtevala njihovo aktivno vlogo, menjevala 
v razmeroma hitrem tempu. Didaktično gradivo je bilo vsebinsko in estetsko 
primerno. Odgovarjalo je nalogam, ki so temeljile na aktivaciji zmožnosti vidne 
zaznave otrok in so zahtevale opazovanje določene lastnosti slikovnega gradiva (na 
primer likovne spremenljivke). Slikovno gradivo je obenem učencem omogočalo, da 
namesto, da bi skušali razvozlati mojo verbalno razlago in si njen pomen predstavljati, 
sami opazujejo razhajanja in podobnosti med vidnimi lastnostmi upodobitev mesta v 
ožjem geografskem razumevanju zemljevida in vidnimi lastnostmi prikazov mesta v 
širšem pojmovanju zemljevida. Uvodni in osrednji del likovne naloge sta bila sicer 
dokaj obsežna in daljša, kakor je običajno pri urah likovne umetnosti. Koncentracija 
učencev je po določenem času začela upadati. Zato je bila telesna aktivnost otrok, 
vključena v spoznavanje likovne spremenljivke položaj in določanje prostorskega 
križa človeškega telesa, dobrodošla razbremenitev.   

Demonstracija likovne tehnike je bila dovolj jasna. Učenci so razumeli 
potrebne postopke pridobivanja odtisa. Vendar so nekateri učenci, predvsem zaradi 
želje po natančni risbi in v sledenju notranjim vzgibom pri oblikovanju risbe, 
uporabili pretanke črte, ki so bile tudi zaradi kvalitete tiska na končnih odtisih slabo 
vidne. Zato je bilo dobro, da je bila že v začetku predstavljena eksperimentalna narava 
likovne tehnike, pri kateri ne moremo povsem vplivati na končno podobo likovnega 
dela. Likovna dela so nekaterim otrokom predstavljala razočaranje, zato je bilo 
ustrezno, da je vrednotenje vključevalo presojanje in iskanje razlogov za nastale 
podobe, na kaj je bilo možno vplivati z načinom risanja, izbiro risal, kaj je bilo 
posledica narave likovne tehnike – hitega sušenja barve, premajhnega pritiska preše, 
nepreciznosti pri polaganju matrice in papirja na prešo pred tiskanjem ipd. Prav tako 
je bilo smiselno, da so bile pri vrednotenju izpostavljene nekatere skice učencev, ki so 
se zanje zelo potrudili.  

Če bi čas to dopuščal, bi bilo izvedbo likovne naloge možno izboljšati in 
nadgraditi tudi tako, da bi posvetila več pozornosti skicam otrok in od posameznih 
otrok zahtevala več podrobnosti na njihovih risbah, izrisanih v svežo barvo na 
matricah. Med nanašanjem barve na matrice, namreč nisem mogla povsem slediti 
likovnemu ustvarjanju otrok, kar se je poznalo predvsem pri tistih, ki s svojimi 
risbami običajno hitro zaključijo in so z narisanim, v smislu zadostitve osnovnim 
kriterijem naloge, hitro zadovoljni. Dopolnjevanje narisanega je bilo omejeno tudi 
zaradi hitrega sušenja barve na matricah, kar se je poznalo na kvaliteti odtisov. 
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4.5.3 REFLEKSIJA S POVZETKOM UGOTOVITEV 
DRUGEGA AKCIJSKEGA KORAKA    

  
V prejšnjem akcijskem koraku smo z učenci že vzpostavili prvi stik in »prebili 

led«. Pri tej likovni nalogi je bil naš vzajemni odnos zato že malo bolj sproščen. Pouk, 
ki sem ga namesto njihove učiteljice vodila sama, zanje ni več predstavljal tolikšnje 
spremembe in večjega odklona od običajnega poteka pouka, kakor pri prvem 
akcijskem koraku.  

Razlago učnih vsebin sem sestavila po podobnih principih kot v prvem 
akcijskem koraku. Pozornost učencev je bila usmerjena na prikaze na prezentaciji, ob 
katerih sem v kratkih stavkih podajala razlago. Na osnovi slikovnega gradiva sem 
učencem lažje utemeljila svoje odgovore na njihova morebina vprašanja. Z nalogami, 
ki so zahtevale natančno opazovanje in presojanje določenih vidnih lastnosti 
slikovnega gradiva, sem skušala doseči, da bi otroci z aktivnim gledanjem razvijali 
svoje zmožnosti vidno-prostorske zaznave in veščino prepoznavanja lastnih občutenj, 
ki jih povzroča zaznavanje določenih vidnih lastnosti upodobljenega v likovnem 
prostoru. Učenci niso bili pozorni le na to, kaj vidijo, temveč tudi na to, na kakšen 
način to občutijo. Tudi pri tej nalogi me je prijetno presenetil njihov trud in 
sodelovanje pri prepoznavanju opisanega.  

V uvodnem in osrednjem delu likovne naloge so bili učenci bolj živahni, 
kakor pri prvem akcijskem koraku, vendar z disciplino nisem imela posebnih težav. 
Pri načrtovanju vključevanja telesno-gibalne vaje v razlago likovne spremenljivke 
položaja sem se bala, da je učenci bodosi ne bodo želeli izvajati bodisi se bodo 
medtem preveč razživeli in jih bo težko zopet umiriti ter pripraviti, da spremljajo 
razlago do konca. Pri dejanski izvedbi vaje sta se obe moji predvidevanji po malem 
uresničili, od učenca do učenca različno. Vendar je nad osebnimi željami in počutjem 
posameznih otrok nekako prevladalo vzdušje celotnega razreda. Tako so po nekaj 
trenutkih, po zgledu sošolcev v vaji, začeli aktivno sodelovati tudi tisti, ki so se sprva 
obotavljali. Nekateri so se sicer precej razživeli, vendar so se po vaji tudi dokaj hitro 
umirili. Dvigovanje rok pred zastavljanjem vprašanj ponovno ni bilo povsem 
dosledno, a ni oviralo poteka učnega procesa.   

Na splošno so bili učenci pripravljeni na konstruktivno sodelovanje pri pouku 
in vzdušja v razredu niso kvarili. Prav tako je k izvedbi likovne naloge ponovno zelo 
pripomogla navajenost učencev na red in korektno ravnanje z likovnimi materiali in s 
pripomočki. To se je poznalo na primer pri likovnem ustvarjanju, pri katerem so 
nekateri čas, ki jim je po izdelavi odtisa, ostal, porabili tudi tako, da so pomagali pri 
čiščenju in pospravljanju likovnega orodja in materialov, uporabljenih za nanašanje 
barve na matrice. Nekaterim drugim sem sicer morala večkrat ponoviti opozorila o 
pripravi in pospravljanju materiala. Veliko učencev si je pred tiskanjem pozabilo 
pripraviti svoj list za odtis, vendar na splošno s tem ni bilo večjih težav.  

Likovna tehnika se s svojimi specifičnimi zahtevami v konkretni uporabi pri 
tej likovni nalogi ni povsem zadovoljivo obnesla. Razočaranje otrok zatem, ko se je 
pred njihovimi očmi razkril njihov grafični odtis, pušča zelo neprijeten priokus po 
izvedbi likovne naloge. Vendar so se učenci zmogli spoprijeti s to težavo in v 
pogovoru pri vrednotenju znali presojati o razlogih za nastale lastnosti grafičnega 
odtisa, ki so jih smatrali za pomanjkljive. Nekateri so po ponovnem ogledovanju 
nastalega, medtem ko so vmes že malo odmislili predstavo, ki so jo na podlagi 
predvidevanja o tem, kakšen naj bi in bo njihov odtis izgledal, za nekatere tovrstne 
pomanjkljivosti ugotovili, da pravzaprav to niti niso in se v celoto nastalega dela in 
njegove konkretne podobe morda povsem zadovoljivo vgrajujejo. Pri vrednotenju 
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likovnih del so se točnih poimenovanj obravnavanih likovnih pojmov domislili s 
težavo, vendar hitreje in lažje kot v prvem akcijskem koraku. Likovni spremenljivki 
položaj in velikost so znali prepoznati v nastalih likovnih delih.  

Po izvedbi dveh eksperimentalnih likovnih tehnik v dveh akcijskih korakih sem 
želela, da bi likovna tehnika v naslednjem akcijskem koraku učencem omogočala, da 
se čim bolj svobodno izražajo in v večji meri sami vplivajo na končni razplet ter vidne 
lastnosti svojih likovnih del. Ob tem sem želela likovno nalogo zasnovati tako, da bi 
do izraza še bolj jasno prišle predstavne in imaginacijske zmožnosti otrok pri 
zamišljanju realnega ali izmišljenega prostora ali pojava oziroma kombiniranju vsega 
tega. Vizualizacija v zemljevidih to omogoča na prav poseben način. Idejno 
zamišljanje z malo omejitvami se v aktivni vizulizaciji v risbi prevaja v omejitve 
vidne oblike. Ta hkrati omogoča porajanje novih vpogledov, ki postajajo razvidni in 
se oblikujejo med procesom pozunanjanja notranje videnega in doživetega. Miselna 
vizualizacija resničnega ali neresničnega prostora ali pojava in njena predstavitev v 
prikazu z značilnostmi zemljevida se pri tem združuje z likovnim načinom 
preoblikovanja sveta in v likovnem izražanju otrok poudari (z)možnost njihove lastne 
celovite kreacije in osmišljanja semantično-estetskega sporočila, ki ga s svojim 
likovnim delom želijo posredovati. 
 

4.6 TRETJI AKCIJSKI KORAK  
 

4.6.1 OPIS TRETJEGA AKCIJSKEGA KORAKA (Z 
UVEDENIMI SPREMEMBAMI)    

  
Pri tretjem akcijskem koraku sem vpeljala dve spremembi, ki sta obe 

prepuščali več svobode pri sprejemanju odločitev samostojni presoji učencev.  
1.) Likovne tehnike torej nisem v naprej točno določila sama, učenci so se sami 
odločali o risarski tehniki, ki so jo uporabili. Risarske tehnike so lahko med seboj 
kombinirali in v likovna dela vnašali tudi elemente likovne tehnike kolaža ter 
nekaterih slikarskih likovnih tehnik. Ob tem sem predstavila še pojma iz učnega 
načrta, in sicer za risbo najbolj značilni likovni prvini točko in linijo. Združila sem 
torej metodo kompleksnosti in prepletanja z metodo samostojnega dojemanja in 
usvajanja likovne tehnike skozi lastno izkušnjo (Tacol, 2003). 
~ Likovna naloga je bila sicer osredotočena na likovno področje risanje iz 
učnega načrta, vendar je med slikarskimi in risarskimi likovnimi tehnikami včasih 
težko postavjati ostro ločnico. Sopostavljanje slikarskih in risarskih elementov v 
likovnem delu je pravzaprav lahko eno od likovnih sredstev za doseganje željenega 
čutno-pomenskega učinkovanja likovnega dela. Samostojno raziskovanje likovnih 
tehnik, ugotavljanje, katera bi najbolj odgovarjala temu, kar želijo pri likovnem 
ustvarjanju doseči, ter premagovanje zahtev, ki jih izbira prinaša s seboj, učencem 
omogoča odkrivanje razlikovanj med značilnostmi risbe in slike na osnovi lastne 
izkušnje. Risarske likovne tehnike sem predstavila preko ugibanja in odgovarjanja 
učencev o tem, kaj vse bi lahko uporabili kot risalo. Sledila je naloga razvrščanja 
pomešanih risarskih likovnih tehnik, izpisanih na drsnici, med suhe ali mokre risarske 
likovne tehnike. Ko so bile na podlagi odgovorov učencev te razvrščene, so se na 
drsnici pojavile še kombinirane risarske likovne tehnike. Da bi učenci čim bolje 
razumeli, o čem se lahko samostojno odločajo in kako so med seboj povezane 
odločitve o likovni tehniki in likovnih materialih, orodjih in podlagah, je sledila 
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demonstracija različnih risarskih likovnih tehnik. Prvo sem nameravala demonstrirati 
sama, medtem ko bi preostale prikazali prostovoljci iz razreda, ki bi jih pri 
demonstraciji, prav tako kot predtem mene, lahko usmerjal ves razred.   
~ 2.) Likovni motiv je bil bistveno bolj odprt kot pri prejšnjih dveh nalogah, in 
sicer je odločitve učencev o likovnem motivu usmerjal naslednji širši okvir, ki je 
izhodiščni likovni motiv te naloge opisoval kot: Zemljevid prostora ali pojava po 
domišljiji. Uporabila sem metodo transponiranja in alternative (Tacol, 2003).  
Likovna vsebina se je z vidiki vizualizacije v zemljevidih torej ponovno povezovala 
predvsem na osnovi likovnega motiva. Preko slikovnega gradiva sem učencem 
skušala predstaviti, kaj (vse) lahko vizualizacija v zemljevidu predstavlja v širšem 
pomenu besede. Pri tem sem torej uporabila metodo dela s slikovnim materialom. 
Učenci so se lahko v svojih likovnih delih poigrali z lastnim razumevanjem 
vizualizacije v zemljevidih in v likovna dela vključili tudi sheme predmetov ali 
pojavov (v podobnem pomenu, kakor so bile sheme predstavljene v prvem delu te 
raziskovalne naloge). Za razmislek in predstavo o različnih prostorih sem v razlago 
vključila krajšo vajo notranje vizualizacije prostora, ki sem jo z besedami 
usmerjala sama, učenci pa naj bi si medtem z zaprtimi očmi in v tišini v mislih 
predstavljali različne prostore.   
 

4.6.2 UČNA PRIPRAVA     
  
Učno pripravo dodajam v prilogi pod naslovom: 7.3 Tretji akcijski korak: učna 
priprava. 
 

4.6.3 POROČILO OPAZOVANJA – POTEK POUKA   
   
V uvodni motivaciji sem učencem pokazala karikaturni avtoportret Hinka 

Smrekarja (1933). Kot sem predvidevala, so se učenci odzvali z negodovanjem. Uf 
grozna je. Ta možak sedi. Slika. Riše. Kaj mu teče iz nosa? Nekaj dela s tem. Kako 
vemo, ali slika ali riše? Kaj drži v roki? Pero. Po tem vemo, da ____ verjetno riše. 
Povem, da se bomo tokrat ukvajali z risanjem. Pri prejšnjih dveh likovnih nalogah 
smo ugotovili, da so podobe na slikah, risbah in grafikah zgrajene iz oblik, ki jim 
lahko z likovnimi spremenljivkami spreminjamo lastnosti. Oblike smo primerjali z 
besedami, iz katerih lahko zgradimo povedi. Tako, kakor so besede zgrajene iz črk, so 
tudi likovne oblike zgrajene iz nekih elementov. Te likovne elemente, iz katerih 
izhajajo oblike, imenujemo likovne prvine. Učenci so na slikovnem gradivu 
prepoznali pikice, pike, črto, gostoto. Te pikice predstavljajo likovno prvino točko. 
Točke, kot likovne prvine, so lahko pravilne ali nepravilne oblike. Več točk lahko 
sestavlja črto, linijo. Učenci hitro prepoznajo, da se točke nahajajo tudi tam, kjer se 
črte sekajo in da se vsaka črta na sliki začne in konča v točki. Pri tem povedo, da je to 
podobno, kakor pri matematiki. Na naslednji sliki prepoznajo likovno spremenljivko 
gostoto. Na tej sliki je gostota sestavljena iz več elementov – točk – takšna 
razpostavljenost točk pa sestavlja ploskev. Več točk lahko torej sestavlja ploskev. Na 
vprašanje, ali je lahko točka tudi praznina, nekateri odgovarjanjo z ja, je lahko 
nekateri z ne. Po opazovanju slikovnega gradiva sklenejo, da lahko tudi izostanek 
grafičnih elementov, kot sprememba v slikovnem prostoru, predstavlja točko.  

Na naslednjih primerih slikovnega gradiva hitro prepoznajo črto. Povedo, da je 
črta lahko lomljena, ravna, mehko ukrivljena. S pomočjo podvprašanj naštejejo še 
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debele in tanke črte ter zaključene oziroma sklenjene črte. Na zadnji sliki ponovno 
opazijo gostoto. Na podlagi primerjanja prejšnjega slikovnega gradiva o likovni prvini 
točki, sklepajo, da lahko tudi črte tvorijo ploskve. Ugotovijo, da se na zadnji sliki med 
dvema ploskvama, sestavljenima iz linij, ustvari bela črta, v barvi ozadja. Povem, da 
je to pasivna linija.    

Na naslednjem slikovnem gradivu opazijo prehod od temnega proti svetlemu. 
Na eni sliki ga opišejo kot lep, postopen barvni prehod, na drugi sliki ugotovijo, da 
prehod ni enak, ker so razlike večje. Zanima jih, kako je to narejeno. Skupaj 
ugotavljamo, kako so doseženi določeni svetlostni toni: črte se sekajo, črte so 
postrani, tam so pikice, na enem koncu jih je več, na drugem koncu jih je manj.   

Na naslednjem slikovnem gradivu prepoznajo točke in linije. Usmerim jih v 
opazovanje, na kakšen način črte in linije na slikovnem gradivu sestavljajo ploskve z 
različnimi površinami. Učenka v oblikah prepozna slap in sončni zahod. Skušamo 
ugotoviti, kaj bi lahko izmerili črti in kaj ploskvi. Ponovno z navezovanjem na 
matematiko ugotovijo, da bi črti lahko izmerili, koliko je dolga in ploskvi, koliko je 
dolga in tudi, koliko je široka.  

Učenci hitro poiščejo odgovor, da sta glavni izrazni sredstvi pri risanju točka 
in črta. Vprašam jih, o čem nismo govorili, kar še opazimo na različnih risbah in 
slikah. Hitro ugotovijo, da nismo omenjali barve.  

Med risali naštejejo svinčnik, barvice, kemični svinčnik, flomaster. Nekdo 
omeni čopič. Ugotavljajo, ali je čopič lahko risalo ali ne. Nekateri pravijo, da je lahko 
nekateri, da ne. Sklenejo, da čopiče uporabljamo za slikanje. Skupaj ugotovimo, da 
čopiče lahko uporabljamo tako za slikanje, kot za risanje. Naštejejo še oglje. Nekdo 
omeni tuš. Spomnim jih, da je tuš barvna snov in ne risalo. Omenijo tempere. 
Ponovno ugotavljamo, ali je to barvna snov ali risalo. Ugotovijo, da je barvna snov. 
Nekatera risala nosijo enako ime, kakor barvna snov, na primer oglje, kreda. Na sliki 
ne prepoznajo črtala, sprva mislijo, da gre za tanek čopič. Ugotovijo, da so peresa za 
risanje oblikovana tako, da imajo črnilo od znotraj, lahko so takšna, da jih pomakamo 
v črnilo in količino črnila nadzorujemo sami. Spomnijo se, kako smo izdelali 
monotipijo in se strinjajo, da so lahko tudi paličice risalo, podobno kot modelirke. 
Pogovor usmerim na to, da smo pri izdelavi grafike morali matrico, na katero smo 
risali, odtisniti, da bi dobili končno podobo. Vprašam jih, kako bi lahko paličice 
uporabili, da bi z njimi lahko risali neposredno na papir. Ugotovijo, da jih lahko 
pomakamo, na primer v tuš. Pri prazni sličici, namenjeni za predloge o risalih, ki jih 
še nismo našteli, jih vprašam, ali bi lahko tudi radirko uporabili za risanje. Večinoma 
se strinjajo, da bi jo lahko.  

Pri razvrščanju risarskih likovnih tehnik med mokre in suhe zelo aktivno 
sodelujejo in eden čez drugega govorijo svoj odgovor. V eni skupini učenec že pred 
razvrščanjem opazi nenavadno razporeditev in me vpraša, zakaj je tuš pri suhih 
risarskih tehnikah. Ko ga razvrstimo, se, tudi na prezentaciji, tuš premakne k mokrim 
risarskim likovnim tehnikam. Nekaj težav je z risarskima likovnima tehnikama 
flomaster in kemični svinčnik. Ugotovijo, da je barvna snov v flomastrih in kemičnih 
svinčnikih mokra, ker je tekoča in jih zato uvrstijo med mokre likovne tehnike. 
Večina učencev v vseh skupinah me sprašuje, kaj je lavirana risba. Zato z v naprej 
pripravljenim materialom najprej opišem in demonstriram to likovno tehniko. Učenci 
mi pomagajo izbrati ustrezen papir za podlago, glede na to, da bom uporabila vodo. 
Izbiramo med papirji, kakršne imajo v svojih likovnih blokih, le da so narezani na 
manjše formate (in ne A3). Skupaj se odločimo za debelejši list papirja. Pri 
demonstraciji uporabim kemični svinčnik, ki se proti pričakovanjem ne razlije v stiku 
z vodo. Učencem to pokažem in nato rišem z drugim kemičnim svinčnikom, pri 
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katerem se barva v stiku z vodo razlije. Ugotovimo, da ima barvna snov v različnih 
kemičnih svinčnikih različne lastnosti, zato je vedno dobro preveriti, ali se bo z barvo 
res zgodilo to, kar pričakujemo, ali se bo zgodilo kaj drugega. Ugotovimo, da takšno 
nepričakovano obnašanje barve, ki se ne razlije ali se razlije po papirju v 
nepričakovano smer in obliko ter nekatere narisane poteze, ki na sliki izgledajo 
drugače, kot smo pričakovali, samo zaradi tega, ker jih nismo vnaprej predvideli, niso 
nujno tudi napake na risbi. Če nas motijo, jih lahko poskusimo popraviti, lahko pa so 
tudi dobrodošla sestavina, ki risbo popestri in »začini«. Lavirano risbo pričvrstim na 
tablo. 

Za demonstracijo naslednjih risarskih likovnih tehnik povabim pred tablo 
prostovoljce iz razreda. Učenci so bili v vseh treh skupinah zelo zainteresirani za 
sodelovanje. Vsi niso mogli priti na vrsto, vendar zaradi tega niso bili zelo slabe volje. 
Nekateri so želeli demonstrirati točno določeno likovno tehniko. Pri izbiri ustrezne 
podlage je skoraj vedno sodeloval ves razred. Odločali so se o primerni debelini 
podlage in primerni barvi podlage – ali je na primer bolj primerna bela, rjava ali 
temno zeleno-siva podlaga. Hitro so ugotovili, da barvne krede, uporabljene na temni 
podlagi, delujejo drugače kot na svetli. Všeč jim je, da lahko rišejo tudi z belo barvo, 
kar pri risbi na beli podlagi, ki so je vajeni iz šolskih zvezkov, običajno nima 
željenega učinka. Med demonstracijo sem učence usmerjala v poigravanje z likovno 
tehniko – uporabo različno močnega pritiska barvice ali svinčnika, preizkušanje, 
kakšno sled pusti za seboj različna uporaba istega čopiča, kako na to vpliva izbira 
med različnimi čopiči, kako lahko obrnemo paličico oglja pri risanju, ali lahko rišemo 
le s konico paličice ali tudi z njeno daljšo stranjo ipd. Vsako risbo, nastalo v 
demonstraciji, sem pričvrstila na tablo. Z učenci smo v sopostavitvi risb, ustvarjenih v 
različnih risarskih likovnih tehnikah, opazovali razlike med njimi. Pri tem je bilo 
potrebnega le malo usmerjanja z vprašanji, kot je na primer: Ali je od daleč bolj 
izrazita in je bolje videti risbo s svinčnikom ali s flomastrom? Kakšno sled pusti za 
seboj voščenka v primerjavi z barvico? Bolj debelo, bolj živo, bolj vidno, barvice ni 
dobro videt. Ugotovijo, da je tam, kjer so z voščenko in barvico bolj pritisnili, barva 
bolj izrazita, bolj močna in tam, kjer so manj pritisnili, bolj svetla. Je bolj izrazita 
(vidna) risba s kemičnim svinčnikom, ki je nismo zmočili, ali tista, pri kateri se je 
barva v stiku z vodo razlila? Učenci so opazili, kako se pri razlivanju flomastra in 
kemičnega svinčnika spreminja barvna svetlost in v nekaterih primerih tudi sama 
barvnost (risba s črnim flomastrom se je v stiku z vodo obarvala vijolično). Na tablo 
sem med demonstracijo pričvrstila tudi nekatere risbe, na katerih so uporabili večjo 
količino vode. Na nekaterih je barva v verikalnem položaju stekla navzdol, kar so 
učenci hitro opazili. Domislili so se, da lahko podoben učinek dosežejo s pihanjem v 
mokro barvo. Tiste, ki so uporabili oglje in kredo, sem spodbudila, da so razredu 
pokazali, kakšno sled je risalo pustilo na njihovih rokah. Vprašala sem jih, kaj bi se 
zgodilo, če bi po risbi s kredo ali s svinčnikom potegnili z roko. Ugotovili so, da bi se 
izbrisala in da jo je treba fiksirati s sprejem. V vseh treh skupinah so bili zelo veseli 
demonstracije risbe z radirko, na v naprej pripravljeni, s svinčnikom obarvani, 
podlagi. Nekateri so se že pri naštevanju risal domislili likovne tehnike praskanke in 
so veseli, ko jo vidijo pri demonstraciji. Komentirajo, na kakšen način so jo že 
naredili tudi sami. Glede podlage, ki jo lahko uporabimo pri risanju, so učenci 
ugotovili, da bi lahko uporabili tudi drugačne podlage, ne samo papirjev v svojih 
likovnih blokih. Nekatre primere, nastale pri demonstraciji likovnih tehnik, ki so jo 
izvajali otroci, prikazuje Slika 66. 
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Slika 66: Nekaj primerov, nastalih pri demonstraciji likovnih tehnik, ki so jo izvedli učenci. 

Povem jim, da bodo pri tej nalogi lahko sami izbrali risarsko likovno tehniko. 
Na drsnici, ki sem jo uporabila pri razlagi, jim ponovno pokažem risarske tehnike, ki 
smo jih med uro omenili. Povem, da se lahko odločijo tudi za kombinirano likovno 
tehniko. Pri izbiri likovne tehnike naj bodo pozorni na ustrezno polago, ki je lahko list 
papirja iz njihovega likovnega bloka. Če bi kdo želel, bi se lahko odločil tudi za 
drugačno podlago, če bi bila risarska likovna tehnika na njej smisleno izvedljiva. 
Format risbe je omejen na velikost A3. Do naslednje ure imajo nalogo, da premislijo, 
katero risarsko likovno tehniko bi radi uporabili in prinesejo seboj material, ki ga 
zanjo potrebujejo. Povem še, da lahko nekatere materiale, kot so krede in barvni tuš, 
dobijo v šoli, kot so navajeni. Učenec, ki želi izdelati praskanko, bo prav tako lahko 
dobil material v šoli. Ta učenec edini ni uporabil papirja iz šolskega bloka, temveč bel 
koledarski papir v velikosti približno A3 formata. Učenci se zelo veselijo samostojne 
izbire. Sprašujejo me, ali je dovolj, če uporabijo svoje najljubše flomastre, ali lahko 
uporabijo tudi svinčnik, barvice, ali lahko rišejo z ogljem in oglje potem zabrišejo z 
zobno ščetko itd.  

Naslednjič mi nekateri učenci že na hodniku povejo, kaj so prinesli seboj, zelo 
jih zanima, kaj bodo risali. Na začetku ure preverim, ali so in kaj so prinesli seboj. 
Nekateri so material pozabili. Pogovor preusmerim na likovni motiv. Nekateri učenci 
tudi med preverjanjem materiala že sprašujejo, kaj bodo risali. Povem jim, da bodo 
izdelovali zemljevid prostora ali pojava po domišljiji. Nekateri učenci ob tem 
zavzdihnejo (spet zemljevid). Naredimo vajo v zamišljanju, med katero naj bi bili 
učenci tiho in imeli zaprte oči. Večina učencev res miži, vendar ne vsi. Učence z 
besedami usmerjam, naj si zamišljajo majhen prostor, na primer mravljišče. Nato naj 
si zamislijo še manjši prostor, na primer sobo mravlje v mravljišču. Učenec 
komentira, da lahko ima v njegovem mravljiču mravlja ful veliko sobo. Komentar ni 
mišljen nesramno, temveč bolj kot zabavna pripomba. Učencem dam navodilo, naj si 
zamislijo zelo velik prostor, kot je življenski prostor kita, ki plava po oceanu. Nekateri 
učenci komentirajo, da lahko kiti preplavajo zelo, zelo daleč. Nato naj si skušajo 
predstavljati še večji prostor, na primer vesolje. Zatem naj si skušajo zamisliti zelo 
napolnjen prostor, kot je na primer tržnica, na kateri mrgoli različnih stvari in ljudi. 
Nato naj si poskušajo zamisliti zelo pust, prazen prostor. Nekateri na glas 
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komentirajo, da si takšnega prostora ne morejo zamisliti. Pomagam jim – kot je na 
primer puščava, v kateri se vse naokoli, kilometre in kilometre, razprostira samo 
pesek.   

Po miselni vaji so učenci mirnejši. Pokažem slikovno gradivo z različnimi 
zemljevidi. Skrbim, da slike pregledamo hitro. Opazujemo prostor, ki ga prikazujejo. 
Zemljevid Vojne zvezd jih pritegne, večina (učencev in manj učenk) pozna 
domišljijski svet, na katerega se zemljevid navezuje. Všeč jim je zemljevid Srednjega 
sveta, ki se navezuje na literarni svet Gospodarja prstanov. Pomorska karta Severnih 
dežel in njihovih čudes (1539) Olausa Magnusa se jim zdi zelo zanimiva, nekatere 
zelo pritegnejo upodobitve raznih pošasti. Z zanimanjem si ogledajo detajl slike, na 
katerem jim razložim, da podoba prikazuje, kako skušajo mornarji odgnati pošast z 
zvokom trobent, ki naj ga ta pošast ne bi prenašala. Z zanimanjem si ogledajo tudi 
zemljevid Kantona Berna (1700), pri katerem se spomnijo, da oblika Slovenije 
spominja na obliko kokoši. Deloma jim je zanimiv plan smučišča, nekateri omenijo, 
da so takšne karte že videli in ugotavljajo, katera barva označuje katero zahtevnost 
smučarske proge. Ugotovijo tudi, da prikaz ni narisan iz ptičje perspektive, ker želi 
čim bolj jasno prikazati smučišča, ki so na pobočjih hriba. Nasin zemljevid Svetlobne 
onesnaženosti (1995) se jim zdi zelo lep. Opazijo, da je na njem upodobljen cel svet. 
Sami ugotovijo, da je na zemljevidu videti tudi, kje ljudje uporabljajo elektriko. Med 
predlogi, kaj bi še lahko prikazali na ta način, naštejejo, da bi lahko prikazali, kje in 
koliko ljudje uporabljajo mobilne telefone in kje raje jejo krompir. Ob primeru Opisa 
poti od Londona do Cambridgea (1250) Matthewa Parisa, opazijo, da gre sicer za star 
zemljevid, vendar da tudi v današnjem času nekateri ljudje romajo. Niso povsem 
prepričani, ali bi lahko bil to res zemljevid ali ne. Pri sliki, ki prikazuje Kawloon 
obzidano mesto v Hong Kongu pred rušenjem (1993) (avtorja Kazumi Terasawa, H. 
Kani), se čudijo, koliko podrobnosti je narisanih in kako veliko reči je na sliki. Z 
zanimanjem prepoznavajo detajle – glej tam sušijo perilo. Veseli so, ko jim pokažem 
tudi fotografijo mesta, po kateri je risba nastala. Ugotovijo, da je prostor prikazan kot 
bi bila stavba prečno prerezana, ker lahko tako najbolje pokaže njeno notranjost v 
več nadstropjih. Če bi blok narisali iz tlorisa, bi morali vsako nadstropje narisati 
zase. Zelo jih pritegne shema, ki prikazuje zgradbo ušesa. To je pa, kot bi lahko videli 
v človeško telo. Ugotovijo, da tudi ta shema spominja na zemljevid, ker prikazuje kje 
je kaj v ušesu – prostoru, ki ga tvori zunanje in notranje uho. Lahko na primer vidimo, 
kje je bobenček in da je tam tisti polž in da je tam to uho – to kar lahko primeš.  

Učencem svetujem, da lahko pri iskanju idej o prostoru, ki ga bodo upodobili 
na svojih zemljevidih, razmislijo o prostorih, ki jih imajo radi, svojih hobijih ipd. Če 
se na primer radi ukvarjajo s športom, lahko uprizorijo prostor, v katerem se nek šport 
odvija. Ker lahko v shemi prikažejo tudi pojav, lahko upodobijo tudi, kako se ta šport 
odvija. Če imajo radi glasbo in igrajo v orkestru, lahko izdelajo na primer zemljevid 
postavitve glasbil v orkestru. Na hrbtno stran izbrane podlage prepišejo likovne 
pojme, ki smo jih obravnavali, zapišejo izbrano likovno tehniko in likovni motiv. 
Učenec dvigne roko in vpraša, kaj pa naj napišemo pri likovni tehniki? Odgovorim, 
da naj napiše likovno tehniko, ki si jo je izbral, pri čemer si lahko pomaga tako, da 
poimenuje barvno snov ali risalo, s katerima bo risal – na primer svinčnik, tuš, 
voščenka, kreda ... Mize zaščitijo s časopisnim papirjem, si pripravijo material in 
začnejo z likovnim ustvarjanjem. Nekatere je treba večkrat spomniti na časopisni 
papir. Učencem pokažem, da so šolski materiali na voljo na stolu in mizi pred tablo. 
Spomnim jih, da naj tuše vedno postavljajo v plastične posodice, da se ne bi razlili 
preko risbe in mize na torbe in tla ... Tisti, ki bodo risali s kredami in tušem, naj bodo 
pozorni, česa se dotikajo s svojimi rokami, da ne bi puščali sledi barve tam, kjer to ni 
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zaželjeno. Tisti, ki želijo, si lahko prostor in zemljevid tega prostora najprej skicirajo. 
Medtem ko si učenci pripravljajo delovni prostor, sama natančneje razložim likovno 
nalogo učencem, ki so prejšnjič manjkali. Potem svetujem učencem, ki me sprašujejo, 
ali so izbrali ustrezno podlago. Veliko učencev ne ve, kako začeti, kakšen prostor naj 
v svojem likovnem delu upodobijo.  

Učenka na primer ne ve, kaj bi narisala. Pove, da sicer zelo rada plava, vendar, 
če nariše samo bazen, to ne bo zemljevid. Povem ji, da lahko nariše sistem bazenov 
kot v termah, z notranjimi in zunanjimi bazeni, s plavalnim bazenom, z manjšimi 
masažnimi bazeni itd. Ob tem tudi sama našteje nekaj idej in začne razmišljati dalje. 
Učenka, ki dolgo ne ve, kaj bi narisala na zemljevidu, pove, da rada hodi na počitnice 
na morje in ji je tam zelo všeč. Povem ji, da lahko nariše tudi ta prostor. Prikaže lahko 
na primer, kje je prostor za šotore, prikolice (ker oni kampirajo), plaža, tuši, igrišča za 
odbojko ob plaži, minigolf ... Pomisli lahko na vrsto plaže – ali je peščena, kamnita, s 
kamenčki, ali je na njej pomol, ali se da skakati v vodo. Je morda v bližini pristanišče, 
morda slaščičarna s sladoledom. Učenki je zamisel o plaži všeč, na podoben način 
začne razmišljati o drugih prostorih in oblikovati svoje ideje, ki nimajo več veliko 
skupnega s tem, o čemer sem ji govorila sama.  

V eni od skupin je tudi deklica, ki je pred kratkim prišla v Slovenijo in še ne 
razume povsem slovenščine, niti angleščine. Nalogo ji po nasvetu likovne 
pedagoginje poenostavim tako, da ji svetujem, da nariše svojo sobo, oziroma takšno 
sobo, kot si jo želi. Po nekaj iznajdljivosti pri premagovanju jezikovnih ovir pri 
razlagi in ob pomoči sošolk, razume, kaj je njena naloga. Ideja ji je dokaj zanimiva in 
začne risati z voščenkami. Vpraša me, ali lahko nariše tudi knjige, ki so v sobi, 
odgovorim, da lahko. In peresnico na mizi? Tudi. Njeno končno delo prikazuje Slika 
67. 

   

 
Slika 67: Učenka je narisala »zemjevid« svoje sobe. Med notranjostjo in zunanjostjo ni jasne ločitve in 
meja.  
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Učenka me vpraša, ali lahko nariše tudi prostor pod vodo. Povem, da lahko. 
Vpraša me, ali ne bo to potem risba. Povem, da bo to vsekakor risba. Če bo pri tem 
tudi spominjala na zemljevid, bo odvisno predvsem od načina, na katerega bo 
prikazan prostor. Vpraša me, ali lahko nariše samo sobo. Povem, da lahko, vendar naj 
bo videti, kje so katere stvari v tej sobi. Vpraša me, ali lahko nariše vrata, skozi 
katera je videti v nek svet. Povem, da lahko, vendar naj to nariše tako, da bomo risbo 
lahko gledali kot neke vrste zemljevid. Svet, ki ga je videti skozi ta vrata, lahko na 
primer prikaže na način zemljevida. Ali lahko potem v bistvu narišem, kot je pri 
povodnem možu, pod vodo več sob? Seveda lahko. Kasneje si je premislila in v 
zemljevidu uprizorila domišljijsko pokrajino.  

Učenka zraven nje pove, da bi ona narisala hišo, sicer na kopnem in ne pod 
vodo, vendar ne ve, kako začeti. Če bo narisala tloris hiše, ji svetujem, da si lahko 
predstavlja, kam bi prišla, ko bi vstopila skozi vhodna vrata. Bi naprimer vstopila v 
sobo ali v hodnik? Bi lahko šla na levo ali desno? Bi bila v sobi zraven kuhinja, 
kopalnica, spalnica? Pove mi, da bi narisala tako hišo, v kateri bi bilo stopnišče in 
balkon. Za to je morda primerno narisati prečni prerez hiše, česar se domisli tudi 
sama. Začne razvijati svojo idejo. Njeno končno likovno delo prikazuje Slika 68. 

  

 
Slika 68: Prečni prerez stanovanjske hiše. Ponazorjeno je tudi prehajanje svetlobe skozi strešno okno in 
prižgane in ugasnjene luči v sobah.  

Eden od učencev me vpraša: Kaj če prostora, ki smo si ga zamislili, ne 
moremo narisati. Kakšen je ta prostor, ali ga lahko opišeš? Ne, ne morem. Je ta 
prostor tak, kot bi lahko bil na Zemlji? Ne. Je podoben vesolju? Malo. Je en tak 
breztežnostni prostor. Kot nebesa. Ali lahko to narišem? Lahko. Ampak kako? Morda 
tako, da narišeš stvari, ki so v tem prostoru. Ma, jih lahko narišem tako, kot jih 
vidimo? Misliš, kot bi jih gledali s strani? Ma, tako kot jih vidimo? Svetujem, naj 
naredi skico ali kar nariše »pravo« risbo in bomo potem skušali ugotoviti, ali 
spominja na zemljevid oziroma, kako risbo »spremeniti« v zemljevid ali shemo.   
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Učenec, ki riše izmišljeno osončje, mi pove, da ne ve, kako bi zdaj narisal 
galaksijo, kako naj jo nariše od zgoraj? Strinjam se, da je vesolje za nas nenavaden 
prostor, saj ne moremo določiti, kaj je v njem zgoraj in kaj spodaj. V kontroliranem 
breztežnostnem prostoru se lahko ljudje premikajo na podoben način, kot bi plavali 
pod vodo. Pri tem se ne spuščam v poglobljeno razlago tega, kaj vpliva na 
razporeditev planetov v osončju in sil, ki so pri tem vpletene. Učenec riše izmišljeno 
osončje in zato si lahko postavitev planetov v njej predstavlja po svoje. Usmerim ga v 
razmislek o tem, ali bi lahko določil položaje planetov na risbi glede na to, koliko so 
oddaljeni eden od drugega. Vmes že začne razvijati svojo idejo sam. Aha, na sredini 
bom narisal en večji planet in ostale okoli njega. Njegovo končno likovno delo 
prikazuje Slika 69.  

  

 
Slika 69: Razporeditev planetov v izmišljenem osončju.  

 Enega od učencev zanima, ali lahko nariše sončni mrk. Povem mu, da lahko. 
Vpraša me, kako, s katerimi barvami? Svetujem, da uporabi krede na temni podlagi. Z 
izbiro se strinja, ker mu tako ne bo treba posebej barvati črnega vesolja v ozadju. 
Spodbudim ga, naj si naredi skico in si skuša predstavljati, zakaj nastane sončni mrk. 
Sam pove, da je to takrat, ko sonca ne moremo videti, ker je vmes luna. Idejo v 
zemljevidu oblikuje po svoje. Na skici nariše zemljo najmanjšo, luno večjo od zemlje 
in kot največje nariše sonce. Pustim ga, da idejo razvija po svoje, tudi sam pove, da bo 
narisal, kako si on v svojem svetu predstavlja sončni mrk. Njegovo končno likovno 
delo prikazuje Slika 70. 
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Slika 70: Shema sončnega mrka. 

  Učenka, ki je izdelovala zemljevid premikanja ozvezdja Veliki voz glede na 
letne čase, se je ideje, da bo narisala Veliki voz, domislila sama. Z nekaj spodbudami 
in v glasnem razmišljanju o tem, kaj želi narisati, se je domislila in odločila še, da bo 
upodobila še njegovo premikanje. Idejo je samostojno oblikovala. Tudi ona je shemo 
oblikovala po svoji predstavi in je povedala, da je narisala tako, kot si ona malo po 
domišljiji predstavlja, kako je malo zares in malo tako bolj, kot da bi bilo v 
domišljijskem svetu – ni prav tako, kot je v resnici in na slikah v učbenikih. Njeno 
končno likovno delo prikazuje Slika 71.   

 

 
Slika 71: Premikanje ozvezdja Veliki voz skozi letne čase. 

 Učenec dvigne roko in mi pove, da njegov sosed riše hišo od bogatašev. 
Likovno delo, o katerem je govoril, prikazuje slika Slika 72. Povem, da lahko v risbi 
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narišejo tudi, kar si želijo, da bi na primer bilo v hiši, narišejo lahko tudi svojo sanjsko 
hišo. Učenec odvrne, da on ne bo kot njegov sošolec in bo raje narisal hišo za 
begunce. Ideja mu je zelo všeč. Dotlej še ni čisto dobro vedel, kaj bo narisal. Takoj 
začne risati in razmišljati, kaj vse bi lahko v »hišo za begunce« dodal, da jim bo v njej 
udobno. Na primer bazen. Njegovo končno likovno delo prikazuje Slika 73.     

  

 
Slika 72: Načrt večjega stanovanjskega kompleksa z okolico.  

 
Slika 73: Tloris hiše »za begunce«. 
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Učenec, ki riše prepletanje lebdečih cest s svinčnikom, pokaže na enostavno 
skico avta. Ta je uprizorjen z obliko majhnega pravokotnika, s štirimi manjšimi krogi, 
razporejenimi po eden na vsakem koncu, na zunanji strani daljših stranic 
pravokotnika, tako da predstavljajo dve sprednji in dve zadnji gumi. Pove mi, da ne 
ve, kako bi lahko drugače narisal avto v tlorisu. Povem mu, da so znaki na 
zemljevidih (tako, kot je njegov avto pravzaprav znak na zemljevidu) lahko 
poenostavljeni. Prav tako so posamezni znaki lahko prikazani od strani, čeprav je 
prostor na zemljevidu, na primer v celoti uprizorjen v pogledu od zgoraj, iz ptičje 
perspektive. To ga pomiri in razvedri. Pove mi, da se je domislil, da bodo ene ceste 
svetle – bele in druge temne – pobarvane s svinčnikom in bodo na njih svetli avti. To 
zamisel pohvalim. Njegovo končno likovno delo je prikazuje Slika 74.  

  

 
Slika 74: Zemljevid lebdečih cest. 

 Učenec, ki želi risati z radirko, ne ve, kako bi »osivil« list. Na časopisu in 
dodatnem listu za demostracijo mu pokažen nekaj načinov. Nekatere ob tem odkrije 
še sam. Vztraja, da želi list obarvati s svinčnikom. Vpraša me, ali naj list pobarva tudi 
na robovih. Pokažem mu, kako lahko pri zapolnjevanju slikovne površine s 
svinčnikom namesto enega, v roki drži več svinčnikov hkrati in tako hiteje doseže več 
obarvane površine. Ta zamisel mu je všeč in začne takoj poskušati. Ko začne risati z 
radirko, usmerim njegovo pozornost na razmišljanje o tem, kakšno sled pusti za seboj 
radirka na koncu njegovega svinčnika in kakšno večja kvadratna radirka. Ugotovi, da 
z uporabo prve nastanejo tanjše, z uporabo druge pa debelejše črte. Pri risanju 
uporablja obe radirki. Nastane zelo svetla risba, saj je tudi podlaga zelo svetlo siva. 
Ne drži se svoje skice. Razloži mi, kje je kaj na sliki – nekje so vinogradi, nekje 
pašniki. Svetujem mu, naj s svinčnikom ali črnim flomastrom oblikuje površine, na 
katerih so vinogradi in na katerih so pašniki, tako da bo lahko tudi nekdo, ki ne ve nič 
o risbi (ne tega, kako je bila narejena in ne s kakšnim namenom), na njej lahko ločil 
med vinogradi in pašniki ter razumel, kaj je kje. Vpraša me, ali lahko nariše trte. 
Odloči se, da jih bo narisal s svinčnikom. Čez nekaj časa mi pokaže, kako napreduje. 
Pove mi, da je zelo težko tako risati trte, vendar jih želi narisati tako, kot je res v 
vinogradu.  Trte uprizarja z zaporednim nizanjem kratkih in daljših črtic, saj vsi stebri 
v vinogradu niso enako visoki. To nizanje črtic s spreminjanjem velikosti opiše kot 



 

 124 

zelo zahtevno. Vendar pri tem sam vztraja. Svetujem mu, naj tudi na pašnikih 
ponazori travo. Lahko na bolj enostaven način. Odloči se za poševne črte s 
svinčnikom. Opozorim ga, da jih bo na množici sivih črt, ki tvorijo ozadje in belih črt, 
ki sestavljajo risbo na njem, morda težko razločiti. Svetujem mu, naj poudari še 
kmetijo. Sam se odloči, da bo to storil z radirko. Njegovo končno likovno delo 
prikazuje Slika 75, Slika 76 prikazuje hrbtno stran istega likovnega dela s pripadajočo 
legendo. 

 

  
Slika 75: Pokrajina s trtami in pašniki.   

  

 
Slika 76: Pokrajina s trtami in pašniki. Hrbtna stran, s pripadajočo legendo. 

Učenec, ki je bil v začetku navdušen nad svojo idejo o tem, da bo narisal 
zemljevid živalskega vrta, mi pove, da ne ve, kaj bi še narisal. Pogledam risbo in 
vidim, da je narisal slona in leva. Naštejem še nekaj živali, spodbujam ga, da se še 
sam domisli katere. Usmerim ga v razmišljanje o tem, kakšno je okolje v živalskem 
vrtu – ali je tam kaj rastlin ... Čez nekaj časa mi pove, da je hotel narisati koalo, 
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vendar mu ni šlo, zato se je premislil in isto obliko spremenil v tjulna. Njegovo 
končno likovno delo prikazuje (Slika 77). 

  

 
Slika 77: Prikaz živalskega vrta (1). 

 Tudi učenec na drugem koncu razreda riše zemljevid živalskega vrta. Je 
obupan in pravi, da bo začel na novo. Narisal je žirafo, pando in medveda. 
Ugotavljava, ali bi lahko dodal še kakšno žival, da te, ki jih je že narisal, ne bi bile 
tako osamljene. Tudi njega spomnim na rastlinje v kletkah in ob njih, da so med 
kletkami različne sprehajalne poti, in da so v nekaterih živalskih vrtovih tudi otroška 
igrišča. Živali v njegovem živalskem vrtu sicer niso v kletkah. Vprašam ga, ali jih bo 
narisal in odgovori, da jih bo mogoče narisal. Njegovo končno likovno delo prikazuje 
Slika 78.  
 

  
Slika 78: Zemljevid živalskega vrta (2). 
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 Naslednjo šolsko uro učenci izpopolnjujejo svoje risbe. V eni od skupin je bil 
čas za ustvarjanje nekoliko krajši, saj so imeli v začetku ure krajše predavanje in 
pregled v povezavi z nego zob. Večina učencev je na začetku izrisala ali si vsaj 
zamislila prostor v celoti, brez detajlov, ki jih dodajajo to uro. Nekateri so na začetku 
začeli risati veliko podrobnosti na enem delu risbe in sedaj nadaljujejo z gradnjo risbe, 
preko celotne površine. Učencem svetujem, naj različne površine zapolnijo tako, da se 
bodo razlikovale med seboj po teksturi. Lahko jih obarvajo ali zapolnijo z vzorci. Če 
je nekje površina s travo, jo lahko skušajo prikazati tako, da jo bomo hitro in brez 
težav prepoznali kot travo.   
 Učenec mi pove, da se je zmotil in naredil rdečo travo. Potem je skušal to 
popraviti in šel čez še z zeleno, vendar je obe barvi še vedno videti. Usmerim ga v 
razmislek o tem, da so barve na zemljevidu lahko spremenjene in ni nujno, da so 
takšne, kot so barve stvari v naravi. Sprejme moj nasvet in se sprva odloči, da bo 
celoten zemljevid narisal z rdečo in zeleno barvo, nato med risanjem delno spremeni 
svojo idejo. Njegovo končno likovno delo prikazuje Slika 79. 
  
 

 
Slika 79: Prikaz domišljijskega mesta. 

Učenec, ki riše zemljevid Formule 1, je zelo samostojen in si sam pripravi vse 
potrebno, da bo risbo s flomastrom laviral z vodo. Ve, da se bo pri tem natančnost in 
ostrina linij delno izgubila. Navdušeno razlaga, kje je kaj na risbi, Formulo 1 ima zelo 
rad in zelo natančno pozna prostor, v katerem se odvija. Njegovo končno likovno delo 
prikazuje Slika 80. 
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Slika 80: Zemljevid prizorišča Formule 1. 

Prav tako je navdušena učenka, ki riše razplet tekme v motokrosu, ki ga tudi 
sicer zelo rada spremlja. Pokaže mi svojo risbo in me vpraša, kaj dela oseba brez 
motorja. Odgovorim, da je verjetno padla. Moj odgovor potrdi in ga je zelo vesela. 
Nato riše dalje. Njeno končno likovno delo prikazuje Slika 81. 

  

 
Slika 81: Razplet tekme v motokrosu. 
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Fant, ki je želel narisati prostor, podoben nebesom, mi pove, da ga je upodobil 
od zgoraj navzdol torej v pogledu od strani. S flomastrom je s krogi uprizoril »duše« 
ljudi. Kasneje se je domislil, da bi lahko figuri zgoraj dodal obraz, izrezan iz revije in 
to po svoji odločitvi tudi naredil. Njegovo končno likovno delo prikazuje Slika 82. 

  

 
Slika 82 Prikaz prostora »podobnega nebesom«. 

   
Učenec, ki riše izmišljeno galaksijo in vesolje z ogljem, je navdušen nad svojo 

iznajdbo strganja oglja in risanja z nastrganimi majhnimi koščki oglja. Nekatere 
»pikice«, ki so nastale pri strganju in padle na risbo, želi ohraniti tam, kjer so. 
Pokažem mu, kako jih lahko »pričvrsti« z uporabo fiksirnega spreja. Nad tem 
postopkom je navdušen. Dovolim mu, da pod nadzorom ustvarja risbo na tak način. 
Njegovo končno likovno delo prikazuje Slika 83. 

 

 
Slika 83: Prikaz izmišljene galaksije. 
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Učencu, ki je s kredo narisal zemljo iz vesolja, svetujem, naj zapolni še ozadje 
okoli planeta, da bo videti tudi prostor, v katerem se ta planet nahaja. Pove mi, da je ta 
planet v vesolju, ki je črno, črne krede pa ni. Vprašam ga, katero risalo še ima 
podobne lastnosti, kakor kreda in je temno. Nekaj trenutkov ugiba, nato se domisli, da 
je takšno oglje. Nato začne zapolnjevati belo površino v ozadju s črnino oglja. 
Njegovo končno likovno delo prikazuje Slika 84.   

  

 
Slika 84: Prikaz zemlje iz vesolja. 

Učenci na risbe dodajajo napise in oblikujejo legende. Nekateri le oštevilčijo 
posamezne elemente prikaza in ne naredijo legende. Opomnim jih, da nam same 
številke, če ne vemo, kaj so z njimi mislili, ne povedo veliko o tem, kaj so z njimi 
želeli sporočiti.   

Deklici, ki riše »eksplozijo misli« svetujem, naj prikaže te različne misli, ki ji 
rojijo po glavi. Upodobljena je namreč le oblika las. Pri tem lahko uporabi tudi 
besede. Vpraša me, ali lahko ozadje zapolni z barvnimi lisami. Pri ugotavljanju misli, 
ki jih bo prikazala, ji v začetku pomagam z vprašanji. Ali je morda to uro, pred 
malico, že kaj lačna? Ja sem, zelo sem že lačna. Kaj bi pa najraje jedla, če bi izbirala 
... itd. Njeno končno likovno delo prikazuje Slika 85. 

   

 
Slika 85: Eksplozija misli. 
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Učenec, ki riše vesoljsko ladjo, se to uro domisli, da bo narisal, kako jo napada 
opekač z opečenimi kruhki. Nad to idejo je zelo navdušen. Prav tako nad izvedbo, na 
kateri gibanje kruhkov prikaže z zaporednim nizanjem kruhkov, postopno od manjših 
proti večjim. Z navdušenimi komentarji, ki jih polglasno dodaja med risanjem, ne 
moti ostalih učencev, niti se ne preveč aktivno pogovarja z njimi. Z očmi in rokami je 
pretežni del risanja predvsem pri svoji nastajajoči risbi. Njegovo končno likovno delo 
prikazuje Slika 86.   

  

 
Slika 86: Vesoljska ladja.  

Učenka, ki je prvo uro zelo hitro ugotovila, da želi narisati zemljevid 
Avstralije in se sama odločila, da ga bo izrisala s kredo, to uro svojo risbo hitro 
dokonča (Slika 87). Risbo fiksiram, pri čemer me opazuje in tudi sama poskusi. To 
narediva v kabinetu, da ne bi vplivali na kvaliteto zraka v učinici. Nato začne risati 
novo risbo, za katero že ima idejo.   

  

 
Slika 87: Zemljevid Avstralije.  
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Zemljevidu Avstralije je po tem, da upodablja resnični svet, na način kot ga 
lahko vidimo na geografskih zemljevidih, podoben zemljevidu učenca, ki je po svoji 
ideji in želji upodobil zemljevid Evrope. Pri tem je temeljil na svoji miselni predstavi, 
saj mu med uro nisem pokazala nobenega zgleda zemljevida Evrope, niti ga ni imel 
pri sebi. Že na začetku me je vprašal, ali lahko z različnimi barvami prikaže samo 
različne naravne enote – gore, njive in pašnike. Sam si je izbral, da bo zemljevid 
narisal z barvicami. Njegovo končno likovno delo prikazuje Slika 88.  

  

 
Slika 88: Zemljevid Evrope. 

 Z nasveti sem pomagala predvsem tistim učencem, ki so dvignili roko ali so 
mi brez tega postavljali vprašanja in mi kazali svoja dela. Pristopila sem k tistim, za 
katere se je zdelo, da potrebujejo vzpodbudo. Pri drugih sem preverila, ali morda 
potrebujejo mojo pomoč in če sem presodila, da je ne potrebujejo, v njihovo 
samostojno ustvarjanje raje nisem preveč posegala in jih s tem motila, ampak sem jih 
spremljala malo bolj »od daleč«. Tisti, ki so imeli več časa in niso hoteli več 
spreminjati svojih likovnih del, so lahko narisali in napisali kartico, ki bi jo lahko 
poslali, če bi se znašli v svetu, ki so ga upodobili na svojem zemljevidu.   

 Končana likovna dela učencev sem z magneti pričvrstila na tablo. 
Vprašam jih, ali opazijo, na kakšen način so razporejena. Nekateri odgovarjajo, da 
glede na to, kaj je na njih narisano ipd. Nekaj časa traja preden ugotovijo, da so 
razporejena glede na uporabljeno likovno tehniko. V pogovoru ponovimo, katere so 
mokre in katere so suhe likovne tehnike. Učencem pokažem, koliko različnih 
prostorov so upodobili na svojih zemljevidih. Pokažem jim dela, na katerih je 
uprizorjen nek pojav – na primer načrt napada v rokometni tekmi, spreminjanje 
pozicije ozvezdja Velikega voza skozi letne čase. Prepoznavamo, kateri zemljevidi 
prikazujejo realen in kateri povsem domišljijski svet. Določamo, ali so prikazi kot 
celota narejeni v ptičji perspektivi, od strani ali še kako drugače. Ogledamo si različne 
načine legend, ki so jih oblikovali. Ugotavljamo, kako so uporabljali barve (različno 
delovanje istega barvnega odtenka pri uporabi različnih barvnih snovi, na različne 
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načine, uporaba barv, ki ustrezajo oziroma ne ustrezajo barvam predmetov v realnosti, 
primeri barvnega kodiranja – označevanje neke lastnosti objekta z uporabo določene 
barve – na primer uporaba temno modre in svetlo modre barve za označevanje 
različnih vrst voda). Učence v dveh skupinah vprašam, ali bi kdo želel predstaviti svoj 
zemljevid. V enem razredu se po obotavljanju javi učenka, v drugi učenec. Učenka 
zemljevid suvereno predstavi, sošolci jo z zanimanjem poslušajo. Učenec se sprva 
obotavlja, malo mu gre na smeh. Nato jasno predstavi svoj zemljevid in se med 
pripovedovanjem sprosti. Sošolci ga z zanimanjem poslušajo. Na prezentaciji jim 
pokažem detajle njihovih (še nedokončanih) likovnih del, pomešanih med seboj, iz 
vseh treh skupin. Sličice prikazujejo različne načine, na katere so upodobili travo, 
zanimive znake, ki so jih upodobili, načine barvanja, različne uporabe risarskih 
likovnih tehnik, ponazoritve gibanja in nekatere druge zanimive podrobnosti. Učenci 
si predstavitev z zanimanjem ogledajo, razveseli jih, ko opazijo, da je na predstavitivi 
tudi podrobnost iz njihovega likovnega dela.  

 

4.6.4 ANALIZA LIKOVNIH DEL UČENCEV  
  

Nastala likovna dela učencev so si znotraj predvidenega okvirja – 
predstavitev zamišljenega prostora ali pojava na način zemljevida ali sheme v 
razširjenem pojmovanju obojega – precej raznolika. Delimo jih lahko na: A.) prikaze 
prostorov, ki bi jih v grobem lahko delili še na: a.1.) prikaze zunanjega videza 
izmišljenih ali resničnih pokrajin, vesolja, labirintov ipd. in a. 2.) prikaze notranjosti 
objektov (hiš, podmornice, vesoljskih ladij); B.) prikaze pojavov (Slika 90), med 
katere se uvrščajo prikazi nogometne in rokometne tekme, shema sončnega mrka, 
shema premikanja ozvezdja Veliki voz skozi letne čase ... Prevladujejo prikazi 
prostorov, prikazi pojavov so redki, pogosto je sicer: C.) prikazu prostora dodana 
uprizoritev dogajanja v tem prostoru (na zemljevidu domišljijskega mesta (Slika 79) 
lahko opazimo, da je na teniškem igrišču njegova namembnost poudarjena z 
uprizoritvijo dejanske igre tenisa). Zato med prikazi prostora in pojava v nekaterih 
delih ni povsem smiselno ločevati. Likovno delo, ki prikazuje nezemljana (Slika 91), 
obenem prikazuje prostor notranjosti njegovega telesa in dogajanja, ki v njem poteka.  

Likovna dela lahko ločujemo na: I.) reprezentacije povsem domišljijskih 
prostorov ali pojavov, ki se lahko povsem odmikajo od izkustvene realnosti (Slika 92) 
ali ohranjajo nekatere elemente, ki jih lahko opazimo v realnosti (Slika 93); II.) na 
tiste, ki se nanašajo na uprizarjanje (dogajanja ali stanja nečesa v) resničnosti 
(zemljevid Avstralije (Slika 87), zemljevid Evrope (Slika 88)) in III.) takšne, ki 
upodabljajo prostor, ki bi potencialno lahko obstajal v resničnosti (Slika 94). 
Predstavitev stanovanjske hiše v tlorisu bi se uvrščala med reprezentacije fenomenov 
(konkretnih predmetov ali pojavov), medtem ko je prikaz poteka nogometne tekme 
bližje reprezentaciji koncepta, saj gre pri njem za konceptualizacijo, ki temelji na 
resnični stvarnosti in prikazuje predvidevanje in pričakovanja o možnem poteku in 
razpletu dogodkov. Likovno delo, ki ga je učenka poimenovala Eksplozija misli (Slika 
85), je iz tega stališča zanimivo, saj predstavlja njen tok misli, ki je hkrati konkreten 
pojav, ki ga lahko vsak pri sebi izkusi, a je hkrati sam po sebi povsem konceptualen.  
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Slika 89: Prikaz prostora. Tloris hiše.  

  

 
Slika 90: Prikaz pojava: shema poteka nogometne tekme.  
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Slika 91: Prikaz prostora – notranjosti telesa nezemljana in ponazoritev dogajanja v njem. 
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Slika 92: Prikaz povsem domišljijskega sveta. Zemljevid »Sveta poti in lučk«.  

  

 
Slika 93: Prikaz izmišljene pokrajine. Ohranja nekatere elemente, ki jih lahko opazimo v realnosti, kot 
sta voda, kopno. 
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Slika 94: Prikaz prostora, ki bi potencialno lahko obstajal v resničnosti. Zemljevid mesta. 

Glede na velikost prostora (tudi tistega, v katerem se nek prikazan pojav 
odvija), lahko opazimo, da je nekaj takšnih, ki se nanašajo na velike prostore. Če jih 
naštejem od večjih do postopno manjših, so to: reprezentacije vesolja in galaksije v 
njem, osončja, shema sončnega mrka, shema premikanja ozvezdja Veliki voz skozi 
letne čase, pogled na izmišljen planet ali zemljo kot telo v vesolju. Sledijo prikazi več 
celin izmišljenih svetov in prikazi posameznih celin, kot sta na primer zemljevid 
Avstralije in zemljevid Evrope. Sledijo prikazi dela pokrajine, na primer morje v 
okolici naftne ploščadi, prikaz vinogradov in pašnikov v okolici kmetije, zemljevid 
skritega zaklada, lebdeče ceste, živalski vrtovi (Slika 97) … Sledijo prikazi manjših 
delov prostora, prikaz dirkališča, rolkarskega parka (Slika 98), labirinti ... Med 
zemljevidi živalskih vrtov nekateri prikazujejo samo izbran del celote (Slika 77). 
Podobno del celote prikazuje likovno delo, v katerem je prikazan razplet tekme v 
motociklistični dirki. Podoben pogled na dogajanje od blizu prikazuje pogled na 
podvodni svet, ki ga raziskuje potapljač (Slika 99). Nekateri zemljevidi se 
osredotočajo na prikaz notranjosti enega objekta, na primer vesoljske ladje z okolico 
ali brez, podmornice, hiše, stanovanjskega kompleksa. Še manjši prostor prikazujejo 
likovna dela, ki prikazujejo posamezne sobe. Na prikaz notranjosti enega telesa se 
omejuje shema, ki prikazuje anatomijo in delovanje telesa nezemljana. Majhen 
prostor predstavlja likovno delo, ki upodablja skrivališče ribe z bližnjo okolico (Slika 
100). Zemljevid izmišljenega mesta med rožami (Slika 101) se prav tako lahko 
sklicuje na majhen prostor, vendar prikazuje večji del življenjskega prostora svojih 
prebivalcev kot prikaz skrivališča ribe. Zelo majhnih prikazov prostorov, ki jih ne 
moremo opaziti s prostimi očmi, in bi jih lahko opazovali na primer skozi mikroskop, 
ni zaslediti. Le nekatere domišljijske svetove je sicer možno interpretirati, kot da so v 
celoti tako majhni, vendar otroci tega sami niso omenjali. Nedoločljive velikosti tudi 
v interpretaciji otroka, ki ga je izdelal, ostaja zemljevid nebes.  
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Slika 95: Prikaz velikega prostora. Galaksija.   

  
 

 
Slika 96: Prikaz dela pokrajine. Morje ob naftni ploščadi.  
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Slika 97: Zemljevid živalskega vrta (3).  

  

 
Slika 98: Rolkarski park. 
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Slika 99: Prikaz dela prostora v pogledu od blizu. Shema podvodnega prostora, ki ga raziskuje 
potapljač.  

 

  
Slika 100: Prikaz majhnega prostora. Skrivališče ribe.  
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Slika 101: Zemljevid izmišljenega mesta med rožami.  

Likovna dela, z vidika celote prikazov, po večini uprizarjajo prostore 
oziroma pojave v njih z uporabo ptičje perspektive (Slika 94). Pri čemer so posamezni 
elementi lahko prikazani tudi v stranskem risu. Zanimiv primer tega prikazuje 
situacija, pri kateri je deklici risanje v pogledu iz ptičje perspektive predstavljalo 
težavo. Hotela je ohraniti nekaj vizualne podobnosti s predmeti, ki jih je upodabljala. 
Tako je mizo s stoli v končnem likovnem delu prikazala v stranski projekciji, prav 
tako okno, medtem ko je vrata upodobila z abstraktnejšim znakom, kakršnega lahko 
pogosto opazimo v arhitekturnih načrtih tlorisa zgradb (Slika 102, Slika 103). 
Nekatera dela izbran prostor in pojav, kot celoto, prikazujejo v stranskem pogledu 
(Slika 68).      

  

 
Slika 102: Tloris sobe s posameznimi elementi, upodobljenimi v stranski projekciji.  



 

 141 

  
Slika 103: Legenda tlorisa sobe, ki ga prikazuje Slika 102. 

 
V skoraj vseh delih opazimo uporabo površinskih in linijskih znakov, v 

smislu površinskih in linijskih kartografskih znakov. Še bolj očitno, so skoraj v vseh 
delih opazni točkovni znaki, ki so pogosto ikonični (kot na primer na Slika 106, kjer 
je uporabljeno označevanje namembnosti prostora z upodobitvijo predmetov v njem – 
pograd označuje spalnico). Na splošno so za prikazovanje posameznih elementov 
prostora ali pojava po večini uporabljeni znaki, ki kažejo na svoj referent preko 
vizualne podobnosti z njim. Velikokrat so abstrahirani v različnih stopnjah (na primer 
znak za vrata na legendi, ki jo prikazuje Slika 103), vse do posameznih (sicer redkih), 
ki se po (ne)podobnosti s svojimi referenti približujejo povsem abstraktim znakom, na 
primer puščice, ki ponazarjajo gibanje (Slika 90). Opazimo lahko uporabo barv za 
označevanje pomena, v prikazu premikanja svoje pozicije je ozvezdje Veliki voz v 
vsakem letnem času druge barve (Slika 71). Na prikazu nezemljana je za opise 
»statičnih elementov«, na primer »zimska zaloga«, uporabljen rdeč kemični svinčnik, 
za označevanje dogajanja, na primer: »delavci prekladajo hrano v začetno cev«, je 
uporabljen siv grafitni svinčnik. Na prikazu izmišljenega planeta (Slika 104) je 
označevanje pomena z barvami (Slika 105) bistvenega pomena. Opazimo lahko, da se 
je otrok morda zavedno ali nezavedno zanašal na minimalno semantično vrednost 
rdeče barve  in jo uporabil za »vroča tla«.  
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Slika 104: Izmišljen planet.  

  
Slika 105: Legenda na hrbtni strani likovnega dela Izmišljen planet. Uporaba različnih barv za 
označevanje pomena. 

  
Kodifikacija je, v nekaterih delih eksplicitneje kot v drugih, predstavljena na 

osnovi legend. Pri legendah lahko opazimo, da so nekatere oblikovane v obliki 
seznamov, prinašajo nekakšno »podmensko« vrsto znanja (Slika 106), druge bazirajo 
na slikovni ponazoritvi. Izrazit primer slednje prikazuje Slika 108, ki pripada 
zemljevidu, ki ga prikazuje Slika 107. Slika 109 prikazuje legendo, ki je narejena na 
podlagi preslikave posameznih elementov prikaza, ki jih pravzaprav opredeli kot 
ikonične znake na zemljevidu in jim doda razlago, ki pa je za večino, zaradi njihove 
prepoznavnosti, pravzaprav ne bi potrebovali. Z vključevanjem tabele se prikaz iz 
slike tlorisa sobe spremeni v »zemljevid« prostora sobe. Nekatera likovna dela se 
legendi izognejo in se naslanjajo predvsem na neke vrste splošno znanje, ki ga za 
razumevanje svojega nameravanega pomena pričakujejo od gledalca. Pogosto so za 
označevanje pomena uporabljeni verbalni opisi in poimenovanja. V zemljevidih in 
shemah učencev prevladujejo predvsem tektonske kode (kje pomen drži) in ikonične 
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kode (kaj znak pomeni), manj navzoče so temporalne kode (kdaj pomen drži), te so 
eksplicitno poudarjene le na delu, ki ga prikazuje Slika 71.    

  

 
Slika 106: Podmornica »norega znanstvenika«. Uporaba ikoničnih znakov – na primer pogradi, v 
kombinaciji kodifikacije pomena z označevanjem s številskimi znaki, katerih pomen je določen v 
legendi.     

 

 
Slika 107: Moj planet.  
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Slika 108: Slikovna legenda, na hrbtni strani likovnega dela »Moj planet« (Slika 107), ki prikazuje 
pomanjšan prikaz »pravega« zemljevida z imeni celin.  

 
Slika 109: Slikovna legenda, ki opisuje pomen pretežno ikoničnih znakov. 
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  Nekatera likovna dela bolj spominjajo na ilustracije nekega prostora. Takšno 
je na primer delo, ki prikazuje prostor hišic na drevesu (Slika 110). Izrisan je v 
stranskem pogledu, ker je za prikaz položaja hiš v tem prostoru bolj pomembna 
njihova vertikalna kot horizontalna razporeditev. Nekatera likovna dela to rešujejo z 
dodajanjem označb, ki upodobitev spreminjajo v shemo. Takšen primer je uprizoritev 
podvodnega sveta, ki ga raziskuje potapljač (Slika 99).  
   

 
Slika 110: Prikaz izmišljenega prostora, v katerem so hiše postavljene na drevesih. 

 
V nekaterih likovnih delih je opaziti, da so učenci razmislili o funkciji, ki ji 

pogosto služi zemljevid v vsakdanjem življenju in na tej podlagi izdelali zemljevid, ki 
služi namenom navigacije. To opazimo na likovnih delih, ki ju prikazujeta Slika 111 
in Slika 112.  
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Slika 111: Zemljevid kot pripomoček za navigacijo pri iskanju skritega zaklada. 

 
Slika 112: Načrt labirinta. Ohranjena je funkcija pripomočka za navigacijo, ki je značilna za 
zemljevide. 

Na splošno so otroci spretno uporabljali izbrano likovno tehniko. To je opazno 
v likovnem delu, ki ga je učenec izvedel v likovni tehniki praskanke, ki mu je odlično 
služila pri doseganju svetle risbe in izstopanja planetov in zvezd iz temnega ozadja 
vesolja (Slika 113) ter mu omogočala tudi natančne jasne poteze.V likovnih delih je 
opaziti poudarjanje in ločevanje različnih površin z raznolikimi teksturami, pogosto v 
povezavi z možnostmi, ki jih za to omogoča likovna tehnika. Zabrisane linije in 
barvno prekrivanje večjih površin s kredo, uporaba črtic in pik, pri zapolnjevanju 
večjih površin s flomastrom ipd.  
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Slika 113: Vesolje.  

Ob denotativnih pomenih, ki so bolj ali manj razberljivi iz likovnih del otrok, je v 
nekaterih delih opazno, da so otroci na svojih »zemljevidih« upodobitvam prostora in 
pojava ne nujno namerno pričarali tudi neke vrste vzdušje, ki vlada v prikazanem 
prostoru. To je pogosto nakazano z izrazi in mimiko »bitij« na prikazih. Na 
zemljevidu lebdečih cest je opazno veselo razpoloženje personificiranih vozil. 
Nekatera dela že na prvi pogled delujejo predvsem kot subjetnivne interpretacije 
prostora, na kar posebno vpliva tudi  izbira in način uporabe likovne tehnike. Tako 
lahko dojemamo na primer zemljevid živaskega vrta, narejen v kombinirani tehniki 
oglja in krede, ki ga prikazuje Slika 77, ali na primer upodobitev pokrajine s trtami in 
pašniki, ki ga prikazuje Slika 75, ali prikaz sobe na likovnem delu učenke, ki ga 
prikazuje Slika 67. Ta se zelo razlikuje od likovnega dela, ki prikazuje tloris stavbe, 
izrisan v zelo čistem, jasnem slogu, značilnem za »prave« arhitekturne načrte, ki pa 
vendarle ohranja nekaj elementov ilustrativnosti (Slika 89).   
 

4.6.5 POVZETEK EVALVACIJE   
  

Po opažanju profesorice likovne umetnosti, ki sicer poučuje ta razred in je pri 
urah hospitirala, so učenci brez težav sledili razlagi in je bila likovna vsebina ustrezno 
predstavljena in povezana z likovnim motivom, ki se je navezoval na vizualizacijo v 
zemljevidih. Povezovanje likovnih vsebin z vizualizacijo v zemljevidih zopet ni 
predstavljalo zastranitve in nepotrebnega ovinka, ki bi misli učencev usmerjal v 
ukvarjanje z vsebinami, ki niso neposredno povezane z vzgojno-izobraževalnimi 
smotri predmeta likovne umetnosti. Osnovna vodila o načinih upodabljanja likovnega 
motiva so bila dovolj jasna. Formulacije učnih vsebin so bile jasne in razumljive, 
razlaga jezikovno ustrezna.    

Oblike in metode dela so bile ustrezno izbrane. Gradivo na prezentaciji se je 
smiselno povezovalo z razlago likovnih prvin in s  pogovorom z učenci. Navezovanje 
na že znane vsebine o likovnih spremenljivkah je bilo ustrezno izhodišče in je 
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učencem pomagalo umestiti spoznane likovne pojme v skupen sistem. Strukturiranost 
učnega procesa je zaradi krajšega uvodnega in osrednjega dela pred demonstracijo 
likovnih tehnik in samostojnim likovnim ustvarjanjem otrok, v primerjavi s 
prejšnjima akcijskima korakoma, zagotavljala ugodnejše pogoje za ohranjanje 
koncentracije učencev. Način demonstracije likovnih tehnik, z vključevanjem 
prostovoljcev iz razreda, je bil ustrezno izbran in je ugodno vplival na ohranjanje 
notranje motivacije otrok za sodelovanje v učnem procesu.   

Izhodiščna vodila o likovnem motivu so bila dovolj jasno predstavljena. Po 
predvidevanjih, je bilo pri tej nalogi potrebno otrokom bolj intenzivno individualno 
svetovati in jih usmerjati med likovnim ustvarjanjem. Ker so se naloge, vprašanja, 
možnosti in omejitve, ki jih je postavljala likovna naloga, v veliki meri razlikovala od 
učenca do učenca, se je podrobno podajanje individualnih navodil, ki za vse niso bila 
povsem enaka, smiselno vključevalo v pouk. Po opažanju likovne pedagoginje, so to 
razumeli tudi učenci in s tem niso imeli težav. Največji izziv je učencem predstavljalo 
iskanje lastne ideje o tem, kaj bodo upodobili. Nekaj težav so imeli z ugotavljanjem, 
kako to prikazati, da bo likovno delo prikazovalo zemljevid ali shemo. Po opažanju 
likovne pedagoginje so bila dodatna navodila dovolj jasna in so učenci znali tudi 
deloma intuitivno pristopiti in rešiti tovrstne težave. Na ta način so uporabljali tudi 
postopke izbranih likovnih tehnik. Na splošno je med likovnim ustvarjanjem otrok 
prevladovalo prijetno delovno vzdušje. Ker so imeli več možnosti vplivanja na 
končno podobo svojega likovnega dela, kot v prvih dveh akcijskih korakih, so imeli 
večji občutek varnosti in so se z morebitnimi »napakami« in neželjenimi vidnimi 
lastnostmi v svojih nastajajočih likovnih delih spopadali bolj samozavestno. Pri 
nekaterih je navdušenje in notranjo motivacijo za likovno ustvaranje vzbudilo prav 
lastno odkrivanje oblikovnih rešitev in »izum« svojevrstne uporabe izbrane likovne 
tehnike. Pri zamišljanju in predstavljanju prostorov in pojavov v svojih likovnih delih 
so se učenci, po večini, zelo potrudili. V njihovih likovnih delih se odraža 
samostojnost, individualnost in izvirnost, saj po večini niso »kopirali« idej svojih 
sošolcev in so tudi, kadar so se odločili za podoben prostor ali pojav v likovnem 
izražanju in upodabljanju, ohranili samosvoj pristop. 

Večina učencev je svoja likovna dela zaključila v približno enakem časovnem 
obsegu. Nekateri so se več časa ukvarjali z iskanjem ideje, nekateri so jih po prvih 
poskušanjih opustili in začeli znova, drugi so potrebovali več časa za gradnjo vidne 
podobe svojega dela.   
Pri vrednotenju se je ponovno pokazalo, da likovne prvine znajo poiskati in 
prepoznati v likovnih delih, medtem ko imajo z njihovim poimenovanjem več težav. 
Tudi pri ponovitvi likovnih spremenljivk se je izkazalo enako. Učenci so pokazali 
zanimanje za raznolikost in širok obseg idej ter oblikovnih rešitev v nastalih likovnih 
delih kot celoti. Prikaz detajlov njihovih del na prezentaciji je pripomogel pri 
usmerjanju njihove pozornosti na določene lastnosti, ki bi jih drugače, vsaj nekateri, 
spregledali. Seveda je prezentacija izpuščala mnogo tistega, kar so individualno 
zaznali sami. Možnost individualne predstavitve svojega dela je od učenca, ki je 
likovno delo predstavljal, zahtevala premislek in obnovitev svojih zamisli v besedni 
interpretaciji, njegovim sošolcem pa vpogled v razmišljanje drugega. Ob tem so se 
soočili z možnostmi, ki jih osebna interpetacija likovnega dela omogoča.  
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4.6.6 REFLEKSIJA S POVZETKOM UGOTOVITEV 
TRETJEGA AKCIJSKEGA KORAKA     

  
Pri tej likovni nalogi je bil med učenci in menoj že vzpostavljen nek odnos, v 

katerem so lahko imeli učenci že oblikovana neka pričakovanja o tem, kako se bom 
na njihova vprašanja odzivala in obratno, tudi sama sem že imela ustvarjena neka 
pričakovanja o vedenju in odzivanju otrok.  

Razlago učnih vsebin sem sestavila po podobnih principih kot v prvem in 
drugem akcijskem koraku. Opazila sem, da se v ogledovanje povsem abstraktnih 
primerov risb, uporabljenih za prikazovanje in razpoznavanje lastnosti posameznih 
likovnih prvin, učencem vsiljuje ugotavljanje tega, kaj na slikovnem gradivu lahko 
prepoznajo in da skušajo videno povezati z neko že znano podobo. 

Tudi pri tej nalogi so bili učenci v uvodnem in osrednjem delu likovne naloge 
živahnejši, kakor v prvem akcijskem koraku, a ne moteči.  Z disciplino nisem imela 
posebnih težav. Pri načrtovanju vključevanja sodelovanja otrok v demonstracijo 
likovne tehnike, sem se sprva bala, da učenci ne bodo zainteresirani, ali se ne bodo 
hoteli izpostavljati pred razredom ali da se bodo nasprotno preveč razživeli in se bo 
demonstracija likovnih tehnik sprevrgla v igro, mimo spoznavnih ciljev načrtovanega 
učnega procesa. Vendar sem se na podlagi izkušenj, pridobljenih v prvih dveh 
akcijskih korakih, odločila, da demonstracijo izvedem na ta način. Pri dejanski 
izvedbi vaje pri pouku, sta se zadržka izkazala za neutemeljena oziroma ju je bilo v 
situaciji možno obvladovati.   

Na splošno so bili učenci pripravljeni na konstruktivno sodelovanje pri pouku 
in delovno razpoloženje med likovnim ustvarjanjem otrok je bilo sproščeno ter 
prijetno. Med likovnim ustvarjanjem otrok sem se veliko ukvarjala s svetovanjem, z 
opazovanjem in s pogovorom s posameznimi učenci. Vendar trenutkov moje manjše 
pozornosti nad celotnim dogajanjem v razredu učenci niso izkoristili tako, da bi se 
namesto z likovno nalogo ukvarjali s čim povsem drugim, s čimer bi motili svoje 
sošolce. To sicer ne pomeni, da je delo potekalo v strogi tišini in učenci niso 
odmaknili pozornosti od svojega dela. K izvedbi likovne naloge je torej ponovno zelo 
pripomogla navajenost učencev na red, korektno ravnanje z likovnimi materiali in s 
pripomočki ter spoštljivi medsebojni odnosi. Čiščenje in pospravljanje likovnega 
orodja in materialov ter urejanje delovnega prostora pred in po koncu likovnega 
ustvarjanja ni predstavljalo večjih težav.    

Predvidevala sem, da bodo imeli otroci težave z iskanjem idej o vsebini – 
prostoru, pojavu in značilnostih enega in drugega, ki jih bodo upodobili v svojih 
likovnih delih. Te težave so sicer bile prisotne pri praktični izvedbi naloge, vendar jih 
je bilo manj in so bile lažje premostljive, kakor sem si predstavljala. V skladu z 
mojimi pričakovanji pa sem tudi pri spremljanju otrok med delom opazila, da se 
otroci ne odločajo vedno za prvo idejo, ki se je domislijo, in pogosto niti ne za idejo, 
ki jim je najbolj všeč in zanimiva, temveč, da ima pri odločanju o tem, kaj bodo 
narisali, veliko vlogo izvedljivost likovne upodobitve zamišljenega. Narišejo torej to, 
za kar menijo, da zmorejo narisati, oziroma za kar menijo, da bodo lahko narisali 
lepo.  

Pri opazovanju tega, kako so otroci uporabljali likovne tehnike, se je pokazalo, 
da jim je ta, neke vrste večja svoboda, kakor so je običajno pri pouku likovne 
umetnosti vajeni, prijala in odgovarjala. Veliko jih je izbralo likovno tehniko, ki jim je 
pri rokovanju z njo dajala občutek gotovosti, varnosti in se jim je zdelo, da jo zmorejo 
obvladati. Pri tem se niso toliko usmerjali na vprašanje, ali je tudi najustreznejša za 
podobo, ki jo skušajo ustvariti, ampak so upodabljanje podobe podredili tehniki. 
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Zanimivo je bilo opazovati, kako so med delom spontano in načrtno v povezavi z 
določenim problemom, na katerega so naleteli, sami odkrivali nove, drugačne 
postopke, ki jim jih je likovna tehnika dovoljevala. Nekaterim sem razširjene 
možnosti uporabe risal in barvnih snovi predstavila tudi sama. Vendar ne neposredno 
na njihovih likovnih delih, temveč na dodatnih listih. Od učencev nisem zahtevala, da 
to, kar sem jim pokazala, nujno uporabijo tudi sami, ampak je bila demonstracija 
namenjena bolj miselnemu preskoku v načinih dojemanja postopkov potrebnih za 
izdelavo vidne podobe. Pri nekaterih učencih je tovrstno svetovanje spodbudilo 
iskanje in iznajdbo svojega lastnega pristopa pri uporabi materialov in orodij, ki so jih 
imeli na voljo. Navdušenje ob tem in spoznavanje lastnosti likovnih tehnik skozi neke 
vrste poigravanje z njimi je pri nekaterih učencih izraziteje in nekaterih manj očitno 
vplivalo na vzpostavljanje in ohranjanje notranje motivacije za likovno ustvarjanje. 
Na ta način so učne vsebine sočasno aktivno razpoznavali, raziskovali in preizkušali 
njihovo vlogo v praksi, pri čemer so oblikovali lastne zaključke o njih in jih niso le na 
pasiven način sprejemali izdelane v naprej.  

Razumevanje likovnih vsebin se je tudi tokrat pri vrednotenju likovnih del 
pokazalo predvsem v smislu prepoznavanja in določanja vidnih lastnosti likovnih del 
in ne toliko v besedni obliki točnih poimenovanj obravnavanih likovnih pojmov. Med 
ogledovanjem likovnih del, je učence najbolj zanimalo, kaj je kdo narisal, čudili so se 
nekaterim iznajdbam, kako nekaj narisati, ki so jih opazili v likovnih delih svojih 
sošolcev in jih občudovali. Raznovrstnost nastalih likovnih del je ponujala res veliko 
zgledov, ki jih bodo morda nekateri učenci uporabili v naslednjih likovnih delih, ki jih 
bodo naredili. Zelo so jih zanimali smešni detajli risb, vendar ne s podtonom žaljenja 
sošolcev, temveč bolj zaradi želje po uživanju v opaženih zanimivostih in 
nenavadnostih, ki se odklanjajo od »dolgočasne vsakdanje stvarnosti«. Svoja opažanja 
so kazali eden drugemu in si med seboj pripovedovali svoje interpretacije videnega 
ipd. Če bi bilo več časa, bi se verjetno več učencev opogumilo in predstavilo svoja 
dela pred razredom. Čutiti je bilo, da je otroke pri prepuščanju svojih likovnih del na 
ogled svojim sošolcem in ostalim morebitnim gledalcem, ob tem, ali bodo njihova 
dela opazovalci presojali kot lepe ali ne, zanimalo tudi, ali bodo razumeli, kaj so na 
njih prikazali. Njihove zamisli in predstave o prostoru in pojavu so (ob videzu) 
sestavljale pomemben del »teže« in samovrednotenja nastalega likovnega dela.   

Potrdilo se je predvidevanje, da lahko, kot sprememba ustaljeni praksi, takšna 
manj obvezujoča zasnova učnega procesa, ki vseeno vključuje spoznavanje točno 
določenih likovnih vsebin, deluje kot popestritev in vnese svežino v učni proces, saj 
vzbuja in ohranja zanimanje otrok za likovno ustvarjanje. Likovna dela, nastala pri 
takšnih nalogah, ponujajo bolj celovito možnost vpogleda v samosvoje načine 
mišljenja, ki vodijo posameznika pri kreiranju določene likovne rešitve.  
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4.7 KONČNA EVALVACIJA    
   
Na kakšen način je mogoče zemljevid kot likovno-didaktični problem obravnavati pri 
likovni vzgoji v 6. razredu OŠ?  
 

Vizualizacija v zemljevidih, ki obsega tako notranjo kot zunanjo 
reprezentacijo prostora, je v oblikotvornem prevodu, ki je nujen za prehajanje iz 
neotipljive, miselne oblike do očem dosegljive, vidne oblike, neločljivo povezana z 
likovnim jezikom. Zemljevidi v vsakdanji in znanstveni uporabi pri tem izkoriščajo 
likovni jezik tako, da ogledovanje zemljevidov omogoča kar najučinkovitejše 
posredovanje pomena, pri čemer se opirajo predvsem na zakonitosti, po katerih deluje 
vsakdanja vizualna zaznava. Pri ustvarjanju likovnih del, pri katerem gre ravno tako 
za artikulacijski prevod v likovnem jeziku, je ta uporabljen tako, da pridejo do izraza 
njegove poetične lastnosti. Vizualizacija v zemljevidih je z likovnim izražanjem tesno 
povezana v uporabi oblikotvornega sloja mišljenja pri aktivni vizualizaciji in 
uprizarjanju realnega ali izmišljenega prostora v omejitvah slikovnega prostora. V 
njem, torej v slikovnem prostoru, sta tako likovno izražanje kot vizualizacija v 
zemljevidih podrejena zahtevam sintakse likovnega prostora in likovne kompozicije. 
Vizualizacija v zemljevidih in vizualizacija v likovnem izražanju sta potemtakem 
globinsko povezana na osnovi svojih konstitutivnih lastnosti. 

Poleg tega se je v spoznavanje likovnih vsebin in v organizacijo pouka likovne 
umetnosti v tej raziskavi vizualizacija v zemljevidih vključevala še na osnovi 
likovnega motiva in se pokrivala z dokumentacijsko metodo, ki je bila uporabljena za 
namene posebne, specifične likovne metode širjenja in udejanjanja (elaboriranja) 
likovnih senzibilnosti.  

V vseh treh akcijskih korakih so bile likovne naloge zasnovane tako, da sem v 
začetku predstavila likovne vsebine z učnimi pojmi, predvidenimi v učnem načrtu. V 
prvi in drugi likovni nalogi sem že v uvodno motivacijo vključila vsebine 
vizualizacije v zemljevidih in tako pred predstavitvijo likovnih pojmov predstavila 
osnovne značilnosti (in v prvi likovni nalogi tudi osnovne principe ozadja razvoja) 
sledečega likovnega motiva. Razlagi je v obeh nalogah sledila demonstracija likovne 
tehnike. Zatem je bilo na vrsti samostojno likovno ustvarjanje učencev, pred katerim 
sem ponovila oziroma predstavila morebitna dodatna in natančnejša navodila o 
likovnem motivu. V tretji likovni nalogi je predstavitev likovnih vsebin ravno tako 
predhajala demonstracijo likovnih tehnik, predstavitev likovnega motiva (navezanega 
na vizualizacijo v zemljevidih) pa je obratno, sledila tik pred samostojnim 
ustvarjanjem otrok. V vseh treh likovnih nalogah je bilo na koncu vključeno 
ogledovanje in vrednotenje nastalih likovnih del, pri katerem so učenci na podlagi 
zastavljenih vprašanj in usmeritev hkrati ponovili likovne pojme, predstavljene v 
začetni razlagi in na likovnih delih prepoznavali lastnosti vizualizacije v zemljevidih.  

V vseh treh akcijskih korakih je veliko časa zajemala predstavitev likovnih 
učnih vsebin – likovnih pojmov. Razlaga je bila najdaljša v prvem akcijskem koraku 
in najkrajša v tretjem akcijskem koraku. V prvi in drugi likovni nalogi je veliko časa 
zahtevala priprava likovnih materialov in orodij za likovno ustvarjanje otrok. Izbrana 
likovna tehnika je pri prvi likovni nalogi zahtevala daljši čas izdelave likovnega dela, 
pri drugi likovni nalogi pa je obratno za to dopuščala krajši čas z začetkom in 
zaključkom v teku iste šolske ure. Pri tretji likovni nalogi je priprava materiala 
zahtevala nekoliko manj časa, vendar so otroci potrebovali daljši čas za samostojno 
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likovno izražanje, zaradi iskanja idej o motivu, zamišljanja izbranega motiva in 
preizkušanja njegovih preoblikovanj v vizualno podobo z elementi zemljevida ali 
sheme. Predvsem zaradi korektnega sodelovanja otrok v učnem procesu, načina 
njihovega rokovanja z likovnimi materiali in orodji ter s skrbjo za urejenost delovnega 
prostora, so bile naloge v vseh treh akcijskih korakih izvedljive. Tovrstni spoštljivi, a 
sproščeni odnosi se v učnem procesu tekom teh treh nalog niso ustvarili na novo, 
temveč so izhajali iz siceršnje navajenosti otrok na ustaljen potek običajnih ur likovne 
umetnosti.  

  
Kako se pri likovnih nalogah, ki zajemajo risanje zemljevidov različnih prostorov, pri 
učencih 6. razreda OŠ odražajo njihove sposobnosti vizualizacije, imaginacije in 
likovno-ustvarjalnega razvoja?  
 

Pri prvi likovni nalogi so se učenci pri likovnem izražanju pretežno ukvarjali s 
problemom upodobitve obrisa oblike živali. To težavo so zelo pogosto izpostavljali v 
svojih komentarjih in v vprašanjih, ki so mi jih zastavljali. Likovna tehnika je 
zahtevala nekaj vztrajnosti in spretnosti pri nanašanju tempera barve na papir. Nastala 
likovna dela se med seboj povezujejo v veliko elementih. Že na prvi pogled so si med 
seboj zelo podobna in se lahko združujejo v skupno, enovito celoto. Ogled 
posameznega likovnega dela od blizu razkrije individualne razlike v načinih, na katere 
so otroci, znotraj dokaj omejujočih navodil, po svoje likovno rešili zastavljeno nalogo.  

Ker sta bila v prvem akcijskem koraku z navodili zelo natančno opredeljena 
likovni motiv in način njegove izvedbe, pri čemer so imeli otroci manj možnosti 
lastne interpretacije, lahko vsa nastala likovna dela precej enoznačno umestimo v eno 
skupno območje na shemi radialnih pojmov po MacEachrenu (2004). Likovni motiv 
»zvezdna karta« je prikazoval velik prostor in bi se po ordinatni osi na shemi nahajal 
spodaj, v območju velikih prostorov. Po abscisni osi, na kateri poteka kontinuum od 
podobe do diagrama, bi se uvrščal proti sredini. Na prikazu viden položaj zvezd, se 
približuje principom, značilnim za konec kontinuuma, na katerem se nahajajo podobe. 
Gre za neke vrste preslikavo resnične podobe nočnega neba, ki v nastalih delih deluje 
kot preslikava imaginativne podobe tega. Figura živali, ki zarisuje obliko in obseg 
ozvezdja, je sama po sebi abstrahirana in že zato oddalji prikaz od konca kontinuuma 
s podobami proti notranjosti. Poleg tega gre za vnos in uporabo neobstoječega 
(podobe živali) na obstoječem (nočnem nebu), ki na nek umetni konstrukt (ozvezdja) 
kaže prek podobotvorne analogije (podobe živali), ki jo omogoča človeška (vizualna) 
imaginacija. Tovrstna konceptualizacija in abstrahiranje se približujeta principom na 
drugem koncu kontinuuma, kjer se nahajajo diagrami.   

Pri drugi likovni nalogi so se otroci pretežno ukvarjali z vprašanji o tem, 
kakšno mesto upodobiti, kaj naj bo v njem in kako narisati mesto ter posamezne 
elemente v njem iz ptičje perspektive. Nekateri so tovrstne probleme ustno izrazili, 
drugi so jih reševali predvsem skozi lastno risbo ali z ogledovanjem načinov, ki so jih 
v svojih skicah in likovnih delih uporabili njihovi sošolci. Vendar na splošno teh težav 
niso poudarjeno izpostavljali, postavljali so mi manj vprašanj kot pri prvi likovni 
nalogi. Celota mesta je na večini likovnih del upodobljena v pogledu od zgoraj. 
Posamezni elementi mesta, na primer hiše v mestu, so pogosto prikazani v stranski 
pravokotni projekciji, opazimo lahko upodabljanje tridimenzionalnosti nekaterih 
objektov, po principih, ki spominjajo na izometrične projekcije, pojavlja se 
poliperspektiva, otroci so se izogibali prekrivanju oblik. V upodobitvah stavb, 
upodobljenih v pogledu od strani, je opaziti, da so pogosto izrisane pravokotno na 
linije cest oziroma ulic, tako da njihova orientacija v smislu nižje–višje sledi logiki: 
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kar je ob cesti je nižje, kar se pravokotno oddaljuje od nje, je postopno vedno višje. 
Znotraj likovnih del prihaja do mešanja perspektiv in pogledov ter figuralnega in zelo 
abstrahiranega načina upodabljanja posameznih elementov. To je deloma posledica 
razvojno pogojenih zmožnosti risbe posameznega otroka, deloma pa je tudi posledica 
samosvojega poigravanja otrok z raznolikimi pristopi k risbi, ki so jih omogočala in 
dovoljevala podana navodila in so jih opazili na pokazanem slikovnem gradivu. 
Ilustrativni elementi, upodabljanje zanimivosti, izražanje na podobne načine, značilne 
za strip ipd., so nekateri v svojih risbah uporabili načrtno – v skladu s svojim 
zavestnim odločanjem o željenem vtisu in delovanju svojega prikaza mesta v 
zemljevidu; v skladu z načini upodabljanja, značilnimi za ilustracije, stripe, vizualna 
sporočila, ki jih poznajo iz vsakdanjega življenja in so jim blizu, všeč. Glede na 
dojemanje svojih zmožnosti risanja – nekaterim je možnost poenostavljanja in 
dodajanja risarsko nezahtevnih elementov, kot je shematična risba človeka, služila kot 
dobrodošla opora pri premagovanju težav doseganja podobnosti in prepoznavnosti 
tega, kar skušajo narisati. Nekateri učenci so tovrstne pristope uporabili tudi na 
podlagi spontanih miselnih prebliskov med risanjem ali po vzoru rešitev, ki so jih v 
svojih likovnih delih odkrili in uporabili njihovi sošolci. V nastalih likovnih delih je 
še vedno opaziti, da so nastala v povezavi z dokaj določujočimi zahtevami, zato je 
med njimi opaziti veliko podobnosti.  

Pri drugem akcijskem koraku sta bila izbran likovni motiv in likovna tehnika 
še vedno precej omejujoča, vendar sta otrokom dopuščala malo več svobode pri 
samostojnem odločanju, kakor pri prvem akcijskem koraku. To se odraža tudi v 
likovnih delih, ki bi jih namesto v neko območje na MacEachrenovi shemi, lahko 
pravzaprav razporedili v pas. Nastali zemljevidi mesta bi se nahajali nekoliko nad 
abscisno osjo, saj so prikazovali veliko manjši prostor kot zvezdne karte. Glede na 
vizualno podobnost z referentom so se likovna dela otrok nahajala pretežno v 
osrednjem delu kontinuuma, vendar bi jih lahko razvrstili v nekakšen pas, od večje 
ikoničnosti uporabljenih znakov, do večje abstrakcije.  

Pri tretji likovni nalogi so se učenci ukvarjali predvsem z vprašanjem, kaj bi 
narisali. Manj izrazita, a prisotna, sta bila tudi vprašanje o tem, kako naj zamišljeno 
narišejo in izziv upodabljanja zamišljenega v ptičji perspektivi. O tem, kaj pravzaprav 
pomeni, da mora biti likovno delo oblikovano na način zemljevida ali sheme, mi niso 
postavljali veliko ali natančnih vprašanj. Lahko bi rekla, da so navodila in slikovna 
ponazorila nekako intuitivno, mimogrede sprejeli in morebitne nejasnosti deloma 
reševali s posnemanjem sošolcev. Pri spremljanju otrok med delom je bilo opaziti, da 
se otroci ne odločajo vedno za prvo idejo, ki se je domislijo in pogosto niti ne za 
idejo, ki jim je najbolj všeč in zanimiva, temveč, da ima pri odločanju o tem, kaj bodo 
narisali, veliko vlogo izvedljivost likovne upodobitve zamišljenega. Narišejo torej to, 
za kar menijo, da zmorejo narisati, oziroma, kar menijo, da bodo lahko narisali lepo. 
Veliko jih je izbralo likovno tehniko, ki jim je pri rokovanju z njo dajala občutek 
gotovosti, varnosti in se jim je zdelo, da jo zmorejo obvladati. Pri tem se niso toliko 
usmerjali na vprašanje, ali je tudi najustreznejša za podobo, ki jo skušajo ustvariti, 
ampak so upodabljanje podobe podredili tehniki. Njihove zamisli in predstave o 
prostoru in pojavu so (ob videzu) sestavljale pomemben del »teže« in 
samovrednotenja nastalega likovnega dela. Ker so imeli več možnosti vplivanja na 
končno podobo svojega likovnega dela kot pri prvih dveh akcijskih korakih, so imeli 
večji občutek varnosti in so se z morebitnimi »napakami« in neželenimi vidnimi 
lastnostmi v svojih nastajajočih likovnih delih spopadali bolj samozavestno. Pri 
nekaterih je navdušenje in notranjo motivacijo za likovno ustvarjanje vzbudilo prav 
lastno odkrivanje oblikovnih rešitev in »izum« svojevrstne uporabe izbrane likovne 
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tehnike. Pri zamišljanju in predstavljanju prostorov in pojavov v svojih likovnih delih 
so se učenci večinoma zelo potrudili. V njihovih likovnih delih se odraža 
samostojnost, individualnost in izvirnost, saj po večini niso »kopirali« idej svojih 
sošolcev in so tudi takrat, kadar so se odločili za podoben prostor ali pojav v likovnem 
izražanju in upodabljanju, ohranili samosvoj pristop.  

Pri tretjem akcijskem koraku sta bila likovna tehnika in likovni motiv veliko 
manj omejujoča (otroci naj bi upoštevali načrtno prikazovanje prostora ali pojava kot 
zemljevida ali sheme v širšem okviru njunih pomenov). Pravzaprav sta predstavljala 
bolj neko izhodišče, na katerem so otroci sami določili smer, v kateri so združevali 
likovno tehniko z načinom upodabljanja (na primer bolj ikoničnim, manj ikoničnim, z 
eksplicitno kodifikacijo ali implicitnim prikazovanjem) in vsebino (izbranim 
prostorom ali pojavom). To se odraža v nastalih likovnih delih, ki bi jih lahko 
razporedili na različna mesta glede na kontinuum od podobe do diagrama in glede na 
kontinuum od velikih do majhnih prostorov. Skrajnosti konca, na katerem se nahajajo 
podobe, lahko opazimo v detajlih posameznih primerov, kjer so v likovnih delih, po 
principih kolažne tehnike, uporabljene fotografije iz revij in časopisov. Na podoben 
način so narejena nekatera likovna dela, ki slikovno prikazujejo prostore, kot so plaža, 
cilj tekme v motociklizmu, skrivališče ribe, hišice na drevesu, potapljač v podvodnem 
svetu ... Po principu prikazov, ki se že bolj približujejo drugi skrajnosti kontinuuma, 
na kateri se nahajajo diagrami, sta narejeni shemi premikanja ozvezdja Veliki voz 
skozi letne čase in shema sončnega mrka. Obe shemi ohranjata ikonično podobnost 
prikazanih elementov z njihovim referentom – na primer prikaz zemlje. Bolj 
diagramatski so prikazi rokometne in nogometne tekme. V veliki meri so abstrahirani 
tudi nekateri prikazi mest in sob. Po večini bi likovna dela otrok lahko uvrstili v 
osrednji del kontinuuma od podobe do diagrama. Glede na kontinuum od majhnega 
do velikega prostora so prikazi porazdeljeni po notranjosti kontinuuma, nekateri 
prikazi, ki predstavljajo vesolje, se približujejo največji skrajnosti, medtem ko 
prikazov izjemno majhnih prostorov, ki niso vidni s prostimi očmi, pravzaprav ni bilo. 
 
Kako z likovnimi nalogami, ki zajemajo risanje zemljevidov različnih prostorov, pri 
učencih 6. razreda OŠ spodbujati razvoj sposobnosti vizualizacije, imaginacije in 
likovne ustvarjalnosti?   
 
 Razvoja sposobnosti vizualizacije, imaginacije otrok sem pri prvem akcijskem 
koraku skušala spodbujati predvsem z vključevanjem in načinom obravnave 
likovnega motiva v uvodno motivacijo in začetno obravnavo likovnih vsebin učne 
enote. Z omenjenima dvema povezan razvoj sposobnosti likovne ustvarjalnosti sem 
spodbujala predvsem na podlagi povezave med a.) likovno-oblikotvornimi zahtevami, 
ki sem jih otrokom o načinu upodabljanja likovnega motiva postavila sama; b.) z 
lastnostmi in zahtevami likovne tehnike. Otroci so morali pri likovnem izražanju 
predvidevati in si v imaginaciji predstavljati, kakšna bo končna podoba likovnega dela 
in to upoštevati pri gradnji likovne podobe. Količina korakov postopka in čas, 
potreben za njihovo izvedbo sta narekovala ne prehiter, vendar dovolj hiter tempo, ki 
otrokom ni dovoljeval veliko počitka, ki bi se razvil v dolgočasje. K temu je 
pripomogla tudi korenita sprememba vidne podobe, ki jo je likovno delo doživelo po 
izvedbi posameznega koraka postopka. Otroci so postopke osvojili brez težav, zato je 
bila primerna za razvojno stopnjo in starost otrok. Vendar zahteva nekaj več 
načrtovanja in organizacijskih izzivov ter predvsem veliko časa, zato je v določenem 
obsegu ur likovne umetnosti morda težje vključljiva. 



 

 155 

 Pri drugem akcijskem koraku sem pri spodbujanju razvoja sposobnosti 
vizualizacije, imaginacije in likovne ustvarjalnosti temeljila na odnosih med že 
znanim in novim. Vsebine iz vsakdanjega življenja so služile za prehod in 
povezovanje uvodne motivacije do spoznavanja likovnega motiva ter olajšale 
razumevanje likovne spremenljivke – položaj. Že znani vidiki vizualizacije v 
zemljevidih, ki so jih učenci posredno obnovili preko kviza, so učence preko 
spoznavanja likovnih pojmov vpeljali v obravnavo zemljevida v širšem razumevanju.  
Likovna naloga je od učencev zahtevala osebno razumevanje likovnega motiva, ki je 
zahteval združevanje že znanega (vedenja o dejanski stvarnosti – dejanskem, učencem 
znanem prostoru), s še ne znanim (notranjih mentalnih predstav učencev o tem, kaj bi 
lahko v tem prostoru bilo, kako bi ga lahko v domišljiji preoblikovali). Likovna 
naloga je zahtevala aktivno vizualizacijo v zamišljanju likovnega motiva in njegovi 
likovni artikulaciji v zunanjo stvarnost v likovni tehniki negativne monotipije. 
Prednost likovne tehnike negativne monotipije je, da je način risanja v svežo barvo do 
neke mere nezahteven, zahteva podobne gibe kot risanje z barvicami ali s svinčnikom, 
ki so ga otroci vajeni. Vendar zahteva tudi določeno hitrost gradnje podobe. O 
likovnem motivu je torej bolje premisliti v naprej in ga do neke mere načrtovati, kar 
so otroci naredili z oblikovanjem skic. V skladu z razpoložljivimi materialnimi in s 
časovnimi možnostmi je bil format tiska negativne monotipije omejen na format A4. 
Morda bi večji format posledično vplival na zajem večjega obsega mesta v prikaz, 
upodobitev bolj kompleksnih, celovitejših sistemov sestava mesta na osnovi 
razporeditve stavb, potekom cest, rek, večjih nepozidanih površin ipd.  
 Pri tretjem akcijskem koraku sem likovno nalogo zasnovala tako, da bi do 
izraza še bolj jasno prišle predstavne in imaginacijske zmožnosti otrok pri zamišljanju 
realnega ali izmišljenega prostora ali pojava oziroma kombiniranju vsega tega. 
Likovni motiv sem zato zastavila zelo široko. Miselna vizualizacija resničnega ali 
neresničnega prostora ali pojava in njena predstavitev v prikazu z značilnostmi 
zemljevida se pri tem združuje z likovnim načinom preoblikovanja sveta in v 
likovnem izražanju otrok poudari (z)možnost njihove lastne celovite kreacije in 
osmišljanja semantično-estetskega sporočila, ki ga s svojim likovnim delom želijo 
posredovati. Da bi otrokom čim bolje predstavila idejno zasnovo likovnega motiva in 
jim olajšala razmislek o njem, sem uporabila vajo miselne vizualizacije različnih 
prostorov in jim nato predstavila nekaj različnih primerov oblikovanja tovrstnega 
likovnega motiva na slikovnem gradivu. Idejno zamišljanje z malo omejitvami se v 
aktivni vizualizaciji v risbi prevaja v omejitve vidne oblike. Ta hkrati omogoča 
porajanje novih vpogledov, ki postajajo razvidni in se oblikujejo med procesom 
pozunanjanja notranje videnega in doživetega. Da bi bilo njihovo likovno izražanje 
čim bolj neovirano, sem jim prepustila odločitev o izbiri in kombiniranju risarskih 
likovnih tehnik.  

Pri tretji likovni nalogi se je pokazalo, da so otroci vešči samostojne izbire in 
uporabe likovne tehnike, ki jim odgovarja. Med delom jo znajo v veliki meri 
prilagajati svojim trenutnim potrebam in kombinirati z drugimi likovnimi tehnikami. 
Predstavitev raznovrstnosti likovnih tehnik je učence spomnila na širino izbire, ki jim 
je bila na voljo. Praskanke ali risbe z radirko se niso domislili v trenutku, iz glave. 
Prav tako vprašanja izbire likovne tehnike niso povezali z vprašanjem izbire slikovne 
podlage. Po usmeritvi so sicer znali prepoznati in določiti, zakaj bi bila neka podlaga 
ustreznejša od druge. Brez zunanjega usmerjanja so bili pri demonstraciji manj 
pozorni na načine uporabe risal. Te med likovnim ustvarjanjem uporabljajo manj 
načrtno in bolj spontano, kakor jih tudi odkrivajo. Ko jim je nek nov izum 
upodabljanja, ki je lahko njihov ali ga vidijo in posnemajo, všeč, ga radi velikokrat 
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uporabljajo. Takšna večja svoboda od običajne pri izbiri likovne tehnike je za učence 
predstavljala spremembo in odmik od ustaljene prakse, ki so je navajeni. Morda je 
imela zato večji motivacijski vpliv na zainteresiranost učencev za likovno ustvarjanje 
(saj so lahko uporabili risalo, ki jim je všeč), kot bi ga imela, če bi bil to ustaljen 
pristop.  

V nalogah je bilo razvidno, kako lahko neobičajna, otrokom ne dobro poznana 
likovna tehnika, vpliva na porajanje njihove radovednosti in s tem vzbuja njihovo 
zanimanje za delo. Vendar je pri tem prisotna tanka, nejasna meja med navdušenostjo 
nad novostjo, kot odmikom od vsakdanjosti, in občutkom strahu pred 
neobvladovanjem tega novega, še ne docela spoznanega, ki lahko otroke odvrne in v 
njih povzroči odpor do likovnega ustvarjanja. Da bi lahko zagotovila čim bolj 
učinkovito mešanico obojega, ki bi pozitivno vplivala na nastanek in obstanek 
notranje motivacije otrok, sem se oprla predvsem na demonstracijo likovne tehnike 
neposredno pri pouku. Postopke so si ogledali od blizu in se v njihov potek lahko 
vključevali.  
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5 SKLEP  
  
 V teoretičnem delu magistrske naloge sem predstavila splošna pojmovanja 
vizualizacije in združevanje področja vizualizacije s področji likovne umetnosti. Kot 
enega od načinov dojemanja vizualizacije sem predstavila vizualizacijo v zemljevidih, 
pri čemer sem opredelila pojem zemljevid v ožjem in širšem razumevanju. Predstavila 
sem, kako je raziskovanje na področju vizualizacije v zemljevidih v semiotičnih, 
kognitivnih vidikih ter zavzemanju materialne vidne podobe povezano s področji 
raziskovanja likovnega jezika. V drugem delu sem izvedla akcijsko raziskavo, v kateri 
sem preverjala in pokazala, kako je vsebine vizualizacije v zemljevidih možno 
vključiti v pouk likovne umetnosti v 6. razredu OŠ. Čeprav so bile likovne naloge 
zasnovane zelo kompleksno, s kombiniranjem likovnih vsebin z vizualizacijo v 
zemljevidih in so od učencev med drugim zahtevale vizualno prepoznavanje lastnosti 
likovnih spremenljivk na slikovnem gradivu, pri katerem so morali zaobiti načine, na 
katere zaznavajo svet v vsakdanji vizualni zaznavi in postati pozorni na posebnosti, ki 
jih omogoča in zahteva likovno-oblikotvorno prepoznavanje vidnih lastnosti oblik: 
osvajanje nove likovne tehnike, aktivno zamišljanje in domišljijsko »ustvarjanje« 
prostora ali pojava oziroma kombinacijo vsega tega, se je pri dejanski izvedbi 
likovnih nalog pri pouku izkazalo, da so otroci zelo spretno obvladovali tovrstno 
kombiniranje sposobnosti vidne zaznave, likovnih veščin s svojo lastno domišljijo in 
že osvojenimi vsakdanjimi in znanstvenimi znanji. Pri likovnem ustvarjanju je 
prevladovalo prijetno vzdušje. V nastalih likovnih delih se odražajo njihove trenutne 
likovno-ustvarjalne in osebnostne razvojno pogojene lastnosti in zmožnosti ter osebno 
razumevanje in pristop k reševanju zastavljenih likovnih problemov. Učenci so se 
vsak po svoje srečevali in spoprijemali s težavami iskanja vizualne podobnosti med 
tem, kar so želeli upodobiti in svojo dejansko upodobitvijo tega. Prepoznavali so 
možnosti, ki jih pri povezovanju med predmetom, pojavom in podobo oziroma 
pomenom in podobo, omogoča kodifikacija pomena v abstrahiranem ali povsem 
abstraktnem vizualnem znaku. Ukvarjali so se z vprašanjem prikazovanja prostora v 
ptičji perspektivi in ustreznosti odločitve za uporabo drugega načina upodabljanja 
prostora v zemljevidu. V svoja likovna dela so vpletli svoje domislice in osebno 
doživljanje likovnega motiva. Risanje zemljevidov je pri otrocih raziskano predvsem 
v okviru geografije. Vendar pa je zaradi specifičnih likovnih lastnosti pomembno tudi 
za razumevanje procesa raziskovanja otroške risbe, s katerim se ukvarja likovna 
didaktika. Raziskovalni rezultati predstavljajo doprinos k področju raziskovanja 
likovnih sposobnosti otrok pri vizualizaciji prostora in likovni artikulaciji odnosov o 
prostoru. 
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7 PRILOGE   
 

7.1 PRVI AKCIJSKI KORAK: UČNA PRIPRAVA 
 
 UČNA PRIPRAVA    
DATUM: 26. 2. 2016  
AVTOR: Kristina Božič 
ŠOLA: Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina    
RAZRED: 6. a, b., c. 
ŠTEVILO UR: 3   
LIKOVNO PODROČJE: risanje, slikanje  
LIKOVNA NALOGA: likovne spremenljivke (smer in gostota), proces 
abstrahiranja, svetlo temni kontrast  
LIKOVNA TEHNIKA: eksperimentalna, izpiranka s tempero in tušem  
LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PODLAGA, PRIPOMOČKI: bela tempera, 
črn tuš, barvni tuš, tanjši čopiči, širši čopiči, akvarelni papir ali debeljši bel papir 
(šeleshamer) v velikosti A3 iz likovnega bloka, na daljši stranici skrajšan v obliko 
kvadrata, tri nizke posode za vodo, časopisni papir   
LIKOVNI MOTIV: zvezdna karta  
METODE DELA: razlaga, pogovor, demonstracija  
OBLIKE DELA: frontalna, skupinska, individualna  
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: računalnik, LCD-projektor, PPT, tabla, 
kreda  
VRSTA UČNE URE: kombinirana   
MEDPREDMETNA POVEZAVA: matematika, geografija, zgodovina 
POSEBNA DEJAVNOST UČENCEV: /   
VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA, LITERATURA:  
- Butina M. (2000): Mala likovna teorija. Ljubljana, Debora      
- Ridpath I. (1988) Star tales. Universe books, New York   
- Kanas N. (2012) Star maps. History, Artristry and Cartography. Springer in Praxis 
Publishing, New York, Heidelberg, Dordrecht, London  
- Krušič M. in Velkovrh C. (1983) Nebo in zvezde. Mladinska knjiga, Ljubljana  
CILJI: Učenci:  
- Spoznajo likovna pojma likovne spremenljivke in značilnosti procesa abstrahiranja.  
- Se seznanijo z likovno tehniko izpiranke, s pomočjo katere izdelajo zvezdno karto.   
- Krepijo občutek za uporabo svetle linije in točk na temnem ozadju.   
- Razvijajo domišljijo, prostorsko predstavljivost, veselje do dela, odnos do materiala.  
  
UČITELJ UČENCI OBLIKE IN METODE 

DELA, PRIPOMOČKI 
UVODNI DEL   
Učence pozdravim. S 
pomočjo slikovnega gradiva 
učencem na kratko in 
poenostavljeno pojasnim 
nastanek in vsebino 
zvezdnih kart. Pokažem, 
kako lahko zvezde 

Poslušajo, si ogledujejo 
primere slikovnega 
gradiva.  
Sodelujejo v pogovoru z 
vprašanji in odgovarjajo 
na vprašanja.  

Frontalna, razlaga, 
slikovno gradivo.  
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povezujemo v vzorce, v teh 
pa prepoznamo podobe. 
Pokažem primere zvezdnih 
kart z različnimi podobami.   
- Že pred davnimi časi so se 
ljudje ozirali v nebo in ga 
raziskovali. Ob jasnih nočeh 
so na njem videli zvezde.  
- V njihovi razporeditvi so 
prepoznali vzorce.  
- V teh vzorcih so skušali 
najti podobe.  
- V začetku so bile to 
podobe raznih bitij, bogov, 
junakov in živali (primer 
ozvezdja Hidre).  
- Kasneje so v skupinah 
zvezd prepoznali veliko 
zanimivih podob (primer 
ozvezdja Leteča riba, Kipar, 
Balon na vroč zrak).  
- Do danes so se ohranila le 
nekatera ozvezdja.  
- Vzorce in podobe so 
upodobili na zvezdnih 
kartah.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PPT drsnica 1 
PPT drsnica 2     
 
PPT drsnica 3   
 
 
 
PPT drsnica 4   
 
 
 
PPT drsnica 5 
 
PPT drsnica 5 
 
PPT drsnica 6  

OSREDNJI DEL  
 

  

1. Usvajanje novih likovnih 
pojmov  
 

  

Učence z vprašanjem 
usmerim v razmišljanje o 
tem, da kadar govorno ali 
pisno predstavimo položaj 
zvezd položaj zvezd 
predstavimo z besedami. 
Kadar naredimo zvezdno 
karto, položaj zvezd 
predstavimo z oblikami.  
Namesto jezika, v katerem 
govorimo in pišemo, pri tem 
uporabimo likovni jezik.  

Razmišljajo o problemu 
in sodelujejo v pogovoru.  
(Odgovarjajo po smislu: 
kadar nekomu opišemo 
položaj zvezd, mu 
povemo kje so, kako so 
razporejene, kdaj jih 
lahko vidimo. Če 
naredimo zvezdno karto 
zvezde narišemo, položaj 
zvezd predstavimo s sliko 
...). 

Frontalna, razlaga, 
pogovor. 
 
 
 
 
 
PPT drsnica 7 
 
 
PPT drsnica 8 

S pomočjo miselnega vzorca 
s slikovnim gradivom 
učence usmerim v 

Učenci poslušajo, 
ugotavljajo, kdaj se 
izražamo v likovnem 

Frontalna, razlaga, 
pogovor . 
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razmišljanje o tem, kdaj se 
izražamo v likovnem 
jeziku.    
- Likovni jezik uporabljamo, 
kadar rišemo, slikamo, 
kiparimo, naredimo grafiko, 
se ukvarjamo z grafičnim 
oblikovanjem ...  

jeziku in sodelujejo v 
pogovoru.   
(Odgovarjajo, npr.: ko 
rišemo, ko imamo 
likovno umetnost, ko 
ustvarjamo ...). 

 
 
 
 
 
 
PPT drsnica 9 

Razložim, da se v likovnem 
jeziku izražamo z 
oblikami. S pomočjo 
miselnega vzorca s 
slikovnim gradivom učence 
usmerim v razmišljanje o 
tem, na kakšne načine 
lahko upodobimo oblike.   
- Oblike lahko narišemo, 
naslikamo, izoblikujemo, 
odtisnemo, oblikujemo ...  

Učenci poslušajo, 
ugotavljajo, kako lahko 
upodobimo oblike in 
sodelujejo v pogovoru.   
(Odgovarjajo, npr.; jih 
naredimo, jih narišemo, 
iz gline ....). 
 

Frontalna, razlaga, 
pogovor. 
 
PPT drsnica 10 
 
 
 
 
 
 
PPT drsnica 11  

Pojasnim, da ima vsaka 
oblika, ki jo upodobimo, 
posebne likovne lastnosti.  
- Likovne lastnosti oblik, ki 
vplivajo na to, kako neko 
obliko doživljamo, 
imenujemo likovne 
spremenljivke.  
- Ponovimo: v likovnem 
jeziku upodabljamo oblike, 
njihove posebne likovne 
lastnosti so likovne 
spremenljivke.  

Poslušajo razlago. Frontalna, razlaga, 
pogovor. 
 
PPT drsnica 12 
 
 
PPT drsnica 13  
 
 
 
 
PPT drsnica 14 

S pomočjo miselnega vzorca 
z grafičnimi ponazoritvami 
učencem predstavim likovne 
spremenljivke: velikost, 
položaj, teža, smer, število, 
gostota in tekstura.  
- Velikost: majhna in velika 
barvica, položaj: v učilnici 
sedimo na različnih mestih; 
teža: polna in prazna 
plastenka vode, torba; smer: 
pretegnemo se na levo ali 
desno, navzgor in dol; 
število: štejemo, koliko nas 
ima dolge, kratke lase, 
valovite, ravne, svetle, 
temne ...; gostota: veliko ali 
malo potnikov na avtobusu; 

Poslušajo razlago. 
Sodelujejo pri praktičnem 
raziskovanju občutkov, 
na katerih temeljijo 
likovne spremenljivke. 

Frontalna, razlaga. 
 
 
 
 
PPT drsnica 15 
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tekstura, ugotavljamo, 
kakšna je na otip površina 
las, kože, oblačil, mize, 
zadrge. 
Povem, da je v likovnem 
delu običajno prisotnih več 
likovnih spremenljivk in da 
bomo danes natančneje 
obravnavali smer in gostoto.  

Poslušajo razlago.  Frontalna, razlaga. 
 
PPT drsnice 16–18 

Likovna spremenljivka 
smer.  
Pojasnim, da se upodobljene 
oblike lahko navidezno 
gibljejo v različne smeri.  
Na primerih zvezdnih kart 
opazujemo smer 
navideznega gibanja oblik.  

Poslušajo razlago, si 
ogledujejo slikovno 
gradivo, razmišljajo o 
navidezni smeri gibanja 
oblik, jih primerjajo, 
sodelujejo v pogovoru z 
lastnimi idejami.  
(Odgovarjajo in se 
sprašujejo, ali se 
upodobljena oblika res 
giblje, ali se premika, kdo 
to opazi, kdo ne, ali se 
giba gor ali dol ...).  

Frontalna, razlaga. 
PPT drsnica 19 
 
PPT drsnica 20 
 
 
PPT drsnice 21, 22, 23 

Likovna spremenljivka 
gostota.  
Z grafičnimi ponazoritvami 
prikažem, da lahko večje 
število elementov po neki 
površini ali v nekem 
prostoru razporedimo 
gosteje ali redkeje in da se z 
različno gostoto elementov 
ustvarjajo svetlejše ali 
temnejše površine. 
Pokažem slikovno gradivo 
pogleda v zvezdno nebo, pri 
katerem se stopnjuje gostota 
zvezd. 

Poslušajo razlago, si 
ogledujejo slikovno 
gradivo.  
Sodelujejo v pogovoru in 
pojasnijo svoja opažanja 
o razlikah med 
slikovnimi primeri, na 
katerih se stopnjuje 
gostota zvezd. 
(Odgovarjajo npr.: zvezd 
je vedno več, slika je 
vedno bolj polna, slika je 
vedno bolj svetla).  

Frontalna, razlaga. 
PPT drsnica 24   
 
 
 
 
PPT drsnica 25 
 
PPT. drsnica 26 
 
 
PPT drsnice 27, 28, 29 

- Oblike lahko med seboj 
razlikujemo še drugače. 
Pokažem različne zvezdne 
karte ozvezdja Ovna. 
Učence usmerim v 
opazovanje in razmišljanje o 
razlikah v upodobitvi ovna. 
Pojasnim likovni pojem 
proces abstrahiranja:   
- opuščamo podrobnosti in 
upodobimo le bistvene 
elemente oblike, po kateri jo 
še prepoznamo.  

Poslušajo razlago, 
opazujejo slikovno 
gradivo, zvezdne karte 
primerjajo med seboj, 
razmišljajo o razlikah 
med upodobitvami, 
sodelujejo v pogovoru z 
lastnimi idejami. 
(Odgovarjajo po smislu, 
eden leži, eden skače, 
eden je postrani, eden 
vodoravno, eden je 
obrnjen proti nam, eden 

Frontalna, razlaga, 
pogovor. 
PPT drsnica 30 
 
 
 
PPT drsnica 31 
 
 
 
 
 
PPT drsnica  32 



 

 170 

Na istem slikovnem gradivu 
pojasnim razliko med 
realistično in abstrahirano 
upodobitvijo.  
Pokažem slikovno gradivo z 
ozvezdjem Ribi in učence 
vprašam, katera upodobitev 
je realistična in katera 
abstrahirana.   

je rdeč, eden bel ...).  
 
 
PPT drsnica 33   
 
 
PPT drsnica 34 

S pomočjo miselnega vzorca 
z učenci ponovim nove 
pojme, likovni jezik – oblike 
– likovne spremenljivke 
(gostota in smer) ter 
abstrahiranje oblik 
(realistična in abstrahirana 
upodobitev).  

Poslušajo razlago, 
sodelujejo v pogovoru. 

Frontalna, razlaga, 
pogovor. 
 
 
 
 
PPT drsnica 35 

2. Napoved likovne naloge    
V likovni tehniki izpiranke 
bodo oblikovali zvezdno 
karto ozvezdja, ki ga bodo 
izžrebali.   
Likovno področje: risanje, 
slikanje 
Likovna naloga: likovne 
spremenljivke (smer in 
gostota), proces 
abstrahiranja 
Likovna tehnika: 
eksperimentalna, izpiranka s 
tempero in tušem  

Na zadnjo stran risalnega 
lista si zapišejo likovno 
nalogo. Izžrebajo svoje 
motive za ozvezdja.  

Frontalna, razlaga, 
pogovor. 
PPT drsnica 36   
Vreča z listki z imeni 
ozvezdij različnih živali 
za žrebanje, svinčnik, 
podlaga za izpiranko. 
 
 

Učence povabim bližje in 
demonstriram likovno 
tehniko izpiranke.    
- Z gosto belo tempero 
naredimo zvezde in obris 
živali, po katerem ima 
izžrebano ozvezdje ime.   
- Pazimo, da je tempera res 
gosta in je ne mešamo z 
vodo.  
-  Točke za zvezde lahko 
naredimo tako, da 
izstiskamo tempero kar iz 
tube na papir, vendar pri tem 
pazimo, da ne izstisnemo 
preveč tempere.  
- Oblike živali ne zapolnimo 
s tempero, ohranimo le 
obris, črtno risbo. 

Si ogledajo postopek 
izdelave likovne tehnike 
izpiranke. Postavljajo 
vprašanja o postopku 
izdelave izpiranke. 

Demonstracija, prikaz 
procesa izdelave 
izpiranke.  
Črn tuš, barvni tuš, 
plastične posodice za tuš, 
tanjši čopič, dva širša 
čopiča za nanos tuša, en 
širši čopič za izpiranje, 
posoda z vodo za 
izpiranje. 
- 1. debelejši bel list 
papirja, na katerem so z 
gosto belo tempero 
narejene točke in 
sklenjena okrogla linija. 
Pred učenci na tem 
primeru dodam nekaj točk 
in linijo z gosto belo 
tempero. 
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 - Pozorni smo na navidezno 
gibanje živali, na zvezdni 
karti se lahko živali gibljejo 
v različne smeri, kot bi bile v 
breztežnostnem prostoru.  
- Počakamo, da se tempera 
popolnoma posuši.  
- Celotno površino 
prekrijemo s tušem. Ob 
črnem lahko uporabimo še 
en barven tuš.  
- Za črn in barven tuš 
uporabljamo različna čopiča.  
-  Ko se tuš posuši, papir 
namočimo v posodi z vodo.  
- Pri izpiranju tempere si 
pomagamo z mehkejšim 
čopičem.  
- Papir se začne v vodi 
zvijati in je mehkejši, zato s 
čopičem le rahlo drsimo po 
površini papirja.   
- Ni nujno, da izperemo vso 
tempero, na zvezdni karti 
lahko ostanejo sledi bele 
tempere v meglicah.  
- Po izpiranju papir 
položimo na časopisni papir 
in ga tako odnesemo na 
sušilo.   

- 2. debelejši bel list 
papirja, na katerem so z 
gosto belo tempero 
narejene točke in 
sklenjena okrogla linija. 
Pred učenci ta primer 
prebarvam s tušem. 
- 3. debelejši bel list 
papirja, na katerem je isti 
motiv, slikovna ploskev 
pa je premazana s tušem. 
Na tem primeru učencem 
prikažem izpiranje.   
 

3. Likovno izražanje 
učencev  

  

Med likovnim ustvarjanjem 
spremljam učence, če je to 
potrebno, jim pomagam z 
napotki, demonstracijo, 
svetujem pri uporabi 
materialov in orodij, skrbim, 
da delo in izpiranje tempere 
poteka nemoteno. 

Učenci si pripravijo 
prostor in material, 
likovno ustvarjajo, pred 
koncem šolske ure 
pospravijo prostor in 
očistijo pripomočke.  

Črn tuš, barven tuš, 
plastične posodice za tuš, 
tanjši čopič, dva širša 
čopiča za nanos tuša, en 
širši čopič za izpiranje, 
posoda z vodo za 
izpiranje. Akvarelni papir 
ali šeleshamer iz 
likovnega bloka, na daljši 
stranici skrajšan tako, da 
je v obliki kvadrata. 
Časopisni papir.  

ZAKLJUČNI DEL    
1. Razstava vseh nastalih 
likovnih del 

Izdelek odnesejo na 
razstavno mesto. 

 

2. Skupno oblikovanje 
kriterijev  vrednotenja:   
• spretnost pri uporabi 

Ogledajo si lasten izdelek 
in dela sošolcev ter jih 
komentirajo. 

Pogovor, vrednotenje. 
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likovnih materialov in 
izvedbi likovne tehnike,  
• izvirnost obravnave 
likovnega motiva.  
3. Vrednotenje izdelkov Ustvarjene Zvezdne karte 

kritično vrednotijo po 
danih kriterijih. 
Doživljajo lepoto 
posameznih izdelkov.  

Pogovor, vrednotenje. 
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7.2 DRUGI AKCIJSKI KORAK: UČNA PRIPRAVA   
   
UČNA PRIPRAVA    
 
DATUM: 11. 3. 2016  
AVTOR: Kristina Božič 
ŠOLA: Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina    
RAZRED: 6. a, b., c. 
ŠTEVILO UR: 2  
LIKOVNO PODROČJE: grafika 
LIKOVNA NALOGA: likovne spremenljivke (velikost in smer) 
LIKOVNA TEHNIKA: negativna monotipija 
LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PODLAGA, PRIPOMOČKI: svinčnik, 
barvice, modelirke, plastični pribor, tiskarska barva, bel list A4, bel risalni list A3, 
linolej A4, časopisni papir 
LIKOVNI MOTIV: zemljevid domišljijskega mesta na sotočju Hublja in Lokavščka 
METODE DELA: razlaga, pogovor, demonstracija  
OBLIKE DELA: frontalna, skupinska, individualna  
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: računalnik, LCD-projektor, PPT, tabla, 
kreda  
VRSTA UČNE URE: kombinirana   
MEDPREDMETNA POVEZAVA: matematika, geografija 
POSEBNA DEJAVNOST  UČENCEV: prinesejo modelirke  
VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA, LITERATURA:   
- Butina M. (2000) Mala likovna teorija. Ljubljana, Debora      
- Pavlin B., Milenković A., Klasinc S., Grm B. (2003) Mestna naselja v Republiki 
Sloveniji 2003. Pridobljeno s: https://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf  
- Petrovič D. (2010). Topografija in kartografija. Materiali za pripravo na strokovni 
izpit iz geodetske stroke. Pridobljeno s. 
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/strokovni_izpiti/msgeo/2010_topografija__in_
kartografija.pdf  
  
CILJI : Učenci:  
- ponovijo likovni pojem likovne spremenljivke in se natančneje seznanijo z 
likovnima spremenljivkama velikost in položaj,   
- izvedejo ploski tisk s tiskarskimi barvami,  
- se navajajo na izvirno črtno izpolnjevanje površin, vztrajnost pri oblikovanju matrice 
in si privzgajajo odgovornost za čistost izvedbe grafičnega lista.   
    
UČITELJ UČENCI OBLIKE IN 

METODE DELA, 
PRIPOMOČKI 

UVODNI DEL   
Uvodna motivacija   
Učence pozdravim.   
Predvajam video posnetek leta 
žerjavov nad Benetkami. Učence 
usmerim v razmišljanje o tem, kje 

Ogledajo si posnetek. 
Ugibajo, kje ptice letijo 
in katere vrste so.  

Frontalna, pogovor, 
PPT, video 
posnetek. 
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so ptice na posnetku letele, kaj je 
bilo pod njimi (mesto).   
 

PPT drsnica 1 

Z učenci se pogovorim o mestih v 
bližnji okolici, o tem, kakšna je 
razlika med vasjo in mestom ter 
katera so velika mesta na svetu.   
  
  
  
 - Mesto je naselje, ki ima veliko 
prebivalcev, ponuja veliko delovnih 
mest, v njem se nahajajo upravno, 
gospodarsko in kulturno središče 
širšega območja – občina, upravna 
enota, pošta, banka, zdravstvene 
ustanove, šole, vrtci, trgovine, 
kulturne ustanove, industrija, 
prostori storitvenih dejavnosti 
(frizerski saloni, fotokopirnice ipd.), 
obrti (ključavničarji, domača obrt 
...). 

Sodelujejo v pogovoru. 
Prispevajo lastne ideje o 
tem, kakšna je razlika 
med mestom in vasjo. 
Odgovarjajo, da je 
Ajdovščina mesto, 
ugibajo, ali so mesta tudi 
Vipava, Lokavec, Ustje 
... Spomnijo se na kraj, v 
katerem živijo. Naštejejo 
večja mesta v Sloveniji 
(Ljubljana, Maribor, 
Celje ...). Naštejejo večja 
mesta na svetu (London, 
Pariz, New York, Tokio, 
Peking, Rio de Janeiro, 
Mexico ...). Sklepajo, da 
je mesto večje od vasi, 
da so v njem šole, vrtci, 
trgovine, pošta ...   
 

Frontalna, pogovor, 
PPT, video 
posnetek. 
  
PPT drsnica 1 

Učence vprašam, kaj daje mestu 
značilno podobo, kako si »mesto« 
predstavljajo.  
Počakam na odgovore učencev. 
Glede na vsebino odgovorov vodim 
pogovor o lastnostih, fizični zgradbi 
mesta, oz. morfologiji mesta. 
Pomagam si z naslednjimi 
vprašanji:  
 
      
 
 - Za mesta je značilna velika 
gostota prebivalstva, kar pomeni, da 
veliko ljudi živi na majhnem 
prostoru. Kako to vpliva na 
razporeditev stavb? V mestih so 
stavbe zgrajene blizu ena drugi, 
značilna je visoka gradnja.  
- Kako so različni deli mesta 
povezani med seboj? Mesta so 
prepredena s prometnimi cestami, z 
ulicami in s potmi za pešce.   
- Poleg stavb, cest, ulic in poti so v 
mestih tudi večje nepozidane 

Razmišljajo o tem, kaj 
daje mestu značilno 
podobo. Odgovarjajo na 
vprašanja. Sprašujejo se, 
kakšna je značilna 
podoba mesta. Skušajo 
ugotoviti, kako si 
predstavljajo mesto. 
Odgovarjajo na primer, 
da si predstavljajo hiše, 
ceste, parke ...   
- Odgovarjajo na primer, 
da so stavbe zgrajene 
skupaj.   
  
 
   
- Odgovarjajo, da so med 
stavbami ulice in ceste.   
  
- Ugibajo, čemu bi lahko 
bile namenjene večje 
nepozidane površine v 
mestih.  
  

Frontalna, pogovor.  
  
PPT drsnica 1 
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površine. Čemu so namenjene? To 
so lahko parkirišča, igrišča, parki, 
zelenice, trgi ...  
- Kje so običajno nastala mesta, 
kateri naravni pogoj je zelo 
pomemben za nastanek mesta na 
določenem prostoru? Običajno 
mesta ležijo v bližini vode. 
  

- Razmislijo in 
sodelujejo v pogovoru z 
odgovori po smislu, da je 
ravno, da je ugodno 
podnebje, da je blizu 
voda.  

Sledi kratek kviz z vprašanji in 
slikami na PPT-ju.  
 - S katerim pripomočkom bi si 
pomagali pri iskanju poti, če bi se 
izgubili v neznanem mestu?  
Namesto odgovora se pojavi slika, 
na kateri si nekdo ogleduje 
zemljevid.   

Razmišljajo o problemu. 
Sodelujejo v pogovoru in 
odgovarjajo po smislu: s 
telefonom, poklical bi 
nekoga, z gps-om, s 
turističnim vodičem, z 
zemljevidom.  
 

Frontalna, pogovor, 
PPT, slikovno 
gradivo. 
  
PPT drsnica 2 

Učencem pokažem primer 
razglednice Ljubljane in zemljevida 
Ljubljane.   
  
-  Na spodnjih dveh slikah je 
upodobljena Ljubljana. Na kateri 
sliki lahko poiščemo več različnih 
podatkov o tem mestu?   
- Postavim podvprašanje, kakšna je 
razlika med upodobitvijo mesta med 
slikama? 
 

Ogledujejo si fotografiji. 
Razmišljajo o problemu. 
Odgovarjajo na 
vprašanja.   
- Ugotovijo, da bi več 
različnih informacij o 
mestu izvedeli iz 
zemljevida mesta.  
- Odgovarjajo, da je na 
eni sliki mesto videti s 
strani, na drugi sliki 
mesto vidimo od zgoraj.   

Frontalna, pogovor, 
PPT, slikovno 
gradivo. 
  
PPT drsnica 3 

Učencem pokažem primer 
satelitskega posnetka Ljubljane in 
zemljevid Ljubljane.   
  
- Na spodnjih dveh slikah je 
upodobljena Ljubljana. Na kateri 
sliki lahko poiščemo več različnih 
podatkov o tem mestu?   
- Postavim podvprašanje, kakšna je 
razlika med upodobitvijo mesta med 
slikama? 
 

Ogledujejo si fotografiji. 
Razmišljajo o problemu 
in odgovarjajo na 
vprašanja.  
- Ugotovijo, da bi več 
različnih informacij o 
mestu izvedeli iz 
zemljevida mesta.  
- Odgovarjajo, da je eno 
fotografija, na drugi sliki 
je mesto narisano.    
 

Frontalna, pogovor, 
PPT, slikovno 
gradivo. 
  
PPT drsnica 4 

Učencem razložim, da so 
zemljevidi:  
- posebna vrsta slik,   
- ki lahko nosi ogromno 
informacij,  
- na majhnem prostoru. 
 
 
 

Poslušajo razlago. Frontalna, razlaga, 
PPT, slikovno 
gradivo.  
  
PPT drsnica 5  
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OSREDNJI DEL   
1. Usvajanje novih likovnih 
pojmov 

  

Učence z vprašanjem usmerim v 
razmišljanje o tem, da kadar z 
govorom ali pisno predstavimo 
mesto, mesto predstavimo z 
besedami. Kadar naredimo 
zemljevid mesta, mesto 
predstavimo z oblikami.     
 

Razmišljajo o problemu 
in sodelujejo pri 
pogovoru. Odgovarjajo 
po smislu: mu povemo, 
napišemo s pisalom, 
uporabimo besede. 
  

Frontalna, razlaga, 
pogovor, PPT.  
  
PPT drsnica 6 

Sledi ponovitev snovi, ki smo jo že 
obravnavali pri prejšnji likovni 
nalogi.  
  
Razložim, da namesto jezika, v 
katerem govorimo in pišemo, pri 
izdelavi zemljevida uporabimo 
likovni jezik.   
 

Poslušajo razlago. Frontalna, razlaga, 
PPT.   
 
PPT drsnica 7 

Učence  z vprašanjem usmerim v 
razmišljanje o tem, kdaj se 
izražamo v likovnem jeziku.    
- Likovni jezik uporabljamo, kadar 
rišemo, slikamo, kiparimo, 
naredimo grafiko, se ukvarjamo z 
grafičnim oblikovanjem ...   
 

Učenci  poslušajo, 
ugotavljajo, kdaj se 
izražamo v likovnem 
jeziku. Sodelujejo pri 
pogovoru.   
(Odgovarjajo npr.: ko 
rišemo, ko slikamo, ko 
režemo, lepimo ...).  
 

Frontalna, razlaga, 
pogovor. 
 

Učencem razložim, da se v 
likovnem jeziku izražamo z 
oblikami.   
 

Poslušajo razlago. Frontalna, razlaga, 
PPT.   
PPT drsnica  8   

Razložim, da ima vsaka oblika, ki jo 
upodobimo, posebne lastnosti.   
  
- Učence vprašam, kako imenujemo 
posebne likovne lastnosti oblik, ki 
vplivajo na to, kako neko obliko 
doživljamo?   
Imenujemo jih likovne 
spremenljivke.   
 

Poslušajo razlago.  
Odgovarjajo na 
vprašanje, nekateri se 
morebiti spomnijo, da so 
to likovne spremenljivke. 

Frontalna, razlaga, 
pogovor, PPT.   
  
PPT drsnica 8 
  
  

S pomočjo miselnega vzorca z 
grafičnimi ponazoritvami vsake 
likovne spremenljivke z učenci 
ponovimo, katere likovne 
spremenljivke poznamo. Velikost, 
položaj, teža, smer, število, 
gostota in tekstura.   

Poslušajo razlago. 
Sodelujejo pri 
praktičnem raziskovanju 
občutkov, na katerih 
temeljijo likovne 
spremenljivke. 

Frontalna, razlaga, 
praktična 
ponazoritev 
občutkov, PPT.  
 
PPT drsnica 9 
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Razložim, da je v likovnem delu 
običajno prisotnih več likovnih 
spremenljivk in da bomo danes 
natančneje spoznali likovni 
spremenljivki velikost in položaj.   
 

Poslušajo razlago.  Frontalna, razlaga, 
PPT.  
  
PPT drsnici 10, 11 

Sledi usvajanje novih likovnih 
pojmov.  
  
Likovna spremenjivka velikost.   
S pomočjo slikovnega gradiva 
ugotovimo:  
- Oblike so lahko majhne ali 
velike.   
- Majhne oblike se nam ob velikih 
zdijo še manjše in velike ob 
manjših še večje.  
- Velikost neke oblike lahko 
določimo, ko jo primerjamo z 
velikostjo druge oblike.  
 

Poslušajo razlago in si 
ogledujejo slikovno 
gradivo. Sodelujejo z 
morebitnimi vprašanji.  

Frontalna, razlaga, 
PPT.  
  
PPT drsnici 12, 13 

Na primerih slikovnega gradiva 
ugotovimo, da:  
  
  
  
 
- Velikost oblik na zemljevidu lahko 
ustreza razmerju velikosti teh 
oblik v naravi. (Primer na sliki: 
cerkev je večja od hiš).   
-V nekaterih primerih temu ni tako. 
Oblike so lahko na zemljevidih 
upodobljene večje, da so bolj 
opazne. Velikost je povezana s 
pomembnostjo oblik in z njihovim 
sporočilom. (Primer na sliki: 
plesalca sta večja od hiš).   
-  Na dveh zemljevidih primerjamo 
velikost oblik, ki predstavljajo hiše. 
Na enem zemljevidu so oblike 
različnih velikosti, na drugem so 
vse oblike enake velikosti. 
- Na ilustriranem zemljevidu 
Londona opazujemo velikost oken 
v primerjavi z velikostjo cele 
stavbe. Na isti sliki opazujemo 
velikost francoskega ključa, ki je 
povečan. 

Poslušajo razlago. 
Ogledujejo si slikovno 
gradivo. Razmišljajo o 
velikosti oblik in jih 
primerjajo. Sodelujejo v 
pogovoru z lastnimi 
idejami.    
- Odgovarjajo, da je 
cerkev večja od hiš, da je 
tako tudi v naravi.   
   
- Ugotovijo, da sta 
plesalca večja od hiš in 
da v resnici ni tako. 
Povežejo, da sta plesalca 
na sliki povečana, da ju 
hitreje opazimo.    
 
- Primerjajo velikost 
oblik, ki predstavljajo 
hiše. Ugotovijo, da so 
oblike bodisi različnih 
bodisi enake velikosti. 
- Ugotovijo, da so okna 
majhna. Cela stavba je 
velika proti velikosti 
oken, a vendar majhna 
proti velikosti celotnega 

Frontalna, 
razlaga,pogovor, 
PPT, slikovno 
gradivo.  
  
  
PPT drsnica 14  
  
  
PPT drsnica 14  
  
 
   
  
PPT drsnica 15  
  
  
  
PPT drsnica 16 
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 zemljevida. Ugotovijo, 
da je francoski ključ 
povečan.  
 

Razlago preusmerim na likovno 
spremenljivko položaj.   
Razložim:  
-  Oblike lahko razporejamo in 
postavljamo v različne položaje.   
- Pri določanju položaja oblik nam 
je v pomoč naše telo.   
  

Poslušajo razlago.   
  
 

Frontalna, razlaga, 
pogovor, PPT.     
PPT drsnica 17  
PPT drsnica 18  
  
PPT drsnica 19 
 

Učence prosim, naj vstanejo.   
Ob primerih slikovnega gradiva z 
grafičnimi ponazoritvami različnih 
položajev oblike v pravokotnem 
ležečem formatu ugotavljamo, kako 
naše telo oblikuje prostorski križ. 
Določimo medialno, očesno in 
frontalno ravnino. Opredelimo 
položaj oblik: levo, desno, zgoraj, 
spodaj, na sredini, spredaj in zadaj.  
 

Sodelujejo pri 
praktičnem raziskovanju 
prostorskega križa 
našega telesa. Ogledujejo 
si slike z grafičnimi 
ponazoritvami položajev 
oblik. Ugotavljajo, kako 
je zaznavanje položaja 
oblik v formatu slikovne 
ploskve povezano z 
občutkom za prostor na 
podlagi sestave naših 
teles – prostorskega 
križa, ki ga tvori naše 
telo.  

Frontalna, razlaga, 
pogovor, PPT,  
praktična 
ponazoritev 
prostorskega križa, 
slikovno gradivo . 
  
PPT drsnice 20–29 

Učence prosim, naj se usedejo. 
Pokažem jim animirano slikovno 
gradivo z grafično ponazoritvijo 
tega, kako oblikam spreminjamo 
položaj z obračanjem. Ogledamo si, 
kako lahko  oblike razporejamo na 
različne načine. Pri tem tvorimo, 
sestavljamo nove oblike, ki so spet 
v nekem položaju.  
 

Se usedejo. Ogledajo si 
animirano slikovno 
gradivo. 

Frontalna, razlaga, 
PPT, slikovno 
gradivo.  
  
PPT drsnice 30–46 

Na primeru različnih izsekov 
zemljevida Pariza iz leta 1550 
(Truschet Hoyau) si ogledamo 
položaj hiš – kombinacija 
vzporednic, poševnic in krivulj. 
Kombinacija vsega trojega.  
Učence opozorim na detajl 
zemljevida. 
Na povečani sliki ugotovimo, da gre 
za vleko jadrnice s konji proti 
vodnemu toku.  
S tem se pozornost učencev 
preusmeri nazaj k vsebini 

Opazujejo slikovno 
gradivo in položaj oblik. 
Sodelujejo pri pogovoru. 
Na podlagi svojega 
opazovanja ugotavljajo, 
da so hiše razporejene v 
navpičnih vrstah, 
poševnih vrstah, ob 
zakrivljenih ulicah. 
Ugotavljajo, kaj je na 
detajlu zemljevida. 
Ugotovijo, da sta 
jadrnica in konj 

Frontalna, razlaga, 
PPT, slikovno 
gradivo.  
  
PPT drsnice 47–50 
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grafičnega prikaza mesta na 
zemljevidu. 
 

povezana.  

2. Napoved likovne naloge   
Učenci bodo oblikovali zemljevid 
izmišljenega mesta na sotočju 
Hublja in Lokavščka, v grafični 
likovni tehniki – negativna 
monotipija. 
Pokažem sotočje voda na fotografiji 
in zemljevidu.  

Poslušajo navodila, 
opazujejo slikovno 
gradivo. 

Frontalna, razlaga, 
PPT, slikovno 
gradivo.   
 
PPT drsnice 51–53 
 

Učenci naj najprej naredijo skico s 
svinčnikom.  
Na zemljevidu mora biti videti 
sotočje.  Mesto okoli njiju naj bo po 
njihovi lastni zamisli. Razmislijo 
naj o tem, kakšno bi bilo njihovo 
idealno mesto in kaj bi bilo v njem.   
Pri risanju zemljevida naj bodo 
pozorni na velikost oblik. Lahko 
upoštevajo razmerja velikosti oblik 
v naravi. Lahko poudarijo in 
povečajo oblike, ki se jim zdijo bolj 
pomembne.    
Pozorni naj bodo na zunanjo 
strukturo oblik in mesta ter na 
podrobnosti – na celoto in detajle.   
Zemljevid lahko popestrijo tako, da 
skušajo na čim bolj izviren način 
prikazati vsebino oblik – da bomo 
vedeli, kaj je v kateri stavbi, kje 
prečkati cesto, kje odvreči smeti, iti 
čez most ipd ...  
 

Poslušajo navodila, 
naredijo skico. 
Postavljajo morebitna 
vprašanja. 

Bel list A4, 
svinčnik. 

Učence povabim, da pridejo bližje 
in demonstriram likovno tehniko – 
negativna monotipija.   
   
Priprava matrice: 
- Pokažem, kako z valjčkom 
nanesemo barvo na linolej. Pazimo, 
da je ni premalo ali preveč. Med 
valjanjem valjček večkrat 
privzdignemo. Valjamo v različne 
smeri. Barvo razvaljamo 
enakomerno.   
- Pripravljen linolej položimo na 
časopisni papir. Nanj začnemo 
risati, tako da z njega odvzemamo, 
brišemo barvo. Učencem 

Poslušajo navodila, si 
ogledajo postopek 
izdelave monotipije, 
postavljajo morebitna 
vprašanja. 

Miza za prikaz 
postopka, grafična 
barva, valj, podlaga 
za nanašanje barve, 
valjček, časopis, 
linolej, modelirke, 
plastični pribor, bel 
list A3, grafična 
preša. 
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predstavim, kakšno sled pustijo 
različni pripomočki za risanje; 
modelirka,  plastična vilica itd. 
Opozorim jih, da se slika pri odtisu 
zrcali, to je posebno pomembno pri 
zapisih. Pri tej likovni nalogi se jim 
načeloma izogibamo.   
- Med risanjem smo pozorni, da se z 
roko, s katero rišemo in z rokavi, ne 
naslonimo na matrico in z nje 
pomotoma ne obrišemo barve.   
- Pri tej risbi se izražamo predvsem 
s črto. Različna risala bodo pustila 
različno sled. Pozorni smo na 
debelino linij. Namesto barvanja 
večjih površin, te zapolnimo z 
različnimi vzorci.   
Tiskanje: 
- Ko dokončamo, matrico položimo 
na označeno mesto na grafični preši.   
- Vzamemo bel risalni list, pazimo, 
da na njem ne pustimo sledi barve 
in svojih rok.   
- Papir na matrico položimo tako, da 
najprej na označeno mesto na preši 
pritisnemo en konec papirja. Nato 
ga previdno spustimo niže še na 
drugem koncu, tako da prekrijemo 
matrico.  
- Zopet previdno, da se matrica ali 
list ne bi premaknila, čeznju 
položimo papir in razgrnemo filc.   
- Zavrtimo prešo ter matrico in papir 
stisnemo skozi valja.     
- Papir dvignemo z matrice, tako da 
ga na enem koncu pritisnemo ob 
prešo in postopoma dvignemo na 
drugem koncu.   
- Grafični list odnesemo na sušilo, 
matrico operemo, prešo očistimo.    
Podpisovanje grafičnih listov: 
- S svinčnikom, na desno stran pod 
odtisom, zapišemo likovno tehniko: 
negativna monotipija.  Na sredini 
zapišemo naslov grafike v 
navednicah, lahko je ime 
domišljijskega mesta. Na desni 
zapišemo ime avtorja in leto 
nastanka.    
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3. Likovno izražanje učencev   

Med likovnim ustvarjanjem 
spremljam učence, če je to 
potrebno, jim pomagam z napotki, 
demonstracijo, svetujem pri uporabi 
likovnih materialov, orodij in 
pripomočkov. Skrbim, da delo 
poteka kar se da nemoteno. 

Učenci si pripravijo 
prostor in material, 
likovno ustvarjajo. Pred 
koncem šolske ure 
pospravijo prostor in 
očistijo pripomočke.  

Individualno delo.   
Grafična barva, 
valj, podlaga za 
nanašanje barve, 
valjček, časopis, 
linolej, modelirke, 
plastični pribor, bel 
list A3, grafična 
preša. 
  

ZAKLJUČNI DEL    
1. Razstava vseh nastalih likovnih 
del 
 

Izdelek odnesejo na 
razstavno mesto. 

 

2. Skupno oblikovanje kriterijev  
vrednotenja:   
• spretnost pri uporabi likovnih 
materialov in izvedbi likovne 
tehnike,  
• izvirnost obravnave likovnega 
motiva.  

Ogledajo si svoj grafični 
list in dela sošolcev ter 
jih komentirajo. 

Frontalna, pogovor, 
vrednotenje. 

3. Vrednotenje izdelkov Ustvarjene grafične liste 
kritično vrednotijo po 
danih kriterijih. 
Doživljajo lepoto 
posameznih likovnih del.  
 

Frontalna, pogovor, 
vrednotenje. 
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7.3 TRETJI AKCIJSKI KORAK: UČNA PRIPRAVA 
  
UČNA PRIPRAVA    
 
DATUM: 25. 3. 2016, 30. 3. 2016, 4. 4. 2016 
AVTOR: Kristina Božič 
ŠOLA: Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina    
RAZRED: 6. a, b., c. 
ŠTEVILO UR: 3  
 
LIKOVNO PODROČJE: risanje 
LIKOVNA NALOGA: risarske likovne tehnike, likovne prvine, likovne 
spremenljivke 
LIKOVNA TEHNIKA: (kombinirana*) likovna tehnika po izbiri: svinčnik*, barvni 
svinčnik*, kemični svinčnik*, oglje, kreda, tuš, vodenke, lavirana risba, kolaž  
LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PODLAGA, PRIPOMOČKI: svinčniki, 
barvni svinčniki, kemični svinčniki, voščenke, oglje, krede, tuš, vodenke, kolaž, 
peresa za risanje, čopiči različnih debelin, lončki za vodo, različni papirji iz likovnega 
bloka, kolaž papir, časopisni papir, škarje, lepilo, fiksir 
LIKOVNI MOTIV: zemljevid prostora ali pojava po domišljiji 
  
METODE DELA: razlaga, pogovor, demonstracija  
OBLIKE DELA: frontalna, skupinska, individualna  
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: računalnik, LCD-projektor, PPT, tabla, 
kreda 
VRSTA UČNE URE: kombinirana   
MEDPREDMETNA POVEZAVA: matematika, tehnika, geografija 
POSEBNA DEJAVNOST  UČENCEV: V primeru, da teh nimajo v šoli, prinesejo 
orodja in pripomočke, ki jih potrebujejo pri izbrani likovni tehniki (npr. oglje). 
 
VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA, LITERATURA:   
- Butina M. (2000) Mala likovna teorija. Ljubljana, Debora      
- Laffon C., Laffon M. (2009) Mapping the world: stories of geography. Buffalo (N. 
Y.); Richmond Hill (Ontario): Firefly Books  
 
CILJI: Učenci:  
- Se seznanijo z likovnim pojmom likovne prvine (točka, linija, svetlo–temno, 
ploskev). 
- Naštejejo različna risala in različne risarske likovne tehnike. 
- Ločijo med suhimi, mokrimi oz. tekočimi, kombiniranimi in eksperimentalnimi 
risarskimi likovnimi tehnikami.  
- Spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi, in razvijajo 
občutek za razporejanje oblik na ploskvi.  
- Se navajajo na samostojno reševanje likovnih problemov. 
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UČITELJ UČENCI OBLIKE IN 

METODE DELA, 
PRIPOMOČKI 

UVODNI DEL   
Uvodna motivacija   
Učence pozdravim.   
Pokažem avtoportret v karikaturi 
Hinka Smrekarja.  
Učence vprašam, kaj počne možak 
na sliki.  
Napovem, da se bomo danes 
ukvarjali z risbo.  
 

Ogledajo si karikaturo. 
Odgovarjajo po smislu: 
možak na sliki riše, da je 
grozen, da se zelo muči 
... 

Frontalna, 
pogovor, PPT, 
slikovno gradivo. 
  
PPT drsnica 2 

OSREDNJI DEL   
1. Usvajanje novih likovnih 
pojmov 

  

V uvodu se sprva navežem na 
likovne pojme, ki smo jih z učenci 
že obravnavali. Učence spomnim, da 
smo se pri prejšnjih dveh nalogah 
ukvarjali z oblikami. Ugotovili smo, 
da so podobno, kakor so povedi 
zgrajene iz besed, slike zgrajene iz 
oblik.  
Pojasnim, da si bomo tokrat 
natančneje ogledali, iz česa so 
zgrajene oblike.   
- Podobno, kakor so besede zgrajene 
iz črk, so tudi oblike, ki jih 
opazujemo na likovnih upodobitvah,  
zgrajene iz nekih elementov.   
- Ogledali si bomo elemente, na 
katerih temeljijo vse likovne 
upodobitve na ploskvi. Prisotni so na 
vseh risbah, slikah, (grafikah?) ... 
Pravzaprav se jim ne more izogniti 
nobena likovna upodobitev, ki jo 
lahko opazujemo. 
- Te elemente imenujemo likovne 
prvine.  
 

Poslušajo razlago. Frontalna, razlaga, 
pogovor, PPT.  
  
PPT drsnica 3 

Učence ob primerih grafične 
ponazoritve z likovno prvino točko 
vprašam, kaj opazijo za slikah.  
Razložim:  
- na teh primerih lahko opazujemo 
likovno prvino točko,   
- točka zadrži navidezno gibanje, 

Ogledujejo si slikovno 
gradivo, postavljajo 
morebitna vprašanja in 
sodelujejo pri pogovoru. 
Odgovarjajo po smislu: 
pike, madeže, packe, 
čičke čačke 

Frontalna, razlaga, 
pogovor, PPT, 
slikovno gradivo.   
 
PPT drsnica 4 
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ujame in zadrži pogled gledalca,  
- lahko je okrogla, podobna madežu 
nepravilne oblike ...,  
- več točk, ki so na slikovno ploskev 
nanizane zaporedno, lahko sestavi 
linijo , 
- več točk, ki so na slikovni ploskvi 
postavljene skupaj, lahko tvori 
ploskev,  
- točko lahko tvori tudi praznina na 
slikovni ploskvi,  
- točka je začetek in konec linije,  
- prav tako jo prepoznamo na mestu, 
kjer se dve liniji sekata.   
 
Pokažem primere grafičnih 
ponazoritev likovne prvine linija. 
Učence vprašam, kaj opazijo na 
slikah.    
Razložim:  
 - na teh primerih lahko opazujemo 
likovno prvino linijo,  
- linija je sled, ki jo na slikovni 
ploskvi za seboj, kadar rišemo, pusti 
risalo,   
- linije so lahko kratke ali dolge, 
široke ali tanke, 
- linijo, ki se prosto giblje po 
prostoru, imenujemo aktivna linija,   
- linija, ki se zaključuje sama vase in 
tako orisuje neko obliko je 
(medialna) sklenjena linija,  
- linijo, ki pravzaprav ni narisana, 
ampak jo vendarle lahko opazimo na 
stiku dveh ploskev, imenujemo 
pasivna linija.   
 

Učenci si ogledujejo 
slikovno gradivo, 
postavljajo morebitna 
vprašanja, odgovarjajo 
po smislu: črte, poševne 
črte, kvadrat, prekrižane 
črte.  

Frontalna, razlaga, 
pogovor, PPT, 
slikovno gradivo.   
 
PPT drsnica 6 
 

Pokažem primere grafičnih 
ponazoritev likovne prvine svetlo–
temno. Učence vprašam, kaj opazijo 
na slikah.    
Razložim:  
 - na teh primerih lahko opazujemo 
likovno prvino svetlo–temno, 
- z nizanjem različnih linij, z 
gostenjem in redčenjem linij ali točk 
lahko ustvarjamo temnejše in 
svetlejše površine.  
 

Učenci si ogledujejo 
slikovno gradivo, 
postavljajo morebitna 
vprašanja, odgovarjajo 
po smislu: od svetlega 
proti temnemu, je 
zasenčeno. 

Frontalna, razlaga, 
pogovor, PPT.    
 
PPT drsnica  8   

Pokažem primere grafičnih Učenci si ogledujejo Frontalna, razlaga, 
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ponazoritev likovne prvine ploskev. 
Učence vprašam, kaj opazijo na 
slikah.   
    
Razložim:  
 - na teh primerih lahko opazujemo 
likovno prvino ploskev,  
- likovni prvini točko in linijo lahko 
na slikovni površini razmestimo 
tako, da gradita različne ploskve,  
- te so lahko svetlejše ali temnejše,  
- likovna prvina točka nima 
dimenzij, liniji lahko izmerimo 
dolžino, ali lahko ploskvi izmerimo 
dolžino? Kaj še lahko izmerimo 
ploskvi? Širino. Ploskev je torej 
likovna prvina z dvema 
dimenzijama. 
 

slikovno gradivo, 
postavljajo morebitna 
vprašanja, odgovarjajo 
po smislu: čičke čačke, 
črte, linije, krog, točke. 

pogovor, PPT, 
slikovno gradivo.  
 
 PPT drsnica 7 

Pogovor zopet usmerim na likovno 
področje oblikovanja na ploskvi: 
risanje.  
Pojasnim, da sta prevladujoči likovni 
izrazni sredstvi pri risanju točka in 
linija.   
 

Poslušajo razlago. Frontalna, razlaga, 
PPT, slikovno 
gradivo. 
 
PPT drsnica 8 

Učence vprašam, katera risala lahko 
uporabimo, kadar rišemo.  
Pri iskanju odgovorov, si pomagamo 
s slikovnim gradivom na PPT 
drsnici.  
- Svinčnik, barvni svinčnik, kemični 
svinčnik, črtalo, flomaster, oglje, 
kreda, nalivno pero, pero, čopiči, 
lesene paličice, prazen kvadrat za 
ideje učencev (radirka, brisalec, prsti 
...). 
  

Poslušajo razlago. 
Odgovarjajo na 
vprašanje in naštejejo 
različna risala: svinčnik, 
barvni svinčnik, oglje, 
flomastri, nalivka ...  

Frontalna, razlaga, 
pogovor, PPT, 
slikovno gradivo.  
  
PPT drsnica 9 

Različna risala uporabimo, kadar 
želimo pri risanju uporabiti različne 
barvne snovi. Nekatera risala so 
hkrati tudi sama snov, s katero 
rišemo, na primer oglje. Podobno je 
pri poimenovanju likovne tehnike. 
Risarske likovne tehnike 
poimenujemo po barvni snovi, ki 
smo jo uporabili za risanje, 
uporabljenem risalu (perorisba) ali 
načinu, s katerim so vidne sledi 
risala na risbi ustvarjene 

Poslušajo razlago in si 
ogledujejo slikovno 
gradivo. Razvrstijo dane 
likovne tehnike med 
suhe in mokre risarske 
tehnike. Sodelujejo z 
morebitnimi vprašanji. 
Sodelujejo pri 
demonstraciji. Vsako 
risarsko likovno tehniko 
ponazori učenec. 
Svetujejo pri izbiri 

Frontalna, razlaga, 
pogovor, 
demonstracija,  
PPT, slikovno 
gradivo.  
  
Likovni blok,   
svinčniki, barvni 
svinčniki, 
voščenke, kemični 
svinčniki, oglje, 
kreda, tuš, 
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(praskanka).   
- Risarske likovne tehnike lahko po 
vrsti risala in snovi, ki jo uporabimo 
pri risanju, razdelimo na suhe 
risarske tehnike in mokre/tekoče 
risarske tehnike.  
  
Skupaj z učenci razvrstimo:  
Suhe risarske likovne tehnike:  
- voščenke, oglje, svinčnik, barvni 
svinčnik, kreda  
Mokre/tekoče risarske likovne 
tehnike:   
- kemični svinčnik, vodene barvice, 
flomaster, tuš, lavirana risba   
  
Nekatere likovne tehnike je težje 
uvrstiti v ti dve kategoriji. Na 
nekaterih risbah je prisotnih več 
likovnih tehnik. Takšna likovna dela 
so narejena v kombiniranih in 
eksperimentalnih likovnih 
tehnikah. Sem uvrstimo na primer 
praskanko, izpiranko, kolaž.     
 
Pri vsaki likovni tehniki učence 
spodbudim k razmišljanju, kakšno 
sled pusti risalo, ki ga uporabimo, 
kakšne so značilnosti risbe, narejene 
v takšni likovni tehniki, in katero 
podlago iz likovnega bloka bi pri tej 
tehniki uporabili.  
  
Likovne tehnike demonstrirajo 
učenci.  
Izberejo primerno podlago in risalo 
za risarsko likovno tehniko. 
Ustvarjene primere risarskih 
likovnih tehnik razstavimo na tabli. 
  

primerne podlage in 
risala za določeno 
risarsko likovno tehniko.  
  
  
  
 

vodenke, kolaž, 
peresa za risanje, 
čopiči različnih 
debelin, lončki za 
vodo, različni 
papirji iz likovnega 
bloka, kolaž papir, 
časopisni papir.  
  
PPT drsnice 10–22 

2. Napoved likovne naloge   
Učenci bodo oblikovali zemljevid 
izbranega pojava ali prostora po 
domišljiji v (kombinirani*) likovni 
tehniki po izbiri: svinčnik*, barvni 
svinčnik*, kemični svinčnik*, oglje, 
kreda, tuš, vodenke, lavirana risba, 
kolaž, na podlagi, papirju po 
izbiri.   

Poslušajo navodila. Frontalna, razlaga, 
PPT, slikovno 
gradivo.   
 
PPT drsnice 51–53 
 

Z učenci naredim vajo v zamišljanju Sodelujejo pri vaji Frontalna, razlaga, 
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(vizualizaciji):   
 
Vsak si zamisli nek prostor, kjer se 
dobro počuti, in ga ne razkrije 
drugim. Nato si zamisli nek zelo 
majhen prostor, na primer mravljino 
»sobo« v mravljišču. Potem nek zelo 
velik prostor, na primer življenjski 
prostor kita. Nato nek prostor, ki ga 
ne more videti s prostim očesom, na 
primer uho od znotraj, prostor iz 
literarnega dela. Nato en poln 
prostor, na primer tržnica in en 
»prazen« prostor, na primer puščava. 
Ko razmišljajo o prostoru naj 
pomislijo tudi na letni čas, ipd. ...   
   
Učencem pokažem primere 
zemljevidov različnih prostorov in 
pojavov.     
* Zemljevid Vojne zvezd, zemljevid 
Srednjega sveta (Gospodar 
prstanov), Karta Marina Olausa 
Magnusa (1539), zemljevid kantona 
Berna v obliki medveda (1700), 
zemljevid smučišča Sorica, 
zemljevid svetlobne onesnaženosti –
Zemlja ponoči, Itinerari Matthewa 
Parisa od Londona do Cambridgea 
(1250), Kawloon Walled City pred 
rušenjem – Kazumi Terasawa, H. 
Kani (1993), shema človeškega 
ušesa.    
Učence pri razmišljanju o likovnem 
motivu usmerjam s pogovorom, pri 
tem upoštevam njihova vprašanja, 
ideje in poglede na zastavljen 
problem.  
  
- Zemljevid je pripomoček, ki na 
primer pove, kje je kaj v nekem 
prostoru. 
- Podobno kot so razporejene 
»stvari« v naravni pokrajini – gore, 
vode, travniki, gozdovi, morja ..., so 
razporejene tudi stvari na mizi. 
Posebno na zelo razmetani mizi bi 
včasih potrebovali zemljevid, da bi 
lahko našli predmet, ki ga iščemo.   
- Na zemljevidu lahko prikažemo na 

(vizualizacije) in si 
zamislijo različne 
prostore.  
Ogledujejo si slike.   
Postavljajo morebitna 
vprašanja.  
Sodelujejo v pogovoru z 
lastnimi idejami, 
odzivajo se na ideje 
svojih sošolcev.   

pogovor, PPT, 
slikovno gradivo.  
  
PPT drsnice 24–33  
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primer potovanje, potuje človek, 
živali, žoga potuje po igrišču, zvok 
potuje po dvorani ...  
  
3. Likovno izražanje učencev   
Na tabli so pritrjeni primeri različnih 
likovnih tehnik, ki so jih pri 
demonstraciji izdelali učenci.    
Pod vsako likovno tehniko napišem 
imena tistih, ki so posamezno 
tehniko izbrali.   
  
Za vsako od likovnih tehnik je 
pripravljena mapa s primeri likovnih 
del in prikazi možnosti, ki jih pri 
puščanju sledi na podlagi omogoča 
določena likovna tehnika. Učence 
opozorim na previdno in odgovorno 
ravnanje pri ogledovanju primerov 
likovnih del in prikazov likovnih 
tehnik.    
  
Učenci naj na zadnjo/hrbtno stran 
podlage, ki so si jo izbrali, s 
svinčnikom zapišejo likovno 
področje (risanje), likovno nalogo 
(risarske likovne tehnike, likovne 
prvine), likovno tehniko, ki so si jo 
izbrali in izbran likovni motiv 
(zemljevid  _______).   
 
 
Učenci lahko na hrbtni strani 
podlage, ki so si jo izbrali, naredijo 
skico in se poigrajo s preizkušanjem 
možnosti, ki jih pri likovnem 
oblikovanju omogoča izbrano risalo 
in barvna snov.  
  
Učence spodbujam k 
eksperimentiranju, h kombiniranju 
likovnih tehnik, k iskanju lastnih 
rešitev pri izdelavi svojega 
likovnega dela.   
Pokažem pripomočke, ki sem jih 
izdelala za izdelavo monotipije in jih 
spodbudim k »izumu« svojih lastnih 
risal. Opozorim jih na iskanje 
barvnih snovi, ki bi jih še lahko 
uporabili, čeprav o njih nismo 

Učenci si pripravijo 
prostor in material, 
likovno ustvarjajo. Na 
zadnjo/hrbtno stran 
podlage, ki so si jo 
izbrali, s svinčnikom 
zapišejo likovno 
področje (risanje), 
likovno nalogo (risarske 
likovne tehnike, likovne 
prvine), likovno tehniko, 
ki so si jo izbrali in 
izbrani likovni motiv 
(zemljevid _______). 
Pred koncem šolske ure 
pospravijo prostor in 
očistijo pripomočke.  

Individualno delo.  



 

 189 

govorili – na primer sok rdeče pese, 
barva za blago …  
Med likovnim ustvarjanjem 
spremljam učence, če je to potrebno, 
jim pomagam z napotki, 
demonstracijo, svetujem pri uporabi 
likovnih materialov, orodij in 
pripomočkov.  
Pri tej likovni nalogi se z učenci 
veliko ukvarjam individualno, saj se 
ukvarjajo z različnimi likovnimi 
tehnikami.  
 
ZAKLJUČNI DEL    
1. Razstava vseh nastalih likovnih 
del 
 

Izdelek odnesejo na 
razstavno mesto. 

 

2. Skupno oblikovanje kriterijev  
vrednotenja:   
• spretnost pri uporabi likovnih 
materialov in izvedbi likovne 
tehnike,  
• izvirnost obravnave likovnega 
motiva. 
  

Ogledajo si svoj izdelek 
in dela sošolcev ter jih 
komentirajo. 

Frontalna, 
pogovor, 
vrednotenje. 

3. Vrednotenje izdelkov Ustvarjene risbe kritično 
vrednotijo po danih 
kriterijih. Doživljajo 
lepoto posameznih 
likovnih del.  
 

Frontalna, 
pogovor, 
vrednotenje. 

 
 
 


