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POVZETEK 

V magistrskem delu smo se osredotočili na pomen likovne naloge za večjo motivacijo učencev 

pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli. Na motivacijo učencev pa močno vpliva že okolje 

pred vstopom v osnovno šolo, veliko pa lahko k njej prispeva tudi učitelj s primernimi pristopi 

in metodami. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo opisali, kako primerno spodbujati otroka k 

likovnemu izražanju v predšolskem obdobju ter katere tehnike in motivi so za to obdobje najbolj 

primerni. Prav tako smo opisali, kaj mora za boljšo motivacijo v šolskem okolju upoštevati 

učitelj. Opredelili smo lastnosti notranje in zunanje motivacije, ki ima veliko vlogo pri pouku 

likovne umetnosti, še posebej pa smo se osredotočili na načrtovanje primerne likovne naloge. 

Opisali smo primerno izbiro likovne tehnike in likovnega motiva za različna starostna obdobja 

učencev. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli raziskavo, katere namen je s pomočjo 

pristopa akcijskega raziskovanja poskusiti najti rešitve za problem, s katerim sem se sama v 

svoji praksi že večkrat soočila. To je bila nemotiviranost učencev, nezainteresiranost za dano 

likovno nalogo in dolgo oklevanje pred pričetkom likovnega izražanja. Oblikovali smo različne 

likovne naloge in z njimi na osnovni šoli pri dveh oddelkih sedmega razreda poskusili doseči 

čim večjo motiviranost in zanimanje učencev. Pri raziskovanju smo si pomagali z vprašalniki, 

raziskovalnim dnevnikom in analizo likovnih izdelkov ter tako ugotovili, kakšen odnos imajo 

učenci, ki so udeleženi v raziskavi, do likovnega izražanja in svojih izdelkov, kako različne 

vrste nalog vplivajo na njihovo motivacijo in odnos do naloge ter na kakšne tipe nalog se učenci 

najbolje odzivajo. 

Glede na to, da so nemotivirani učenci problem, s katerim se občasno sooči vsak pedagog, bo 

raziskava v pomoč predvsem učiteljem likovne umetnosti, saj bo predstavila različne možnosti 

motiviranja učencev s premišljeno izbiro likovne naloge. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Motivacija, likovno izražanje, likovna naloga, likovni motiv, likovna tehnika  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

The main topic of this thesis is the meaning of an art assignment as a means to motivate pupils 

in art classes. But even before children start going to school, their environment affects their 

motivation. There is a lot a teacher can do to stimulate it by using the right approaches and 

methods. 

In the theoretical part, we defined the correct approaches to properly stimulate children to 

express themselves through art. We also defined techniques and materials that suit children the 

best in that period of time. There is also a description of what a teacher should do if he wants 

the pupils to be more motivated inside the school environment. We defined characteristics of 

intrinsic and extrinsic motivation, which play an important role at art classes. We especially 

focused on ways to plan a good and motivating art assignment – we defined how to pick a 

proper technique and motif for different ages of pupils. 

The intention of our research was to find solutions for the problem I have had many times 

during my practical work: many pupils were not motivated to create, they were not interested 

in the assignment and they wasted a lot of time before they started creating. We planned three 

different art assignments and tested them out in two departments of 7th grade. We tried to 

achieve good motivation and interest in pupils. In our research, we used four different 

questionnaires, a research diary and the analysis of the art products pupils made. By using this 

approach we discovered pupil's relationships with art and with the art products they create. We 

also discovered how different assignments affect their motivation and their attitude during the 

assignment and which of them were the most interesting for children. 

Giving that lack of motivation in pupils can be a big problem that every teacher has to face 

sometimes; this research will help mostly art teachers because it will express different 

possibilities when it comes to motivating pupils with a proper choice of an art assignment. 
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1 UVOD 
Motivacija učencev pomembno vpliva na potekanje učnega procesa v osnovni šoli, raziskovalo 

pa jo je že veliko število različnih avtorjev. Čeprav je o motivaciji napisanega že veliko, pa je 

motivacija pri pouku likovne umetnosti manj raziskana.  

Likovna umetnost je predmet, pri katerem se lahko učenci izrazijo prek uporabe različnih 

likovnih tehnik in materialov. Uporabljajo različne pripomočke in ustvarjajo likovne izdelke, 

povezane z določenimi temami. Rišejo lahko okolico, slikajo po domišljiji, ustvarijo maketo 

stavbe itd. Za vse likovne naloge pa učenci niso enako zavzeti in motivirani. Določena likovna 

tehnika je lahko za učence izredno zanimiva, a če jim likovni motiv ne odgovarja, ne bodo 

ustvarjali z veseljem. Načrtovanje dobre likovne naloge je torej pogoj, da bo poučevanje 

likovne umetnosti uspešno.  

Problem motiviranja prek izbire likovne naloge se mi zdi zanimiv, ker sem med prakso v 

osnovni šoli opazila veliko raznolikih odzivov na določeno likovno nalogo. Želela sem bolj 

podrobno raziskati in opazovati, v kolikšni meri bodo različne tehnike in motivi motivirali 

učence za ustvarjanje. Nekatere učence, ki zanimanja za likovno izražanje ne kažejo, je izredno 

težko motivirati, zato me je pred izvedbo pripravljenih likovnih nalog zanimalo tudi, kakšen 

odnos imajo učenci do likovnega izražanja. Tako problem osvetlim iz več različnih strani in 

bolje razumem, zakaj pride do manjše ali večje motivacije. 
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TEORETIČNI DEL  

2 PRIMERNO SPODBUJANJE LIKOVNEGA IZRAŽANJA V 

PREDŠOLSKI DOBI 
Ustvarjanje je naravna aktivnost vsakega otroka in je povezana s celoto njegovega obstoja in 

sveta. (Connatella, 2008) 

Vsak človek, star ali mlad, ima notranjo potrebo po ustvarjanju – vsi imamo namreč naravno 

željo po uporabi rok in materialov za likovno izražaje. Ob pravi priložnosti bodo že predšolski 

otroci (nekateri že pri starosti nekaj mesecev) uživali ob izražanju prek likovnih materialov. 

Otroci vsekakor imajo notranjo željo, ki stimulira kreativnost, in ob vstopu v šolo je naloga 

učiteljev, da to še naprej spodbujajo. (Lancaster, 1990)  

V otroških risbah je vidna »popolna likovna svoboda izražanja, ki temelji na domišljiji, izrazu, 

ustvarjalnosti in vzdušju poetičnega načina mišljenja«. (Pibernik, 2006, str. 339) Razvoj 

otrokove domišljije pa je na žalost pogosto sabotiran. V zgodnjih letih se to lahko zgodi z 

usmerjanjem otrok v določene rutine ustvarjanja kičastih in »prikupnih« motivov. (Matthews, 

1999) 

2.2 SPODBUJANJE LIKOVNEGA IZRAŽANJA S STRANI STARŠEV 

Domače okolje je prvo, ki v otroku oblikuje stališča do učenja. Starši lahko pripomorejo k 

razširjanju otrokovega pogleda na svet tako, da spodbujajo njegovo radovednost ter odgovarjajo 

na vsa njegova vprašanja. (Prevodnik, 2001) 

Gentle (1993) navaja načine, s katerimi lahko učitelj ali starš začne s slikanjem z majhnimi 

otroci tako, da bo otrok pridobil samozavest in dosegel več samostojnosti pri svoji aktivnosti. 

Poudarja, da morajo zgodnji kontakti z barvo pri majhnih otrocih izhajati iz užitka. Užitek lahko 

izhaja iz tega, kakšnega občutka je barva in kako se obnaša, kadar se je otrok dotika s prsti ali 

čopičem; lahko izhaja tudi iz barv, ki vzbudijo interes in navdušenje. Pod napačnimi pogoji pa 

slikanje lahko postane izjemno neprijetna izkušnja. Cel pristop bi moral delovati po načelu 

odkrivanja, ne pa po sledenju pravilom. 

Belamarićeva (1987) v Duh (2004) predstavlja načine za spodbudo interesa otrok do pojavov 

okoli sebe in do likovnega izražanja. Starši naj usmerijo otrokovo pozornost na nekatere oblike 

in pojave ter ga prek vprašanj vodijo k opazovanju in opisovanju okolja.  Z otrokom naj se 

pogovarjajo tudi o dogodkih, ki so se zgodili že nekaj časa nazaj, saj tako pri otroku spodbujajo 

utrjevanje spomina ter ohranjanje raznolikosti doživljanja. Otroke naj starši vodijo spontano s 

čim več svobode. Slednjo vzbuja na primer igranje z različnimi materiali za ustvarjanje, saj se 

prek njih otrok lahko spontano izraža in je sproščen, ker ni omejen na določen motiv. Seveda 

je pomembna tudi pohvala, saj mu daje gotovost, a ta ne sme biti prisiljena. Pogovor, v katerem 

otrok razlaga o lastnih likovnih delih, lahko ugodno vpliva na njegov odnos do okolja in samega 

sebe. 

Če pri otroku ni zanimanja za ustvarjalno dejavnost, vzburjenja in napetosti, do likovne 

aktivnosti ne bo prišlo. Tukaj glavno vlogo igra okolje otroka. V šoli dražljaji večinoma pridejo 

z učiteljeve strani z njegovimi načini dela, metodami in lastnim zgledom in tako se ohranja 

potrebna pozornost in napetost za likovno izražanje. K temu, da bo otroka likovna aktivnost 

zanimala, pa lahko veliko pripomore tudi družina, pa tudi širše družbeno okolje. Če se otrokovi 

starši zanimajo za dogajanje v kulturi ter za likovna dela, ki jih imajo v svojem domu, ter se o 

tem tudi pogovarjajo, vsekakor pripomorejo k otrokovemu interesu za likovno ustvarjanje prek 

različnih materialov in tehnik ter za ukvarjanje z likovno problematiko. (Berce-Golob, 1993) 
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2.3 IZBIRA MOTIVA IN TEHNIKE V PREDŠOLSKI DOBI 

 

Otroci že sami od sebe uporabljajo za likovno izražanje različne likovne tehnike – ne rišejo 

namreč samo s svinčnikom, ampak s palico vrisujejo črte v pesek, kamenčke polagajo v 

določene oblike, izrezujejo in trgajo papir, oblikujejo iz mivke itd. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Ko je otrok v dobi čečkanja, mu ne smemo vsiljevati kakršnekoli likovne snovi, pa naj bo to 

doma ali v vrtcu. Otrok v tem obdobju nima namena upodabljati predmetov iz svojega okolja, 

zato z vprašanji, kot so »Kaj si narisal?« prehitevamo njegov naravni razvoj. Kasneje se začnejo 

v otroški risbi motivi iz okolja pojavljati naravno, sami od sebe. Takrat otroku dovolimo, da si 

predmete za upodabljanje izbira sam. Če se trudimo vpeljati v otrokovo likovno izražanje nove 

likovne motive, taki poskusi niso uspešni, saj jih otrok običajno odkloni. V tem obdobju ima 

otrok namreč le malo motivov, ki ga zanimajo. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Pri petih ali šestih letih, se otroci seznanjajo s pojavi iz vsakdanjega življenja in svojega okolja, 

v vrtcu spoznavajo pravljice in odkrivajo nove stvari, kar vodi v pestrejši razpon motivov pri 

likovnem izražanju. Otroku lahko predlagamo motiv za ustvarjanje, ki ga črpamo iz takih 

doživetij, a moramo ostati prilagodljivi in odprti za druge motive, če si jih je otrok izbral sam. 

Kadar želimo izbrati temo ustvarjanja, naj ta izhaja iz otrokovega sveta. (Gerlovič in Gregorač, 

1976) 

3 SPODBUJANJE LIKOVNEGA IZRAŽANJA V ŠOLI 
Pouk likovne umetnosti spodbuja ustvarjalnost, intuicijo, razumevanje, domišljijo in spretnosti, 

koliko pa učenci odnesejo od tega, pa je odvisno od njihovega odnosa in pripravljenosti za 

učenje ter od tega, v kolikšni meri jih učitelj lahko motivira. (Hodge, 2010)  

Tudi če otrok ni deležen pedagoškega usmerjanja, se poleg celotnega razvoja razvija tudi 

njegovo likovno izražanje. Kaj torej je naloga likovnega pedagoga, če se otroci likovno 

razvijajo tudi brez njegove pomoči? Predvsem to, da otroke pripelje do čim boljšega likovnega 

izdelka glede na njihove razsežnosti likovnega pojmovanja. Učitelj mora upoštevati razvojne 

stopnje otroškega likovnega izražanja in pripravljati likovne naloge, ki so glede na trenutno 

stopnjo primerne. Od otroka ne sme zahtevati, da ustvari nekaj, česar še ne razume in kar 

razumejo le starejši učenci. Paziti mora, da ne vztraja pri lastni predstavi o tem, na kateri stopnji 

je določen učenec, saj so opisane stopnje pripomoček za razumevanje likovnega izražanja in ne 

nujno pravilo, po katerem bi ocenjevali izdelke. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Učenci so v vsakem razredu na različnih stopnjah razvoja, zato mora učitelj primerno ravnati z 

učenci na višji ali nižji razvojni stopnji. Če je učenec v prejšnjih obdobjih več ustvarjal, je 

verjetno, da ostale učence v likovnem razvoju nekoliko prehiteva. S takimi učenci naj učitelj 

dela tudi individualno, saj se lahko soočajo že z drugačnimi težavami. Pomembno je, da takih 

učencev učitelj ne izpostavlja v smislu, da so njihovi izdelki bolj kvalitetni, saj ostali učenci 

dobijo občutek, da so pri delu slabši. To lahko privede do zmanjšane samozavesti, ki pa jo 

učenci za sproščeno likovno dejavnost nujno potrebujejo. Prav tako se učitelj mora posebej 

osredotočiti na učence, ki po razvoju likovnega izražanja nekoliko zaostajajo – njim samozavest 

in veselje do ustvarjanja lahko spodbudi tako, da pohvali njihove uspehe, saj taki učenci lahko 

prav pri pouku likovne umetnosti dosežejo uspehe, ki jih pri drugih predmetih ne. (Gerlovič in 

Gregorač, 1976) 

Kot je vloga učitelja ključna pri otrokovem učenju pri vseh drugih področjih, je tako tudi pri 

učenju likovne umetnosti. Vendar imajo pri pouku likovne umetnosti učenci različne stopnje 
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avtonomije nad tem, kaj bodo naredili, in velikokrat sami sprejemajo odločitve o delu, ki ga 

opravljajo. (Gentle, 1993) 

Gentle (1993) verjame, da bolj kot so učitelji pripravljeni dovoliti otrokom delati iz njihovih 

lastnih opažanj, idej in občutkov, bolj bodo lahko opazili otrokove osebne stopnje spretnosti in 

znanje v njihovih izdelkih. Meni, da če otroci v šoli ne pokažejo radovednosti in idej, še ne bi 

smeli reči, da tega nimajo; vprašati bi se morali, če jim je bila dana samozavest in priložnost 

pokazati te aspekte svojih osebnosti.  

 

Učenec ima tri področja osebnosti: spoznavno, afektivno in psihomotorično. Če učitelj želi 

doseči, da bo likovni razvoj učencev vsestranski, mora učni proces voditi tako, da se pri tem 

razvijajo vsa tri področja osebnosti. (Tacol, 1999) 

Čutno (afektivno) področje obsega občutke (vid, dotik, sluh …) in emocije, preko katerih 

učenec razvija lasten način doživljanja stvarnosti ter način, na katerega to izraža. To področje 

med drugim predstavlja tudi čustvovanje, načine čustvovanja in vedenja ter tudi motivacijo. Pri 

likovnem izražanju učenec doživljanja izraža z likovnim jezikom, preko katerega komunicira. 

Učiteljeva pomembna naloga je, da ceni spontanost in iskrenost otrokovega likovnega 

izražanja. Učenec na začetku izražanja dobi idejo, inspiracijo, ki jo spremlja navdušenje, ideja 

pa se po končanem začetnem navdušenju kritično ovrednoti in dodela. (Tacol, 1999) 

Pouk likovne umetnosti je za razvoj psihomotoričnega področja osebnosti pomemben zaradi 

pridobivanja raznih spretnosti. Učitelj mora spremljati stopnje spretnosti učencev pri učnem 

procesu, saj učenci v osnovnošolskih letih pridobijo neko stopnjo spretnosti, ki se je v odrasli 

dobi ne da več nadomestiti. Likovne naloge naj bi torej načrtoval tako, da se učenci spoznavajo 

z različnimi tehnikami in postopki dela ter pri tem uporabljajo raznolika orodja ter materiale. 

Ob neupoštevanju le tega učitelj ne pripomore k izboljšanju spretnosti učencev. Ob upoštevanju 

krepi samozavest na psihomotoričnem področju in tako učenec oblikuje spretnosti/veščine, ki 

bodo ostale za vedno. O motoriki pri likovni umetnosti govorimo predvsem v smislu razvoja 

gibanja roke in postopkih, ki jih je roka zmožna izvesti. Vsak učenec se drugače psihomotorično 

razvija, na razvoj pa vpliva tudi učitelj s tem, koliko upošteva interese in potrebo po motorični 

dejavnosti. (Tacol, 1999) 

V spoznavni oziroma kognitivni razvoj uvrščamo poznavanje likovno teoretičnih pojmov. Prek 

razumevanja pojmov učenci opazijo stvari, ki jih sicer ne bi, znanje pa je tudi tesno povezano 

s samim likovnim izražanjem. Ker vsega znanja učenci ne morejo pridobiti prek lastnega 

odkrivanja, je v pouk likovne umetnosti potrebno vključiti tudi poučevanje, pri katerem naj 

učitelj upošteva načela spoznavnega procesa. (Tacol, 1999) 
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4 MOTIVIRANJE UČENCEV PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI 
Za učitelja je zelo pomembno, da zna za določeno situacijo analizirati dejavnike motivacije in 

pripraviti načine za odpravljanje neželenih dejavnikov. Motivacija je namreč za uspešno učenje 

eden temeljnih pogojev. (Rupnik Vec, 2005) 

Za učence je motivacijsko, če se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so močno povezane z njihovimi 

interesi in njihovim življenjskim okoljem. Skozi radovednost ali navdušenje nad neznanim 

učitelj lahko razširi območje interesov učencev skozi svoje lastne interese in interese drugih 

umetnikov. (Addison, 2010) 

Za večino otrok je pouk likovne umetnosti in z njim povezane aktivnosti prijetna dejavnost. 

Kljub temu pa je enako kot pri ostalih šolskih predmetih motivacija za doseganje dobrih 

rezultatov pomembna tudi pri pouku likovne umetnosti. (Berce-Golob, 1993) 

Motivacija je pri pouku likovne umetnosti zelo pomembna, saj je od nje odvisno tudi obnašanje 

učencev, njihova likovna spoznanja ter kako bodo uporabili znanje in spretnosti, ki so jih 

pridobili. Od motivacije je odvisno tudi, kako hitro ta znanja pridobijo ter kako hitro se razvijajo 

njihove likovne zmožnosti. Učenci bi morali pri pouku uporabljati vse svoje likovne zmožnosti, 

a žal ni vedno tako – manj motivirani učenci kažejo upor do likovnega izražanja ali pa ustvarjajo 

površno, čeprav so njihove likovne zmožnosti velike. (Tacol, 1999) 

Če je učenec za likovno izražanje manj nadarjen, a je zanj zelo motiviran, lahko s tem nekoliko 

kompenzira manjše likovne zmožnosti predvsem pri nalogah, za katere je potrebna večja 

vztrajnost. Pri motiviranih učencih lahko opazimo veselje pri soočanju z likovnimi nalogami 

ter uživanje ob odkrivanju novega, pri delu pa taki učenci izkoristijo vse svoje zmožnosti. Pri 

nemotiviranih učencih pa je opazno nezadovoljstvo pri usvajanju znanja ter nezainteresiranost, 

posledično so lahko tudi moteči za celoten razred. (Tacol, 1999) 

Na motivacijo vplivata tudi evalvacija in nadzor. Dokazano je, da učenci, katerih ustvarjalni 

trud je ocenjen, izrazijo manj kreativnosti v naslednjih poskusih, pa tudi če je bila evalvacija 

pozitivna. (Starko, 2010) 

Motivirani učenci so torej pogoj, da je delo v razredu uspešno. Skrbeti za uspešnost motivacije 

pa je naloga učitelja. Ta naj bi spodbujal samozavest in uspeh učencev tako, da dopušča, da so 

ti izvirni in posebni ter da predvsem pri starejših učencih spodbuja stil izražanja, ki je morda že 

razvit. Če pride do pasivnega vedenja, izmikanja delu ali oklevanja, lahko celo do sovražnega 

odnosa do likovnega izražanja, učitelj zavestno odpravlja vzroke za tako vedenje. Motivirati pa 

mora tudi tiste učence, ki so sicer nadarjeni, a za delo manj zainteresirani in se ne potrudijo po 

vseh svojih zmožnostih. Če učitelj želi doseči trajno in intenzivno motivacijo, mora poiskati 

raznolike načine za spodbudo tako nadarjenih kot manj nadarjenih učencev ter zainteresiranih 

in tudi nezainteresiranih učencev. (Tacol, 1999) 

Učence lahko zelo motivirajo tudi pravilno zastavljeni likovni cilji. Še posebej se osredotočimo 

na kratkoročne cilje, saj cilji, ki jih bo učenec dosegel kmalu oziroma takoj, učence veliko bolj 

motivirajo kot tisti, ki jih bo dosegel v prihodnosti. Za povečanje motivacije morajo biti cilji 

konkretni, opisujejo naj, kaj konkretnega bodo učenci pri učni uri izdelali. Cilji se morajo 

učencem zdeti tudi dosegljivi. Če učitelj zastavi predolge ali pretežke naloge, namreč s tem 

zmanjša interes učencev. (Berce-Golob, 1993) 

S prikazovanjem likovnih izdelkov, ki so nastali na podlagi enake likovne naloge, lahko učitelj 

zavira motivacijo in ustvarjalnost učencev. Če se odloči za prikaz likovnih izdelkov, naj bo to 

šele po tem, ko imajo učenci že načrt za izvedbo lastnega izdelka, saj v obratnem primeru to 

lahko privede tudi do posnemanja. (Berce-Golob, 1993) 
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Če učitelj želi motivirane učence, mora o tem razmišljati že pri načrtovanju motiva, tehnike in 

materialov, uporabljenih za določeno likovno nalogo. Ko učitelj načrtuje motiv za učence tako, 

da bi ga z njim motiviral, naj izbere motiv iz učenčevega doživljajskega sveta. K boljši 

motivaciji pa lahko prispeva tudi izbira materialov in tehnik. Z zanimivimi materiali za delo 

lahko učitelj motivira tudi tiste učence, ki so sicer izrazito nemotivirani. Določene barve, 

pripomočki ali papir nas privlačijo, kar v nas takoj spodbudi željo po ustvarjanju z njimi. 

(Berce-Golob, 1993)  

Eglinton (2003) meni, da je do neke mere resnično, da so predvsem mlajši otroci notranje 

motivirani ter da jih bodo k ustvarjanju spodbudili že samo materiali, a pravi, da lahko tako 

mišljenje tudi škodi procesu, če se učitelj umakne, ne posega v proces in pusti navdušenju nad 

materiali voditi izkušnjo. Pravi, da je raziskovanje materiala dober začetni motivator, a samo to 

ni dovolj. Za dinamične izkušnje in otrokovo aktivno in celostno vključenost v proces je 

potrebna motivacija skozi celotno izkušnjo. Vloga motivacije na začetku dejavnosti je, da zanjo 

ustvari zanimanje, med procesom ponuja povratno informacijo in pomaga obdržati zavzetost 

za delo, na koncu pa spodbuja refleksijo in stimulira nadaljnje izkušnje. 

Key in Stillman (2009) kot motivacijske strategije določata postavljanje izzivov, določanje 

časovnega okvira, predstavljanje novih idej med učno uro, ponujanje pozitivne in specifične 

povratne informacije in vključevanje likovnih del učencev v razstave. (2009) 

Duh meni, da bodo otroci ustvarjalni takrat, »kadar jim je dana popolna svoboda, da so tisto, 

kar v resnici tudi so, da gledajo in se likovno izražajo na svoj način ter da razmišljajo s svojo 

logiko.« (2004, str. 54) 

4.1 NOTRANJA IN ZUNANJA MOTIVACIJA 

Tudi pri likovno-izobraževalnem delu razlikujemo notranjo in zunanjo motivacijo. Cilj notranje 

motiviranih učencev je sodelovanje pri sami likovni dejavnosti, saj bi radi na področju, ki jih 

zanima, vedeli več in razvijali svoje zmožnosti. Notranja spodbuda je v njih samih in čutijo 

željo po likovnem izražanju. Pri pouku likovne umetnosti je večina učencev notranje 

motiviranih. Če so motivirani zunanje, sodelujejo v aktivnosti zaradi ocene ali pohvale učitelja, 

staršev, ali drugih oseb. Čeprav aktivno sodelujejo, so preveč dovzetni za dražljaje, ki prihajajo 

od zunaj. Nekateri učenci pa so taki, da se trudijo po svojih najboljših močeh, čeprav ne 

pričakujejo pohvale ali niso prepričani v lasten uspeh. Nekateri učenci pa so nadarjeni, a vseeno 

potrebujejo več spodbude. Primerna spodbuda je pohvala ob uspehu, ob neuspehu pa učencev 

ne kritiziramo, ampak jih učimo vrednotenja svojih in drugih likovnih izdelkov glede na likovne 

kriterije. Spodbujamo tudi samostojno delo, saj tako pri učencih, ki pretirano težijo k uspehu, 

ali učencih, ki imajo strah pred neuspehom, to preusmerimo v željo po lastni aktivnosti ter 

sodelovanju z drugimi učenci pri likovnih nalogah, kjer delo poteka v skupini. (Berce-Golob, 

1993) 

Rogers (1962) v Starko (2010) meni, da zunanja motivacija prisili posameznika, da ustvari 

nekakšen zid, in to ga naredi manj odprtega za kreativne ideje. Njegova teorija pravi, da 

ocenjevanje naredi posameznike manj motivirane za raziskovanje različnih idej in možnosti.  

 Za učence ni dovolj razumevanje ciljev in veščin, ki omogočajo ustvarjalnost. Za ustvarjanje 

morajo imeti tudi motivacijo. Nekateri viri motivacije so zunanji; prihajajo iz okolja 

posameznika. Učenci so lahko motivirani zaradi ocen, pohvale, privilegijev ali drugih nagrad. 

Drugi viri motivacije so notranji, izhajajo iz posameznika ali iz interakcije med posameznikom 

in določeno nalogo. Učenci, ki radi pišejo, slikajo ali delajo z računalnikom, so motivirani, da 

te stvari počnejo zaradi interesa in užitka, ki ga dobijo z opravljanjem teh aktivnosti, in ne zaradi 

dobre ocene. (Starko, 2010) 
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Da so motivirani, morajo poleg pričakovanj učitelja učenci imeti tudi lastna pričakovanja. Od 

prve učne ure z učiteljem morajo učenci razvijati lastne cilje in namene. Nekateri to počnejo 

brez zavednega truda. So naravno motivirani, radovedni in pripravljeni učiti se. Nekateri so 

manj motivirani, a jih lahko za delo spodbudi izogib kazni, doseg visoke ocene ali mnenje 

njihovih vrstnikov. Najtežje je motivirati učence, ki jih skrbi, kaj si bodo mislili drugi, in želijo 

pokazati, da jim za to ni mar. Izziv v tem primeru je da zbudimo zanimanje in jim misli 

preusmerimo od obremenjevanja z drugimi stvarmi. (Hodge, 2010)  

Zelo neverjetno je, da bo učenec notranje motiviran za nalogo, ki jo dojema kot zanj nemogočo. 

Prav tako tudi premalo izziva zniža motivacijo. Naloga, ki je bila lahko prej motivacijska, 

postane manj motivacijska, ko se učenčeve sposobnosti nadgradijo in izziv izgine. (Starko, 

2010) 

  



8 
 

5 PRIPRAVA LIKOVNE NALOGE 
Pouk likovne umetnosti ima torej pomembno vlogo pri oblikovanju učenčeve osebnosti. 

Likovna dejavnost pa ne sme biti prezahtevna, prilagojena mora biti učenčevim zmožnostim. 

učencev se prav tako ne sme utesnjevati s pretiranim usmerjanjem. Da lahko učenci usvajajo 

znanje in likovne pojme, morajo biti do neke mere zreli in na to pripravljeni. Stopnja tega je pri 

vsakem učencu drugačna, višja ali nižja, odvisna od različnih vplivov in interesov učenca. 

Učitelj naj pri oblikovanju nalog interese upošteva, a ne vedno, saj ti ne predstavljajo vsega, 

česar je učenec zmožen. (Tacol, 1999) 

Uspešne rešitve likovnih problemov so močno odvisne od učiteljeve sposobnosti pripraviti 

raznoliko in kreativno učno uro. To je edini način, kako učitelj lahko spodbudi učence k 

aktivnosti in uspešnemu reševanju likovnega problema. Ustvariti mora situacijo, v kateri so 

učenci postavljeni pred določen problem – to jih spodbudi k iskanju različnih načinov za 

spopadanje z dano situacijo. Učitelj vzbudi radovednost in željo po znanju in jih tako motivira 

za aktivnost. (Šupšáková, Tacol in Tomšič Čerkez, 2007) 

V otroških letih raznolika likovna nagnjenja še niso tako opazna kot v odrasli dobi, vseeno pa 

jih lahko opazimo že pri nekaterih osnovnošolcih (predvsem pri starejših). Če jih učitelj opazi, 

jih upošteva in poglablja. Likovne naloge naj vseeno pripravi tako, da se bo učenec izrazil tudi 

na načine, ki mu niso najbolj pri srcu. Tudi nenatančnim učencem naj bi dal včasih nalogo, ki 

vključuje tehnike, za katere je potrebna zbranost in natančnost. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Učitelj naj likovno nalogo pripravi tako, da ta ne vsiljuje že vnaprej določenega načina izdelave. 

Učencem naj vsekakor ne posega v likovna dela, vsak otrok naj sam poišče možnost za izdelavo 

in jo izvrši, tudi če vsi načini ne bodo uspešni. Cilj učitelja naj bo, da učence vodi skozi proces 

tako, da bodo ti dosegli čim večji uspeh na podlagi lastne, ne učiteljeve zamisli. (Gerlovič in 

Gregorač, 1976) 

5.1 IZBIRA LIKOVNEGA MOTIVA 

Za vsako likovno nalogo mora učitelj dobro razmisliti o motivu, saj vsi niso primerni za vse 

tipe nalog. Tako je tihožitje predvsem slikarski motiv, pokrajina pa na primer običajno ni motiv, 

ki bi ga uporabili za kiparsko nalogo. Obstajajo motivi, ki so primerni za več vrst oblikovanja 

– to je na primer človeška glava, ki je primerna za risanje, slikanje in tudi kiparjenje. (Gerlovič 

in Gregorač, 1976) 

Če učitelj uporabi raznolike motive, bodo učenci razvijali sposobnost opazovanja ter se 

uspešneje ustvarjalno soočili z vsakim motivom in težavo, ki se pri tem pojavi. Pri starejših 

otrocih učitelj pogosto naleti na težavo, da imajo učenci bojazen pred določenim motivom ter 

z upodabljanjem ne upajo pričeti, trdijo celo, da ne znajo risati – največkrat do tega pride pri 

motivu človeka. To je lahko posledica pretiranega upodabljanja drugih motivov, kot je 

pokrajina in tihožitje, risba človeka pa je pri tem zanemarjena. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Ko učitelj izbira motive za likovne naloge, jih mora izbrati tako, da ti dopolnjujejo likovno 

teorijo. Učitelj tako lahko likovne pojme posreduje na veliko lažji način. (Pibernik, 2006) 

5.2 IZBIRA LIKOVNE TEHNIKE 

Pod pojem »likovna tehnika« spadata material in orodje, prek katerega se učenci likovno 

izražajo. Pod material štejemo različne snovi, ki so primerne za uporabo pri likovnem izražanju, 

in sicer papir, svinčnik, vse vrste barv, glina, žica in tako naprej. Z orodjem oziroma pripomočki 

si pomagamo pri likovnem ustvarjanju – to so čopiči, svinčniki, modelirke itd. Včasih je že sam 

stik z materialom zadostna spodbuda za likovno izražanje. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 
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Obvladanje tehnike pa za celostno uspešno učni uro ni dovolj. Če učenci lahko pravilno 

izvedejo določeno tehniko oblikovanja, to še ne ustvari likovno dragocene izkušnje. Pomembno 

je, da osvojijo te spretnosti tako, da jih lahko uporabijo kot sredstvo za komuniciranje idej, 

pomenov, čustev in zaznavanj. (Prentice, 1995)  

Ko učitelj v pouk likovne umetnosti vpeljuje različne tehnike s področja risanja, slikanja, 

kiparjenja in druge, učence seznanja s poglavitnimi področji dela pri likovnem izražanju. Pri 

izbiri naj učitelj upošteva starost učencev, velikost skupine/razreda in delovne razmere. 

(Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Gerlovič in Gregorač (1976) glede učenčeve lastne izbire o likovni tehniki menita, da je taka 

svoboda bolj primerna pri izbirnih predmetih ali likovnih krožkih, pri obveznem pouku pa 

načeloma ne. V razredu je veliko učencev in če bi vsak uporabljal drugačno tehniko, bi bilo 

delo zelo oteženo. Prav tako sta mnenja, da učenci ne morejo določiti, katera izmed tehnik je 

za njih najbolj primerna, če prej niso poskusili več raznolikih možnosti. Za učence višjih 

razredov je občasno smiselno prilagoditi pouk likovne umetnosti tako, da se izražajo v taki 

tehniki, h kateri so nagnjeni. Menita namreč, da je bolje večkrat uporabiti nekatere glavne 

tehnike in jih dobro utrditi, kot pa vpeljevati najrazličnejše in le enkrat preizkusiti vsako 

tehniko. Vseeno mora učitelj poskrbeti za raznolikost ter včasih z vpeljavo nove tehnike 

popestriti pouk. Učencem naj pusti, da znotraj določene tehnike odkrivajo svoj osebni stil 

likovnega izražanja.  

Kadar učitelj učencem predstavi zahtevnejše likovne tehnike, se lahko sooči z dilemo, ali naj 

učencem pomaga ali ne. Načeloma naj ne bi pomagal. Izjemo naredi le, če gre za poseben 

primer, kjer druga pot ni mogoča. Če učencem pomaga, naj to stori tako, da ima otrok še vedno 

občutek, da je delo opravil sam. Preveč pomoči namreč otroka pri delu ohromi. (Pibernik, 2006) 

5.3 PRIMERNA IZBIRA LIKOVNE TEHNIKE IN LIKOVNEGA MOTIVA ZA 

RAZLIČNE STAROSTI UČENCEV 

5.3.1 STAROST SEDEM IN OSEM LET OZIROMA VSTOP V OSNOVNO ŠOLO 

5.3.1.1 Značilnosti obdobja 

Ko otroci vstopijo v osnovno šolo, je pomemben del likovnega razvoja že mimo. Od domačega 

okolja in predšolskih institucij je odvisno, če so otroci imeli priložnost svoja nagnjenja za 

likovno ustvarjanje ter svoje sposobnosti v celoti razviti. Nekateri otroci se likovno razvijajo v 

nepravo smer, ali pa celo do vstopa v šolo v rokah niso imeli papirja in svinčnika. Če se likovna 

vzgoja v obdobju pred osnovno šolo zanemarja, se pri takih otrocih pokažejo načini likovnega 

izražanja, ki jih običajno opazimo pri mlajših otrocih. Nasprotno otroci z veliko priložnostmi 

za likovno ustvarjanje do vstopa v šolo pridobijo veliko več predstav in pripadajočih likovnih 

izrazov. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

5.3.1.2 Izbira motiva 

Pri tistih učencih, ki so v šolo vstopili razponom motivov, lahko pride do tega, da neprestano 

ponavljajo enake naučene motive. Da bi to preprečil, mora učitelj poskrbeti za spoznavanje 

novih predstav in razširitev poznanih tem. Znova si z učenci lahko ogleda poznane motive ali 

predstavi nove, s katerimi spodbudi ustvarjalnost učencev in njihov interes za likovno izražanje. 

Pri tem si lahko pomaga tudi z uvedbo novih tehnik, z različnimi velikostmi ali oblikami 

papirja. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

V nižjih razredih osnovne šole učitelj običajno izhaja iz tem, o katerih se učenci učijo pri 

razrednem pouku. Tam namreč učenci obravnavajo teme, ki izhajajo iz njihovega okolja. Ker 
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so učenci teme pri razrednem pouku skupaj spoznali ter doživeli, so te še posebej primerne za 

prenos na pouk likovne umetnosti. Učitelj seveda izbere le tiste teme, ki so učencem tudi 

likovno zanimive in so zanje zainteresirani. Nikoli naj se povezava z razrednim poukom ne 

ustvarja prisilno, vedno mora imeti smisel. Vedno lahko učitelj uporabi neko drugo temo, 

najbolj pomembno je, da je ta za učence zanimiva, vabljiva ter da imajo učenci v povezavi z 

njo še dovolj žive vtise. Kadar ne gre za obvezni pouk likovne umetnosti, učitelj prav tako izbira 

motive iz sveta otrok, čeprav je težje najti motiv, skupen vsem v skupini. Ker so pri izbirnih 

aktivnostih skupine manjše, lahko učitelj prilagodi motiv tudi posameznemu učencu. (Gerlovič 

in Gregorač, 1976) 

Učenci naj ustvarjajo tudi prek opazovanja motiva, čeprav je ta pri teh letih le spodbuda za 

učenčevo doživetje. V tem obdobju še ni pomembno,  če je motiv zahteven, saj otroci teh let še 

nimajo težav z upodobitvijo zapletenih motivov. Oni »znajo« upodobiti vse, a seveda na njihovi 

razvojni stopnji. Učitelj ne more pričakovati, da bo izdelek podoben opazovanemu motivu, saj 

v tem obdobju pri upodabljanju motiva še ne gre za študijo. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

5.3.1.3 Izbira tehnike 

Likovno izražanje brez osnutkov in podrisavanja je še posebej primerno za otroke, ki še ne 

obiskujejo osnovne šole, in tiste med sedmim in osmim letom starosti. Svinčnik naj uporabljajo 

samo takrat, kadar je končni izdelek risba. Kadar slikajo, naj začnejo takoj z barvami. Tudi 

trganko režejo in lepijo, ne da bi prej motiv narisali. To je pomembno zato, ker tudi če so učenci 

s tehniko že seznanjeni, ne morejo prilagajati risbe materialom oziroma tehniki, ki sledi. 

Neprimerne tehnike za to starost so take, ki od učencev zahtevajo veliko spretnosti ali uporabo 

orodja, ki lahko vodi v poškodbe. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

5.3.2 STAROST DEVET IN DESET LET 

5.3.2.1 Značilnosti obdobja 

V tem obdobju se pri otrocih že močneje odraža telesni in duševni razvoj, pa tudi dosedanji 

vplivi – šolski ter iz drugih življenjskih okolij. Odrasli so lahko otrokom s svojim zgledom in 

delom v pomoč ali pa v oviro pri likovnem razvoju. Na likovnih delih otrok se namreč pojavijo 

prvi vplivi likovnega sveta odraslih. Posnemanje je lahko pasivno ali pa že aktivno izražanje 

opaženega iz sveta odraslih. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Otroci se pri devetih in desetih letih že bolj zanimajo za lasten končni izdelek in ga lahko želijo 

tudi obdržati. Likovne izdelke med seboj tudi že primerjajo. Večinoma jim je likovno 

ustvarjanje v veselje, lahko pa že srečamo otroke, ki so negotovi in nesproščeni. To je lahko 

posledica napačnega pedagoškega pristopa v prejšnjih letih. Še posebej v tem obdobju učenci 

potrebujejo spodbudo in pohvalo. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

5.3.2.2 Izbira motiva 

Pri pouku likovne umetnosti se teme običajno še vedno povezujejo z razrednim poukom, a ne 

v tolikšni meri kot prej. Učitelj naj ostale teme izbere iz otrokom poznanega okolja, da se z 

njimi povežejo vsi učenci. Interes za delo najlažje spodbudi z izbiro motivov, povezanih s 

prihajajočimi prazniki ali letnimi časi (npr. pust, prvi maj). (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

 

Po devetem letu starosti mora učitelj učencem razložiti, zakaj bodo upodabljali določen motiv 

in kaj je bistvo likovne naloge. Učenci morajo pred likovnim izražanjem razumeti osnovne 

likovne probleme, s katerimi se bodo soočili. (Pibernik, 2006) 



11 
 

Za razliko od mlajših otrok sedaj učitelj ne vzbuja samo čustvene povezave do motiva, ampak 

učencem razloži tudi pomembne značilnosti in podrobnosti motiva. Če tega ne bi storil, bi 

likovna dela ostala prazna in brez domišljije. A pri načrtovanju naj vseeno čustvenega 

razpoloženja otrok ne zanemari – cilj je namreč tako čustvena povezava kot razvijanje 

sposobnosti opazovanja. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Če se nekateri učenci izražajo s priučenimi simboli (za npr. drevo, hišo …), naj jim učitelj 

pomaga do bolj ustvarjalnih rešitev z opazovanjem določenih pojavov. Novi vtisi bodo 

zamenjali naučene likovne znake, ki se vedno ponavljajo. Učenci naj ustvarjajo tudi prek 

opazovanja motiva, a od njih učitelj še ne more pričakovati dosledne upodobitve videza 

predmeta. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Za motive naj učitelj ne izbere takih, ki jih otroci poznajo le iz slikanic (princeske, gusarji …), 

saj jih otroci ne poznajo iz lastnega življenja in jih velikokrat opazujejo v izvedbi, ki ni likovno 

kvalitetna. Učencem, ki so hitrejši in nenatančni, učitelj pred začetkom likovnega izražanja 

ponovno osveži spomin na motiv, za take učence pa so sicer primerne tudi naloge, ki od njih 

zahtevajo natančnost in zbranost (npr. risanje arhitekture). (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

5.3.2.3 Izbira tehnike 

Učenci lahko uporabljajo tudi že ostrejša orodja. Enako kot v prejšnjih letih velja, da ne 

ustvarjajo po osnutkih. Učenci lahko že izrazijo željo po risanju osnutka in nato želijo 

nadaljevati z izbrano tehniko, a tak postopek običajno ni uspešen, ker učenci pri teh letih še 

niso dovolj vztrajni, da bi dvakrat namenili toliko pozornosti isti nalogi – zato je osnutek ali pa 

končno delo lahko površno. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Napake, ki se začnejo pojavljati, lahko učitelj prepreči s ponovitvijo navodil in opozarjanjem 

na napake, ki se lahko pojavijo, še preden se to zgodi. Plašne učence lahko spodbudi tako, da v 

likovni nalogi uporabijo tehniko, pri kateri ni mogoče brisanje in popravljanje. (Gerlovič in 

Gregorač, 1976)  

5.3.3 STAROST ENAJST IN DVANAJST LET 

5.3.3.1 Značilnosti obdobja 

Po desetem letu veliko otrok postane nesamozavestnih glede njihovih risarskih spretnosti in 

postanejo bolj dovzetni za kritike in pritisk s strani vrstnikov. Medtem ko bi lahko v prejšnjih 

obdobjih učencem rekli, naj narišejo na primer gasilski avto, in bi to vsi naredili brez 

obotavljanja. Ko dosežejo to obdobje, pa večina otrok postane nesamozavestnih glede risarskih 

sposobnosti in so zaskrbljeni, kaj si bodo drugi mislili o njih. Pomoč učencem, da bodo želeli 

pridobiti boljše risarske sposobnosti, mora biti v tem obdobju proces, voden z občutljivostjo. 

(Hodge, 2010)  

Učencem so lastni izdelki zanimivi in glede njih se primerjajo tudi z vrstniki. Če so deležni 

dobrega vodenja, so vedno bolj sposobni za realno vrednotenje lastnih in tujih likovnih del. 

Večina otrok še z veseljem ustvarja, a nekateri učenci postajajo negotovi in izgubljajo 

samozavest, ker že lahko opazijo razlike med svojim likovnim delom in realnostjo ali likovnimi 

deli odraslih. Tako otroška ustvarjalnost začne usihati. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Čas, ki ga učenci potrebujejo za izdelavo likovnega izdelka, se v primerjavi s prejšnjimi obdobji 

močno podaljša. Učenci upodabljajo vedno več podrobnosti, so vedno bolj natančni in tako se 

tudi število končanih likovnih izdelkov v enem šolskem letu zmanjša. Ker otroci vstopajo v 

obdobje zorenja, so lahko že manj zbrani in pri aktivnostih popuščajo. (Gerlovič in Gregorač, 

1976) 
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Ker so zelo dovzetni za vplive učitelja, pa tudi za vplive, ki prihajajo iz okolja, lahko učitelj 

učence pripelje do dobrih likovnih del. Učencem postanejo izredno všeč likovna dela odraslih, 

a če svoja primerjajo z njihovimi niso zadovoljni, ker svoja ocenjujejo kot slabša. Ker taka dela 

želijo posnemati, so včasih površni in pri posnemanju neustvarjalni. Posledice slabih vplivov v 

tem obdobju je kasneje težje odpraviti kot posledice slabih vplivov v prejšnjih obdobjih. 

(Gerlovič in Gregorač, 1976) 

5.3.3.2 Izbira motiva 

Glavno področje pouka likovne umetnosti v tem obdobju ostaja ustvarjanje po domišljiji in 

spominu. Učitelj lahko motive za izražanje črpa še vedno iz letnih časov, prihajajočih praznikov 

in dogodkov. Pozoren mora biti na to, da so izbrani motivi za učence privlačni. To so običajno 

motivi, kjer otroci lahko upodobijo veliko podrobnosti in določenih značilnosti. (Gerlovič in 

Gregorač, 1976) 

Tako kot pri devet- in desetletnikih, učence še vedno pred pričetkom dela učitelj spomni na 

motiv, si ga z učenci še enkrat ogleda ali ga podrobno opiše. Pri tem naj vedno prične z večjimi 

oblikami in nadaljuje proti manjšim – tako kot naj bi otroci motiv tudi upodabljali. Skupaj z 

učenci naj primerja velikosti in postavitve, da učenci krepijo lastnost opazovanja in pridobivajo 

nove likovne vtise. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Učitelj naj ne zanemarja ustvarjanja z motivom po opazovanju, saj prek tega učenci naravno 

preidejo iz otroškega upodabljanja po domišljiji do upodabljanja po opazovanju. Učenci naj 

ustvarjajo tudi po domišljiji – za to učitelj lahko uporabi dogodke iz zgodb/pesmi, zgodovine 

ali pa si temo izmisli. Manj primerne so pri tej starosti naloge, ki so za učence preveč abstraktne. 

(Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Učence, ki so se v prejšnjih obdobjih priučili napačnih načinov za delo, sedaj težje preusmerimo 

na pravo pot. Zaradi števila učencev se učitelj težko zadostno posveča vsakemu posamezniku, 

zato je smiselno, da se jim dodatno posveti pri izbirnem predmetu/krožku, če se ga ti učenci 

udeležijo. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

5.3.3.3 Izbira tehnike 

Učenci že zmorejo opravljati zahtevnejše naloge, so bolj zbrani in vztrajnejši. Lahko ustvarjajo 

tudi s pomočjo osnutka, saj so zmožni likovnega predvidevanja. Primerne so tudi bolj zahtevne 

tehnike, na primer grafične, sploh če gre za domišljijski motiv – zahtevnejša tehnika namreč 

učenca odvrne od napak in površnosti (kar se tiče motiva), ker tehnika zahteva vso njegovo 

pozornost. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

5.3.4 STAROST TRINAJST IN ŠTIRINAJST LET 

5.3.4.1 Značilnosti obdobja 

Ker se otroci v teh letih razvijajo zelo hitro in razvoj ni enakomeren, je težje opisati določene 

značilnosti likovnega izražanja v tem obdobju. Ko otroci pridejo v mladostniško obdobje, 

postajajo s svojimi likovnimi deli nezadovoljni, saj jim ne uspe upodobiti realnega/naravnega 

sveta tako, kot bi si to želeli. Četudi jim to do neke mere uspe, pa taka dela ne kažejo več 

ustvarjalnosti, kot jo kažejo dela mlajših otrok. Mladostniki se znajdejo v nekakšni krizi 

(najkasneje v 15. letu) in želijo posnemati likovna dela odraslih. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Bolj kot ustvarjanje po domišljiji ali spominu (ki ga vedno primerjajo z videzom narave) jim 

ustreza upodabljanje motiva, ki ga lahko opazujejo. Želijo upodobiti točno to, kar vidijo, a 

prehod od risanja po domišljiji do upodabljanja narave pri teh letih še ni končan (in je počasen). 

Velikokrat nad videnim še vedno prevlada domišljija, ker je sposobnost opazovanja še v fazi 

razvijanja. Se pa ta sposobnost pri različnih otrocih razlikuje glede na to, če so imeli pred tem 
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že izkušnje z izražanjem prek neposrednega opazovanja motiva ali ne. Pri teh letih otroci še 

vedno prilagajajo velikosti in razmerja opazovanih predmetov. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Če mladostnikom damo nalogo, pri kateri morajo upodabljati ljudi, pokrajine, stavbe, so preveč 

obremenjeni s tem, kako ti predmeti izgledajo v naravi in jih pozabijo upoštevati kot likovne 

dele celote. Lažje dosežejo ravnovesje z razporejanjem abstraktnih oblik. Osnovnih načel 

namreč ne morejo več upoštevati le po svojem občutku, kot to počnejo mlajši otroci, saj ta 

sposobnost v tem obdobju nekoliko popusti. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Za mladostnike je lahko to obdobje prehod iz otroškega v resnejše in zavestnejše likovno 

izražanje, če so bili primerno likovno vzgojeni in izobraženi. Nasprotno pa lahko to obdobje 

predstavlja premoč dvoma v lastne sposobnosti ter odpor do likovnega izražanja. Če te krize ne 

razrešimo, mladostniki ostanejo na tej stopnji. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

V likovnih delih postane bolj opazen likovni stil izražanja nekaterih učencev. Učenci običajno 

pri risanju uporabljajo zanesljive poteze, pri delu pa so izredno natančni. Kadar opazujejo 

določen motiv, običajno rišejo bolj negotovo, določeno črto večkrat popravijo. Risanje po 

motivu je sicer boljša izbira likovne naloge za to obdobje, saj se največ neuspelih likovnih 

izdelkov pojavi pri učencem že dobro znanih likovnih nalogah, kot je risanje ali slikanje po 

domišljiji. Običajno so učencem bolj všeč kiparjenje ali drugačne naloge, saj se nekateri dobro 

znanega risanja in slikanja že naveličajo. Za en likovni izdelek učenci potrebujejo ogromno 

časa, najdejo pa se tudi učenci, ki želijo z likovnim problemom čim prej opraviti in ustvarjajo 

površne, hitre rešitve. Učenci pri delu postajajo manj zbrani, saj je to najtežje obdobje v razvoju 

otroka, ne samo na likovnem, ampak tudi na drugih področjih. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Ko otroci postajajo starejši žal izgubljajo zainteresiranost za likovno izražanje. Likovno 

ustvarjanje za njih lahko začne predstavljati zahtevno delo namesto užitka. Pri pouku likovne 

umetnosti so učenci velikokrat fizično prisotni, a odsotni z mislimi. Če učitelj razume, kako se 

učenčevi interesi skozi odraščanje spreminjajo, lahko problem nezainteresiranosti zmanjša. 

(Prevodnik, 2001) 

5.3.4.2 Izbira motiva 

Ustvarjanje po domišljiji počasi nadomesti vedno več risanja, slikanja in kiparjenja po naravi. 

Če je bilo v prejšnjih obdobjih za motive po spominu pomembno, da imajo čim več značilnosti 

in podrobnosti, je pri izbiri motiva iz narave ravno obratno. Ta naj bo čim manj razčlenjen in 

preprost, vseeno pa za učence privlačen in zanimiv. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Ker učenci sposobnost upodabljanja motiva po opazovanju še razvijajo, izdelki do petnajstega 

leta ne morejo biti prave študije – posledično dobimo od učencev zelo raznolike upodobitve. 

(Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Podobno kot v prejšnjih obdobjih si motiv skupaj z učenci dobro ogledamo in opišemo sestavne 

dele. Učenci se lahko zaradi številnih podrobnosti zmedejo, zato naj jih učitelj navaja na 

upodabljanje bistvenega, izločijo naj osnovne značilnosti. Učitelj naj tudi na končanih izdelkih 

komentira to, če so opazili glavne značilnosti, in ne tega, kako dobro so zajeli videz motiva. 

(Gerlovič in Gregorač, 1976) 

5.3.4.3 Izbira tehnike 

Učence vse bolj zanimajo različne lastnosti določenih materialov in raznolike možnosti 

nekaterih orodij. Sposobni so ustvarjati v tehnikah, ki jih uporabljajo odrasle osebe – izbiro 

tako učitelj lahko prilagaja razmeram razreda. Vseeno pa naj likovne tehnike menjuje, da pri 

učencih ohrani interes. Če učenci delajo študijo narave, jim bo ta bolj zanimiva, če jo bodo 
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ustvarili v novi likovni tehniki. V novih tehnikah so namreč učenci bolj ustvarjalni. Če orodja 

za ustvarjanje težje obvladujejo pa se izražajo bolj na otroški način, saj morajo več pozornosti 

nameniti obvladovanju le teh. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 
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EMPIRIČNI DEL 

6 AKCIJSKA RAZISKAVA 

6.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Ko sem med študijem opravljala pedagoško prakso na osnovni šoli, sem ugotovila, da sem se v 

vsaki skupini otrok soočala s ponavljajočo se težavo: po napovedi likovne naloge je bilo nekaj 

učencev izredno nezainteresiranih za likovno izražanje, niso pričeli z delom in so dolgo 

zavlačevali. Najpogostejši stavek, ki sem ga s strani učencev slišala, je bil: »Ne znam risati.« 

oziroma: »Jaz ne rišem lepo.« Tudi ob raznih spodbudah in poskusih motiviranja ni bilo vidne 

izboljšave. Ob konstantni spodbudi je kasneje prišlo do hitrih rešitev, ki pa niso bile likovno 

kvalitetne. Takih učencev je bilo v kakšni skupini manj, v kakšni pa več, odvisno od dane naloge 

in strukture skupine. 

Odločila sem se, da poskusim ta problem nekoliko razjasniti. Izvedli smo raziskavo, v kateri 

smo si odgovorili na vprašanje, s kakšnimi nalogami izboljšati motiviranost učencev in k 

izražanju spodbuditi tudi tiste, ki običajno kažejo največ odpora. Zanimalo nas je, če lahko z 

načrtovanjem predvidoma bolj zanimivih in spodbudnih likovnih nalog dosežemo boljšo 

motiviranost pri učencih in s tem tudi boljše rezultate.  

Osredotočili smo se na to, kako različne likovne naloge vplivajo na motivacijo in rezultate. Gre 

za izboljšanje lastne prakse in situacije v določenem razredu, a raziskava bo vseeno lahko 

pripomogla tudi drugim učiteljem s podobnimi težavami. 

6.2 CILJI RAZISKAVE  

1. Raziskati, kako pri otrocih primerno spodbujati likovno izražanje. 

2. Raziskati, katere dejavnike je potrebno upoštevati, ko načrtujemo likovno nalogo, da bi 

dosegli čim večjo motiviranost in zanimanje učencev. 

3.  Ugotoviti, kakšen odnos imajo udeleženci raziskave do likovnega izražanja nasploh in do 

svojih izdelkov. 

4.  Z različnimi likovnimi nalogami poskusiti spodbuditi motivacijo oziroma preveriti, kako 

različne naloge vplivajo na motiviranost učencev, udeleženih v raziskavi. 

5. Ugotoviti, na katere naloge so se udeleženi učenci bolje odzvali ter če so bili pri teh nalogah 

tudi bolj uspešni oziroma ali je večja motiviranost privedla tudi do boljših likovnih izdelkov in 

zadovoljstva z njimi. 

6.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Glede na problem, s katerim sem se soočala in ga želimo izboljšati, smo opravili akcijsko 

raziskavo, saj to vrsto raziskave običajno »izvajajo učitelji, ki jih problemi njihove vsakdanje 

pedagoške prakse neposredno zadevajo in so zato osebno zainteresirani, da bi določeno 

problematiko oz. situacijo, v kateri so se znašli, proučili, natančneje reflektirali in s tem prišli 

do rešitve problema ali izboljšanja svojega pedagoškega delovanja.« (Vogrinc, Valenčič 

Zuljan in Krek, 2007, str. 52) 

Akcijsko raziskavo sestavljajo naslednji koraki: 

1. Pregled obstoječega stanja z vprašalnikom, analiza rezultatov. 
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2. Izvedba prve likovne naloge, pregled zbranih podatkov in likovnih del, zapisovanje v 

raziskovalni dnevnik, načrtovanje in razmislek o izvedbi naslednje učne ure. 

3. Izvedba druge likovne naloge, pregled zbranih podatkov in likovnih del, zapisovanje v 

raziskovalni dnevnik, načrtovanje in razmislek o  izvedbi naslednje učne ure. 

4. Izvedba tretje likovne naloge, pregled zbranih podatkov in likovnih del, zapisovanje v 

raziskovalni dnevnik. 

5. Analiza vseh zbranih podatkov, zapis glavnih ugotovitev in smernic za nadaljnje 

raziskovanje. 

Uporabili smo metodo opazovanja, opažanja sem zapisovala v raziskovalni dnevnik. Prav tako 

smo uporabili metodo spraševanja (vprašalnik) in metodo analiziranja dokumentov, ki so v tem 

primeru likovni izdelki. 

Podatki so se zbrali v oddelku, tako da je vsak učenec napisal svojo šifro na anketni vprašalnik 

in na likovni izdelek. Predviden čas za reševanje vsakega vprašalnika je bil 10 minut. 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili več pripomočkov, in sicer: 

- Vprašalnike: 

S prvim smo ugotavljali odnos učencev do pouka likovne umetnosti, likovnega 

izražanja nasploh ter do lastnih izdelkov. Učenci so na vprašalnik odgovarjali tudi po 

vsaki izvedeni likovni nalogi. Vprašalnike smo prilagodili vsaki likovni nalogi posebej, 

in sicer smo z njimi ugotavljali stopnjo motivacije pri vsaki nalogi, kaj je bilo učencem 

pri določeni nalogi všeč in zakaj ter kako so zadovoljni z nastalim izdelkom.  

- Raziskovalni dnevnik: 

Po vsaki izvedbi naloge sem ugotovitve in opažanja zapisovala v raziskovalni dnevnik. 

Odgovorila sem si na sledeča vprašanja: Sem pri učencih opazila veliko odpora do 

likovnega izražanja? So takoj pričeli z delom ali je bilo potrebno veliko spodbude? Kako 

sem jih spodbudila in ali je ta metoda delovala? Kakšno je bilo vzdušje v oddelku med 

podajanjem teorije in po napovedi likovne naloge? Zapisala sem še vsa druga opažanja, 

ki so bila relevantna za obravnavani problem. 

- Likovne izdelke učencev: 

Izdelke smo dokumentirali za nadaljnje potrebe raziskave. 
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6.4 PRVI KORAK 

Prvi korak je bil namenjen preverjanju inicialnega stanja, ki smo ga preverjali z vprašalnikom 

1 (priloga 1, stran 98). Namen vprašalnika je bil, ugotoviti odnos učencev do pouka likovne 

umetnosti, likovnega izražanja nasploh ter do lastnih izdelkov. Rezultati so pokazali, koliko je 

posamezen učenec zainteresiran za likovne dejavnosti, če v njih uživa, če se likovno izraža tudi 

izven obveznega pouka, če je zadovoljen z izdelki, ki jih ustvari, če meni, da je nadarjen, ter v 

kolikšni meri se primerja z vrstniki. Ti podatki so bili za  nadaljnje raziskovanje zelo pomembni, 

saj so nam dali nov pogled na likovne izdelke ter odnos učencev do določene naloge. Nekatere 

situacije smo tako bolje razumeli, ugotovili pa smo tudi določene razlike med oddelkoma. 

V prvem oddelku, ki smo ga za potrebe analize podatkov poimenovali oddelek A, smo učencem 

dodelila šifre od 1 do 22. Pri prvi likovni nalogi so bili prisotni vsi učenci. V drugem oddelku 

so učenci dobili šifre od 22 naprej, oddelek pa bo v nadaljevanju imenovan oddelek B. Pri prvi 

likovni nalogi je bilo prisotnih 20 učencev. 
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6.4.1 ANALIZA REZULTATOV VPRAŠALNIKA ZA PREGLED INICIALNEGA 

STANJA 

Najprej smo analizirali rezultate vprašalnika 1, saj so nam ti dali vpogled v odnos učencev do 

likovnega izražanja ter njihovih izdelkov. 

Gre za vprašalnik zaprtega tipa, v katerem so učenci za vsako trditev označili stopnjo strinjanja 

oziroma nestrinjanja s trditvijo. Uporabila sem različne trditve o likovnem izražanju doma in v 

šoli, o likovnih izdelkih in drugo. Za vsako trditev smo analizirali odgovore tako, da smo število 

učencev prikazali v odstotkih, in sicer za vsak oddelek posebej ter za oba oddelka skupaj. Tako 

smo predstavili tudi razlike, ki so se med oddelkoma pojavljale. 

Prva trditev je bila »V likovnem ustvarjanju uživam.« 

Tabela 1: »V likovnem izražanju uživam.«

 

Rezultati trditve »V likovnem izražanju uživam.« so spodbudni, saj se skupno največ učencev 

(47,6 %) s trditvijo popolnoma strinja. Nekaj manj (42,9 %) se jih deloma strinja. Možnost »Se 

bolj ne strinjam kot strinjam.« je označilo skupno 9,5 % učencev, možnosti »Se sploh ne 

strinjam.« pa ni označil noben učenec. Izstopa oddelek B, kjer se več kot polovica učencev (55 

%) popolnoma strinja s trditvijo. Pri oddelku A pa je s polovico učencev (50,0 %) najbolj 

zastopan odgovor »Se deloma strinjam.«.  

Tabela 2: »Ustvarjam tudi doma oziroma v prostem času.« 

 

Rezultati za trditev »Ustvarjam tudi doma oziroma v prostem času.« so malo manj spodbudni, 

saj se v obeh oddelkih več kot četrtina učencev (28,6 %) s trditvijo sploh ne strinja. V obeh 
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oddelkih so ostali trije odgovori enako zastopani, vsak s 23,8 %. Možnost »Se sploh ne 

strinjam.« je v oddelku  A izbralo kar 40,9 % učencev, a je v istem oddelku drugi najbolj pogost 

odgovor »Se popolnoma strinjam.« Izbralo ga je 31,8 % učencev. V oddelku B je manj učencev 

(15,0 %) izbralo ta dva odgovora, saj se 40 % učencev s trditvijo deloma strinja, 30 % pa se 

bolj ne strinja kot strinja. S trditvijo se popolnoma strinja ali sploh ne strinja le 15 % učencev 

oddelka B, kar vzpostavi velike razlike v odgovorih med oddelkoma. 

Tabela 3: »Svoje izdelke sem pripravljen/-a deliti z drugimi.« 

 

Velike razlike med oddelkoma so se pokazale predvsem pri trditvi »Svoje izdelke sem 

pripravljen/-a deliti z drugimi.«. Najbolj zastopan odgovor pri obeh oddelkih je s skupno 40,5 

% »Se deloma strinjam.«. Skupno imata odgovora »Se bolj ne strinjam kot strinjam.« in »Se 

sploh ne strinjam.« enak odstotek strinjanja: 21,4 %. Skupno najmanj učencev (16,7 %) se 

popolnoma strinja s trditvijo. Najbolj opazne razlike se pojavijo pri odgovorih »Se popolnoma 

strinjam.« in »Se sploh ne strinjam.«. Slednjo je v oddelku B izbral le en učenec, v oddelku A 

pa je to s 36,4 % drugi najpogostejši odgovor. V oddelku A  se s trditvijo popolnoma strinja le 

en učenec, v oddelku B pa kar 30 %. 

Odgovori kažejo zelo zanimive razlike med oddelkoma in mi hkrati dajejo veliko spodbudo, saj 

bi predvsem pri oddelku A rada pri učencih dosegla zadovoljstvo s svojimi izdelki, da bi jih bili 

pripravljeni pokazati tudi drugim. Zanimiva je bila primerjava odgovorov na vprašanje, koliko 

se primerjajo z drugimi učenci. 

Tabela 4: »Moji izdelki so mi večinoma všeč.« 
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Skupno se več kot polovica učencev (52,4 %) deloma strinja s tem, da so jim njihovi izdelki 

večinoma všeč. Manj spodbudno je, da je skupno drugi najbolj zastopan odgovor »Se bolj ne 

strinjam kot strinjam.« s 30,9 %. 

Pričakovano je bilo, da bo imel oddelek  B večjo stopnjo strinjanja s trditvijo »Moji izdelki so 

mi večinoma všeč,«, saj so jih glede na rezultate prejšnje trditve bolj pripravljeni deliti z 

drugimi kot v oddelku A. Tako se več kot polovica učencev (60,0 %) oddelka B deloma strinja 

s to trditvijo, četrtina pa se z njo popolnoma strinja. Noben učenec pa se s trditvijo sploh ne 

strinja. V oddelku A se najmanj učencev (4,5 %) popolnoma strinja s trditvijo oziroma sploh 

ne strinja s trditvijo. S 45,5 % sta najbolj zastopana odgovora A-oddelka »Se deloma strinjam.« 

in »Se bolj ne strinjam kot strinjam.«.  

Tabela 5: »Menim, da sem za likovno ustvarjanje nadarjen/-a.« 

 

Skupno največ učencev (30,9 %) se deloma strinja s tem, da so za likovno ustvarjanje nadarjeni, 

kar je spodbuden rezultat, a sta žal takoj za njim skupno najbolj zastopana odgovora »Se bolj 

ne strinjam kot strinjam.« in »Se sploh ne strinjam.« z 28,6 %. Skupno najmanj učencev (11,9 

%) se s trditvijo popolnoma strinja.  

V oddelku A se več kot tretjina učencev (36,4 %) sploh ne strinja s tem, da so likovno nadarjeni, 

kar je zaskrbljujoče. V oddelku B so rezultati nekoliko drugačni, saj se s trditvijo sploh ne 

strinja petina učencev, najbolj zastopan odgovor pa je »Se bolj ne strinjam kot strinjam.« s 35 

%.  

Glede na rezultate sem pri naslednjih likovnih nalogah učence večkrat  pohvalila, kjer je bilo to 

smiselno, saj se mi zdijo ti rezultati nekoliko zaskrbljujoči. 
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Tabela 6: »Večkrat nad likovnim ustvarjanjem obupam, že preden z njim pričnem.« 

 

Ker je za raziskovalni problem pomembno, če učenci takoj obupajo nad likovno nalogo, so nam 

bili ti rezultati v veliko pomoč pri sestavljanju nalog. Zanimivo je, da se največ, in sicer več kot 

tretjina učencev (38,1 %), s trditvijo sploh ne strinja. Nekaj več kot četrtina učencev (28,6 %) 

se s trditvijo bolj ne strinja kot strinja, manj kot petina (19,0 %) se deloma strinja, le 14,3 % 

učencev pa se popolnoma strinja. 

Zopet pa so se izkazale kot pomembne razlike med oddelkoma, saj se s trditvijo v oddelku B 

sploh ne strinja več kot polovica učencev (55 %). V oddelku A se največ učencev (45,5 %) s 

trditvijo bolj ne strinja kot strinja. Velika razlika se je pokazala pri odgovoru »Se popolnoma 

strinjam.«, ki ga je označila več kot četrtina učencev (27,3 %) v oddelku A, v oddelku B pa niti 

en učenec.  

Tabela 7: »Za likovno izražanje v šoli sem običajno dobro motiviran/-a.« 

 

Ker smo raziskovali motivacijo učencev pri pouku likovne umetnosti, nas je zanimalo, koliko 

sami menijo, da so pri pouku motivirani. Skupno največ učencev (45,2 %) se s tem, da so 

običajno dobro motivirani za likovno izražanje pri pouku, deloma strinja, kar je dokaj 

spodbuden rezultat, še posebej v oddelku B, kjer se jih deloma strinja kar 60,0 %. Skupno se 

več kot četrtina učencev (26,2 %) popolnoma strinja s to trditvijo. Razlike med oddelkoma so 

bile zopet opazne, kajti v oddelku A se skoraj petina učencev (18,2 %) s trditvijo sploh ne 

strinja, medtem ko v oddelku B ni noben učenec izbral te možnosti. 
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Tabela 8: »Ob ustvarjanju sem pod pritiskom glede tega, kakšen bo končni izdelek.« 

 

Ker sem večkrat dobila občutek, da se določeni učenci v vsem času likovnega izražanja 

obremenjujejo s tem, kakšen bo izdelek na koncu, nas je zanimalo, kakšno mnenje imajo glede 

tega učenci sami. Skupno največ učencev (35,7 %) se s trditvijo »Ob ustvarjanju sem pod 

pritiskom glede tega, kakšen bo končni izdelek« bolj ne strinja kot strinja. Enako število 

učencev (28,6 %) je izbralo odgovora »Se deloma strinjam.« in »Se sploh ne strinjam.«, najmanj 

učencev pa se s trditvijo popolnoma strinja. V oddelku A se več kot tretjina učencev (36,4 %) 

s trditvijo sploh ne strinja. 

Tabela 9: »Bolj kot videz izdelka mi je pomembno to, da v ustvarjanju uživam.« 

 

Glede na prejšnjo trditev smo vprašanje zastavili še nekoliko drugače, in sicer so učenci 

odgovarjali na trditev »Bolj kot videz izdelka mi je pomembno to, da v ustvarjanju uživam.«. 

Skupno več kot polovica (57,1 %) se deloma strinja s trditvijo, skoraj tretjina (31,0 %) pa se 

popolnoma strinja. Le malo učencev se je odločilo za odgovora »Se bolj ne strinjam kot 

strinjam.« (4,8 %) in »Se sploh ne strinjam.« (7,1 %). 
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Tabela 10: »Glede likovnih izdelkov se velikokrat primerjam s sošolci in vrstniki.« 

 

Ker smo kot enega od možnih razlogov za oklevanje pri likovnem izražanju ter nezadovoljstvo 

s svojimi likovnimi zmožnostmi upoštevali tudi primerjanje s sposobnostmi sovrstnikov, smo 

v vprašalnik vključili tudi trditev »Glede likovnih izdelkov se velikokrat primerjam s sošolci in 

vrstniki.«. Skupno se skoraj tretjina učencev (31,0 %) s trditvijo bolj ne strinja kot strinja. Več 

kot četrtina pa se deloma strinja (26,2 %) ali sploh ne strinja (28,6 %). Popolnoma se jih strinja 

14,3 %, a se tu pokažejo kot zanimive razlike med oddelkoma. V oddelku A se namreč 

popolnoma strinja le en učenec (4,5 %), v oddelku B pa kar četrtina učencev (25,0 %). V 

oddelku B se več kot polovica učencev (55,0 %) s trditvijo popolnoma ali deloma strinja, v 

oddelku A pa se večina s trditvijo bolj ne strinja kot strinja (40,9 %) ali pa se sploh ne strinja 

(25,0 %). Te razlike je bilo zanimivo opazovati pri izvedbi nalog ter pri zadovoljstvu z lastnimi 

izdelki. 

6.4.2 POVZETEK REZULTATOV 

Z analizo rezultatov vprašalnika 1 smo ugotovili, da večina učencev v likovnem ustvarjanju 

uživa in da jim je užitek med ustvarjanjem bolj pomemben od izgleda končnega izdelka. A 

rezultati kažejo, da večina učencev prostega časa ne namenja ustvarjalnim aktivnostim. Prav 

tako se več kot polovica učencev v vsakem oddelku ne strinja s tem, da so likovno nadarjeni. 

Oddelek A izstopa po nekoliko slabši motiviranosti, tudi mnenje o lastnih izdelkih imajo slabše 

kot učenci oddelka B. Večina učencev oddelka A svojih likovnih izdelkov ni pripravljena deliti 

z drugimi, situacija v oddelku B pa je nekoliko boljša. 

Nekateri učenci so med likovnim izražanjem pod pritiskom glede tega, kakšen bo končni 

izdelek, in prav tako se nekateri glede likovnih izdelkov primerjajo z drugimi. A večina učencev 

še vedno meni, da nad likovnim ustvarjanjem ne obupajo, še preden bi z njim pričeli, kar nam 

je dalo spodbudo za načrtovanje naslednjih likovnih nalog.  
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6.5 DRUGI KORAK 

Vprašalnik 1 so učenci izpolnili na začetku učne ure, nato pa je sledila likovna naloga. Po 

pregledu literature smo se odločili, da bo prva likovna naloga taka, kot so je učenci navajeni, 

saj so se s podobnimi nalogami že srečali. Tako nam je prvo srečanje dalo nek vpogled na 

obstoječe stanje v obeh oddelkih, iz česar smo nato izhajali pri načrtovanju nadaljnjih 

aktivnosti.  

Prva likovna naloga je bila slikanje tihožitja. Pri načrtovanju smo poskusili upoštevati spodnje 

napotke. 

Pri likovnem motivu tihožitje gre za postavitev negibnih predmetov. Učenci do 12. leta tihožitja 

običajno upodabljajo kot vajo za opazovanje in primerjanje. Kasneje učitelj lahko tihožitje 

predstavi za študijske namene. Tihožitje je vsekakor motiv, ki se pogosto pojavlja. Pomembno 

je predvsem, da je zanimivo, vidno vsem učencem ter dobro osvetljeno. Ker je za nekatere 

učence risanje ali slikanje tihožitja lahko zelo nezanimiva likovna naloga, je treba izbirati čim 

bolj zanimive predmete, različne barve itd. Učenci morajo imeti dostop do opazovanega motiva 

z vseh strani. (Pibernik, 2006) 

Če je mogoče, je za učence bolje, da ne rišejo osnutka v drugi likovni tehniki, saj je risba s 

svinčnikom veliko natančnejša kot risba s čopičem. (Gerlovič in Gregorač, 1769) 

 

  



25 
 

6.5.1 UČNA PRIPRAVA 

Likovna naloga: Slikanje po opazovanju 

Razred: 7.  

Število ur: 2 šolski uri 

Likovno področje: oblikovanje na ploskvi – slikanje 

Likovna tehnika: tempera 

Likovni motiv: tihožitje 

Materiali in orodja: zaščitna podloga, risalni list, tempera barve, lonček za vodo, čopiči 

Didaktični pripomočki: fotografije, reprodukcije del, izrezani pravokotniki za kadriranje, 

predmeti za tihožitje: vaza, košara, sadje, rože 

Cilji: 

Učenci: 

- Spoznavajo pojme kompozicija, format in kadriranje. 

- Ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme kompozicija, format in kadriranje. 

- Izdelajo sliko in so pozorni na kadriranje. 

- V likovni tehniki tempera naslikajo tihožitje. 

- Razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del. 
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Učitelj Učenci Učne metode, 

sredstva, 

pripomočki 

 Uvodni del  

Na začetku ure učencem razdelim vprašalnike in 

jim dam nekaj časa, da jih izpolnijo. Ko 

zaključijo, nadaljujemo z učno uro. 

Uvodna motivacija: Učencem razdelim izrezane 

okvirčke. Nekaj učencev povabim na sredino 

učilnice. Razporedijo se v zanimivo kompozicijo 

z različnimi položaji (na stolu, stoječe, ležeče), 

nekoliko oddaljeni eden od drugega. Ostalim 

učencem dam nalogo, naj z okvirčkom zajamejo 

dogajanje na sredini učilnice tako, kot se jim zdi 

najbolj zanimivo. Povem, da jim pri tem ni treba 

zajeti vseh oseb in predmetov, lahko nekatere 

zajamejo le delno. Okvirček lahko približajo ali 

oddaljijo od svojega obraza, da tako ujamejo 

najljubši kader. 

Učenci izpolnjujejo 

vprašalnike. 

 

 

 

Poslušajo navodila. 

 

Nekateri sodelujejo 

tako, da so del 

kompozicije, ostali z 

okvirčki opazujejo 

različne postavitve 

in izberejo najljubšo. 

Vprašalniki 

 

 

 

 

Razlaga 

 

Okvirčki iz 

papirja 

 Osrednji del  

Učencem povem, da se tako iskanje 

najprimernejšega izreza kompozicije imenuje 

kadriranje. Določen izrez se imenuje kader, kar 

pomeni izrez oziroma rob.  

Pokažem primere, na katerih so vidni različni 

izrezi določene kompozicije in reprodukcije risb, 

ki so nastale po določenem izrezu. 

                

Slika 1 

  

Slika 2 

Poslušajo in si 

ogledajo primere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga ob 

reprodukcijah in 

fotografijah 
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Slika 3 

  

Slika 4 

Vprašam, pri katerih likovnih izdelkih iz 

katerega področja še kadriramo. 

 

Pokažem različne fotografije istega motiva 

(Eifflovega stolpa). Vprašam, po čem se 

fotografije med seboj razlikujejo ter kako 

delujejo na gledalca in zakaj. 

 

Slika 5 

  

Slika 6 

 

Slika 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo: Ko 

fotografiramo ali 

snemamo video. 

 

Odgovarjajo: Motiv 

je fotografiran iz 

različnih položajev 

in lokacij: od daleč, 

od blizu, od spodaj. 

Nekatere so bolj 

zanimive, ker kadri 

niso povsem 

običajni. Nekatere 

fotografije nam 

dajejo občutek 

majhnosti, ker je 

kader tak, da 

poudarja velikost 

stolpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor 

 

 

 

Pogovor ob 

ogledu fotografij 
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Slika 8 

Povem, da pri fotografiranju lahko torej 

posnamemo veliko različnih kadrov enega 

motiva in opazujemo, kakšen učinek ima to na 

fotografijo. Tehnologija nam omogoča, da 

enostavno eksperimentiramo ter posnamemo 

novega, če nam določen ne odgovarja. Ker pri 

risbi to ni tako enostavno, se bomo potrudili, da 

bomo najprej poiskali kader, ki nam res 

odgovarja, šele nato pa ga bomo tudi narisali. 

Učence vprašam, če so opazili, da se ena 

fotografija razlikuje še po eni zelo pomembni 

lastnosti. 

 

 

Razložim, da smo navajeni določenega formata 

z določenim razmerjem, ki ga videvamo povsod. 

Vprašam, kje povsod se srečujemo s tipičnim 

pravokotnim formatom. 

 

 

 

Pokažem nekaj primerov neobičajnega formata 

in njegove uporabe. Povem, da je uporaba na 

primer okroglega ali trikotnega formata manj 

pogosta, a se nekateri umetniki vseeno odločajo 

za take formate. Vprašam, kakšni se primeri slik 

in fotografij zdijo učencem, če jih bolj 

pritegnejo in zakaj.  

 

Slika 9 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo. 

 

 

 

 

Odgovarjajo: 

Razlikuje se po 

formatu, ta je 

neobičajen za 

klasično fotografijo. 

 

Odgovarjajo: V 

takem formatu je na 

primer televizijski 

zaslon, v njem so 

ustvarjeni tudi 

plakati, knjige, 

uporabljamo ga pri 

ustvarjanju. 

 

 

 

 

Odgovarjajo: Take 

slike in fotografije 

nas bolj pritegnejo, 

ker takega formata 

nismo vajeni 

oziroma je bolj 

neobičajen. 

Reklamni plakat 

hitro pritegne našo 

pozornost, ker 

določeni elementi 

segajo izven 

 

 

 

 

 

 

Razlaga 

 

 

 

 

Pogovor in 

razlaga ob 

ogledu fotografij 

in reprodukcij 
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Slika 10 

 

  

Slika 11: Valentin Metzinger: Sv. Lucija (ok. 1741) 

 

Slika 12: Raphael: Madonna della seggiola (1513–1514) 

Povem, da se formatu umetnik prilagaja, vseeno 

pa lahko po njem razporeja predmete, kakor želi. 

Vprašam, kaj smo urejali v uvodni aktivnosti, ko 

smo prestavljali učence po prostoru. 

Povem, da je kompozicija sestavljena iz več 

delov, ki jih urejamo in premikamo po formatu. 

Običajno poskušamo s tem doseči nekakšen red. 

Učencem pokažem dva primera risb. Ena ima en 

element, narisan s podrobnostmi in senčenjem, 

druga pa več elementov na podlagi, a so ti le 

začrtani. Dam jim nalogo, da določijo, kdo od 

risarjev je bolje izbral kader in upodobil 

kompozicijo in zakaj. 

običajnega formata. 

Prav tako malokrat 

opazimo trikotne ali 

okrogle slike.  
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Slika 13 

 

Slika 14 

 

 

 

Učencem pokažem dve reprodukciji iste risbe – 

na eni je upodobljena risba med delom, na drugi 

pa dokončana risba. Na tem primeru učencem 

pokažem, da risba lahko deluje dokončana tudi 

le z določenimi oblikami predmetov ter da je 

bolje, da najprej zarišemo vse predmete, šele 

nato pa dodajamo podrobnosti. 

 

Slika 15 

 

   

Slika 16 

Pokažem še tri reprodukcije, ki kažejo proces 

slike tihožitja, in sicer: osnovna risba s 

svinčnikom, obarvane osnovne barvne ploskve 

in šele nato podrobnosti. Ti trije koraki nam 

bodo zgled pri našem ustvarjanju. 

 

Opazujejo 

reprodukcije in 

odgovarjajo: Na eni 

risbi so prikazani vsi 

deli kompozicije, 

zato lahko 

opazujemo odnose 

med predmeti (vidi 

se, kaj je spredaj in 

zadaj). Na drugi risbi 

je le en predmet in je 

kompozicija manj 

zanimiva. Tako risba 

z enim predmetom 

ne doseže namena 

naloge, čeprav je 

predmet narisan zelo 

natančno. 

 

 

Poslušajo in 

opazujejo primere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor ob 

ogledu 

reprodukcij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga ob 

prikazu 

reprodukcij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

Slika 17 

 

Slika 18 

Tihožitje je postavljeno tako, da je zanimivo iz 

vseh smeri opazovanja. 

Učencem povem, da bodo na postavitvi 

predmetov – tihožitju, poiskali najbolj primeren 

izrez in ga naslikali. Ni potrebno, da vključijo 

vse predmete, mora pa biti več kot le eden, da je 

kompozicija zanimiva in uravnotežena. Najprej 

naj skicirajo celotno kompozicijo, šele nato 

podrobnosti vsakega premeta posebej.  

Pred pričetkom ustvarjanja določimo še glavni 

cilj današnje naloge, ki bo ves čas likovnega 

izražanja napisan na vidnem mestu:  

- Opazovati različne izreze kompozicije in 

izbrati najbolj primernega/zanimivega 

- Naslikati izbran kader s poudarkom na 

postavitvi predmetov – kompoziciji 

Kot kriterija vrednotenja postavimo korektno 

izbiro kadra in upodobitev kompozicije kot 

celote. 

Sledi priprava materiala in likovno izražanje. 

Med likovnim izražanjem učence spodbujam in 

pomagam, kolikor je to potrebno. Če se 

predolgo ukvarjajo s skico s svinčnikom, jih 

spodbudim, da pričnejo s slikanjem. Če je 

potrebno, jih opozorim na kriterije in cilje, ki 

smo jih postavili. 

Opazujem njihovo motivacijo in odzive na 

nalogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravijo material 

in ustvarjajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga navodil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priprava 

materiala in 

likovno 

izražanje 

 Sklepni del  
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Nastala dela razstavimo na tablo in si jih 

ogledamo ter skupaj vrednotimo.  

Vodim pogovor o tem, ali so z likovnimi deli 

učenci dosegli cilj, s čim so imeli težave, katera 

dela izstopajo po izbranem kadru. 

Na koncu razdelim še vprašalnike o dani nalogi. 

Ogledajo si nastala 

dela in izražajo svoja 

mnenja. 

 

 

Rešujejo 

vprašalnike. 

Pogovor in 

deljenje mnenj 

ob ogledu 

nastalih del 

 

 

Vprašalniki 
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6.5.2 RAZISKOVALNI DNEVNIK 

Kakšno je bilo vzdušje v razredu med podajanjem teorije in po napovedi likovne 

naloge? 

Učencem je bila všeč uvodna motivacija, predvsem zato, ker je bilo nekaj učencev neposredno 

vključenih v sestavo kompozicije. Med podajanjem snovi so učenci iz obeh oddelkov slabše 

odgovarjali na vprašanja, potrebna je bila napeljava na odgovore, zdi se mi, da niso bili 

pretirano zainteresirani. Čutila sem, da jih tema ne zanima preveč ter da čakajo na likovno 

nalogo. 

Sem pri učencih opazila veliko odpora do likovnega izražanja? Kako se je ta upor 

kazal? 

Oddelek A: Ko so učenci slišali, da bodo slikali s temperami, je bilo čutiti veliko nelagodja. 

Največ odpora sem opazila, ko sem jih spodbujala, da začnejo slikati z barvami – želeli so 

namreč nadaljevati s svinčnikom (nekaj jih je navedlo celo razlog: želeli bi biti bolj natančni). 

Prejela sem kar nekaj vprašanj in prošenj, če lahko izdelek dokončajo s svinčnikom, če je 

možno, da ne bi slikali ipd. To je nekaterim učencem vzelo kar precej časa, preden so začeli z 

likovnim izražanjem. 

Oddelek B: S slikanjem so začeli veliko hitreje kot v oddelku A. Pri prejšnjem oddelku sem že 

opazila nekatere napake in sem že vedela, kako se z njimi soočiti ter kako učence bolje 

spodbuditi. Na splošno pa je bilo veliko manj pritožb nad izbrano likovno tehniko, vzdušje je 

bilo bolj umirjeno in sproščeno, učenci so bili bolj dovzetni za moje komentarje. 

So učenci takoj pričeli z delom ali je bilo potrebno veliko spodbude? Kako sem učence 

spodbujala k likovnem izražanju, kaj je delovalo? 

V obeh oddelkih so učenci takoj pripravili material in pričeli skicirati, glavna razlika se je 

pojavila potem, ko je bil čas za slikanje. Pri obeh oddelkih sem uporabila podobne metode 

spodbujanja: 

Opominjanje učencev na cilj naloge (spraševanje »Se še spomniš, kaj je cilj današnje naloge?« 

ali »Kakšne primere smo si prej ogledali?«) je bilo uspešno, saj so učenci razumeli in vedeli, 

kaj morajo narediti, a so poskusili na svoj način, ker jim določene stvari niso odgovarjale. 

Primer: Učenec riše vzorčke na vazi, medtem ko je preostali del lista še popolnoma prazen. 

Vprašam ga, če se spomni, kdaj se na sliko riše podrobnosti, ta odgovori: »Saj res, na koncu.«  

Največkrat so učenci potrebovali pomiritev v smislu »to za današnjo nalogo ni tako 

pomembno« ali »to na celotni izgled izdelka ne bo vplivalo«, saj so se obremenjevali s 

podrobnostmi, kot so na primer: »vaza je na sliki nekoliko širša kot v resnici« ali »ne znam 

naslikati gub na prtu«. Ponovili smo cilje ter namen današnje naloge in to jih je običajno 

pomirilo, saj so tako ugotovili, da take podrobnosti ne spremenijo uspešnosti njihovega 

likovnega izdelka. 

So učenci podali kake komentarje o tem, kakšna se jim zdi naloga, motiv in tehnika, jim 

je všeč ali ne ter zakaj? 

Menim, da večini učencev naloga ni bila najbolj všeč, predvsem zato, ker so morali upodobiti 

nek realen motiv, kar je bil za nekatere učence velik pritisk. Bolj kot s cilji naloge so se zato 

obremenjevali s tem, če bo motiv na papirju dovolj podoben opazovanemu. Največkrat so se 
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pritožili nad tehniko, saj večina učencev kaže težnjo po natančnosti, ki pa je ta tehnika ni 

omogočala. 

Sem opazila še karkoli drugega, kar mi pomaga pri razumevanju situacije in mojega 

problema? 

Učenci so različno zajeli kader, nekateri 

so pustili veliko prostora okrog motiva 

in tudi hitro dokončali – izbrali lažjo pot 

ali pa niso povsem razumeli naloge. V 

vsakem oddelku je bilo nekaj učencev, 

ki so si pomagali z ravnili in risbo 

sestavljali zelo tehnično. Opazila sem 

tudi, da je bil v vsakem oddelku kak 

učenec, ki je po končani skici s 

svinčnikom vse črte še enkrat obrobil s črno barvo, ko je pričel s slikanjem. To kaže, da imajo 

nekateri veliko težnjo po natančnosti in risbi, zato jim ta naloga ni najbolj ustrezala. 

 

Od nekaterih učencev v oddelku A sem slišala tudi stavek »jaz ne 

znam risati« še preden so karkoli poskusili narisati. V oddelku B pa 

sem opazila, da si je več učencev tudi med nalogo pomagalo z 

okvirčki, zdi se, da so bolj razumeli smisel likovne naloge. 

V obeh oddelkih pa so se pojavljala vprašanja, kot so »Ali lahko to 

naredim drugačne barve, kot je v resnici?«, »Ali lahko narišem 

dodatne vzorčke?«, »Lahko kot ozadje upodobim travnik?«. Zdi se, 

da si učenci želijo bolj kreativnih nalog, kjer se lahko izrazijo na 

svoj način. 

 

 

Kljub več opozorilom, je veliko učencev pričelo senčiti in 

risati podrobnosti s svinčnikom. Opominjala sem jih na cilj 

naloge ter spodbujala, naj pričnejo s slikanjem, a pri 

nekaterih učencih žal nisem dosegla uspeha, saj so kljub 

temu senčili in risali podrobnosti že na risbo s svinčnikom. 

Predvsem taki učenci so nato kazali odpor do pričetka s 

slikanjem, saj jim svinčnik kot tehnika bolj odgovarja, prav 

tako pa s slikanjem čez risbo ne morejo ohraniti vseh 

podrobnosti, ki jih želijo, kar je vodilo do nezadovoljstva. 

  

Slika 19 

Slika 20 

Slika 21 
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6.5.3 REZULTATI VPRAŠALNIKA 2 

Vprašalnik 2 (priloga, stran 100) je bil namenjen ugotavljanju učenčevega odnosa do nastalega 

likovnega izdelka ter do izvedene likovne naloge. Rezultati so nam dali vpogled v uspešnost 

likovne naloge ter nam pomagali pri načrtovanju naslednje. 

Rezultati za trditev »S svojim izdelkom sem zadovoljen/zadovoljna.« so me nekoliko 

presenetili, saj učenci niso delovali pretirano zadovoljni z nastalimi likovnimi deli. Rezultati 

ankete kažejo nekoliko drugačno situacijo, saj je skupno največ učencev (42,9 %) označilo 

odgovor »Se deloma strinjam.«, drug najbolj pogost odgovor pa je bil »Se popolnoma strinjam« 

s 40,9 % učencev.  

V oddelku B se kar polovica učencev (50,0 %) s trditvijo popolnoma strinja, nekaj manj (45,0 

%) se jih deloma strinja, le en učenec (5,0 %) pa se bolj ne strinja kot strinja. V oddelku A je 

nekoliko drugače, saj se s trditvijo sploh ne strinja skoraj petina učencev (18,2 %), kar ni 

zanemarljivo. 9,1 % učencev A-razreda se bolj ne strinja kot strinja s tem, da so s svojimi 

likovnimi izdelki zadovoljni. 

Tabela 11: »S svojim izdelkom sem zadovoljen/zadovoljna.« 

 

Skupno več kot polovica učencev (57,1 %) se popolnoma strinja s trditvijo, da so bili med 

ustvarjanjem sproščeni. Pojavi se velika razlika med oddelkoma, saj je v oddelku B to možnost 

označilo kar 85,0 %, v oddelku A pa nekaj manj kot tretjina učencev (31,8 %). V oddelku A se 

več kot petina učencev (22,7 %) s trditvijo sploh ne strinja, medtem ko je v oddelku B to 

možnost označil le en učenec (5,0 %). 
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Tabela 12: »Med ustvarjanjem sem bil/-a sproščen/-a.« 

 

Učenci so zelo raznoliko odgovarjali na trditev »Pred pričetkom ustvarjanja sem dolgo okleval/-

a«. Nekaj več kot četrtina učencev (26,2 %) se s trditvijo deloma strinja, prav tako se 26,2 % 

učencev s trditvijo bolj ne strinja kot strinja. Dobra petina učencev (21,4 %) se s trditvijo 

popolnoma strinja, 14,3 % učencev pa se s trditvijo sploh ne strinja. Glede na tip naloge so 

rezultati smiselni, saj so nekateri učenci potrebovali več časa za načrtovanje kompozicije dela 

kot drugi, ki so pričeli brez daljšega načrtovanja. 

Tabela 13: »Pred pričetkom ustvarjanja sem dolgo okleval/-a.« 

 

Ker je eden izmed ciljev raziskave raziskovati načine, kako bi učence primerno motivirali, se 

nam je zdelo smiselno, da tudi sami ocenijo stopnjo lastne motivacije. Skupno največ učencev, 

in sicer nekaj več kot tretjina (35,7 %), se deloma strinja s tem, da so bili za pričetek likovnega 

izražanja motivirani. Nekaj več kot četrtina učencev (28,6 %) se s trditvijo popolnoma strinja, 

nekoliko manj kot četrtina (23,8 %) pa se jih s trditvijo bolj ne strinja kot strinja. 

Razlike med oddelkoma niso zanemarljive, saj se v oddelku A več kot petina učencev (22,7 %) 

s tem, da so bili motivirani, sploh ne strinja, medtem ko v oddelku B te možnosti ni izbral noben 

učenec. 
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Tabela 14: »Za pričetek likovnega izražanja sem bila motiviran/-a.« 

 

Če se učenec preveč obremenjuje s tem, kako bo izdelek izgledal, ko bo zaključen, lahko to 

negativno vpliva na njegov proces likovnega izražanja. Razmišljanje o končnem likovnem 

izdelku pa je pri vsaki nalogi do neke mere potrebno – pri tej nalogi je bilo na primer potrebno 

razmišljati o zajetem kadru ter prenosu opazovanega motiva na papir.  

Skupno večja tretjina učencev (35,7 %) se deloma strinja s tem, da so pri tej nalogi med 

ustvarjanjem veliko razmišljali o tem, kakšen bo končni izdelek. Tretjina (33,3 %) se s tem 

popolnoma strinja. Manj učencev je izbralo možnosti »Se bolj ne strinjam kot strinjam.« (16,7 

%) in »Se sploh ne strinjam.« (14,3 %). Rezultate je bilo zanimivo primerjati z rezultati 

naslednjih vprašalnikov, saj sem pričakovala, da se bodo od naloge do naloge zelo razlikovali. 

Tabela 15: »Med ustvarjanjem sem veliko razmišljal/-a o tem, kakšen bo končni izdelek.« 

 

Zanimalo nas je tudi, če so učenci med ustvarjanjem uživali, saj smo želeli zasnovati likovne 

naloge, ki bodo učencem čim bolj odgovarjale. Skupno se je z izjavo »Med ustvarjanjem sem 

užival/-a.« popolnoma strinjalo 40,5 % učencev, nekaj več kot tretjina učencev (35,7 %) pa se 

je strinjala deloma. V oddelku B se je popolnoma strinjalo kar 60,0 % učencev, medtem ko je 

to možnost v oddelku A izbrala le dobra petina učencev (22,7 %). Večja razlika se je pojavila 

tudi pri odgovoru »Se sploh ne strinjam.«, saj ga je označila več kot četrtina učencev iz oddelka 

A (27,3 %) in niti en učenec iz oddelka B. 
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Tabela 16: »Med ustvarjanjem sem užival/-a.« 

 

Eden izmed najpomembnejših pokazateljev uspešnosti likovne naloge se nam zdi ta, če si 

učenci pri pouku likovne umetnosti želijo več podobnih nalog. Razlike med oddelkoma so pri 

tem vprašanju še posebej zanimive, saj je bil pri oddelku A najpogostejši odgovor »Se sploh ne 

strinjam.«, izbralo ga je skoraj polovica učencev (45,5 %). V oddelku B sta to možnost označila 

le dva učenca (10,0 %). Tudi pri odgovoru »Se popolnoma strinjam.« pride do velike razlike: 

V oddelku B ga je označila skoraj tretjina učencev (30,0 %), v oddelku A pa le en učenec (4,5 

%). Skupno je s tretjino odgovorov (33,3 %) najpogostejši odgovor »Se deloma strinjam.«. 

Rezultati kažejo na to, da izvedena naloga predvsem oddelku A res ni odgovarjala, saj si skoraj 

polovica učencev pri pouku likovne umetnosti sploh ne želi več takih nalog. Oddelku B je 

naloga nekoliko bolj odgovarjala, a še vedno je tistih učencev, ki niso odgovorili s »Se 

strinjam.« ali »Se deloma strinjam.«, skoraj tretjina. 

Tabela 17: »Pri pouku likovne umetnosti bi si želel/-a več podobnih nalog.« 

 

Naslednje vprašanje je imelo možnost izbire več odgovorov, in sicer so učenci označili, kaj jim 

je bilo pri izvedeni nalogi všeč. Grafična predstavitev odgovorov ne bi bila smiselna, saj so 

nekateri učenci označili več možnosti, nekateri pa le eno. Na voljo je bila tudi možnost »drugo«, 

kjer so lahko učenci sami dopisali, kaj jim je bilo pri nalogi všeč. 
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V oddelku A je bilo to, da je bil motiv vnaprej določen, všeč šestim učencem, kar predstavlja 

27,3 % celotnega A-razreda. Motiv po opazovanju je odgovarjal trem učencem (13,6 %). Le 

dvema (9,1 %) je bilo všeč, da je bila tehnika vnaprej določena, trem (13,6 %) pa je odgovarjala 

tehnika, ki ni omogočala veliko natančnosti. Kar enajst učencev oziroma polovica razreda (50,0 

%) je označila, da jim ni bilo všeč nič od naštetega. Možnost »drugo« je označil en učenec (4,5 

%), ki je pripisal, da mu je bilo všeč sproščeno vzdušje.  

V oddelku B so štirje učenci (21,1 % prisotnih) označili, da jim je odgovarjal motiv, ki je bil 

vnaprej določen, torej si ga niso mogli izbrati sami. Šestim učencem (31,6 %) je odgovarjalo 

to, da je bil motiv po opazovanju, torej ne domišljijski. Le trem učencem (15,8 %) je bilo všeč, 

da si tehnike niso določili sami, ampak je bila izbrana vnaprej. Kar osmim učencem (42,1 %) 

pa je odgovarjalo delo s tehniko, ki ni omogočala velike natančnosti. Dvema učencema (10,5 

%) ni bilo všeč nič od naštetega, en učenec (5,3 %) pa je označil možnost drugo, kjer je zapisal, 

da mu je bilo všeč skiciranje s svinčnikom. 

Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa, in sicer: »Izpostavi eno ali več lastnosti, ki so ti na tvojem 

izdelku najbolj všeč.«. Učencem sem razložila, da pod lastnosti spadajo na primer: izbira kadra, 

upodobitev motiva, izbira barv, postavitev predmetov itd. Prejela sem nekaj odgovorov, ki pa 

na žalost opisujejo le določene dele risbe: največkrat se pojavljata odgovora »vaza« ter 

»ozadje«, ostali odgovori pa so še »skica«, »motiv«, »predmeti«, »sadje«, »barve« itd. Največ 

učencev je polje pustilo kar prazno. 
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6.5.4 LIKOVNI IZDELKI 

Oddelek B 

 

Ta izdelek je ustvaril edini učenec oddelka B, ki se ni strinjal 

s tem, da je s svojim izdelkom zadovoljen. Glede na rezultate 

vprašalnika med ustvarjanjem sploh ni bil sproščen in je pred 

pričetkom likovnega izražanja dolgo okleval ter ni bil 

pretirano motiviran. Deloma se strinja s tem, da je med 

ustvarjanjem užival, a si pri pouku likovne umetnosti ne želi 

več podobnih nalog. Označil je odgovor, da mu pri tej nalogi 

ni bilo všeč prav nič. 

Pri pregledu odgovorov na vprašalnik 1 ugotovimo, da se 

učenec popolnoma strinja s tem, da v likovnem ustvarjanju 

uživa, a doma ne ustvarja. Deloma se strinja s tem, da je s 

svojimi izdelki večinoma zadovoljen, zato mu bo mogoče 

bolj odgovarjala kaka druga naloga. Deloma se strinja tudi s 

tem, da je za likovno izražanje nadarjen in dobro motiviran. 

 

 

Izbrali smo še enega učenca, kateremu 

naloga ni odgovarjala. Sicer se deloma 

strinja s tem, da je z izdelkom zadovoljen, a 

pravi, da je pred pričetkom ustvarjanja dolgo 

okleval ter da med ustvarjanjem ni užival. Pri 

pouku likovne umetnosti pa si sploh ne želi 

več podobnih nalog. Tudi njemu pri nalogi ni 

bilo všeč prav nič. Pravi, da mu je na sliki 

všeč le ozadje, ker je belo. 

Rezultate smo primerjali z vprašalnikom 1, 

kjer se učenec sploh ne strinja s tem, da 

ustvarja tudi izven šole, v likovnem 

izražanju tudi ne uživa. Sploh se ne strinja s 

tem, da je likovno nadarjen, a so mu njegovi izdelki vseeno večinoma všeč. Nad likovnim 

izražanjem nikoli ne obupa, še preden bi z njim pričel, a v šoli zanj ni dobro motiviran. Deloma 

se strinja s tem, da je med ustvarjanjem pod pritiskom glede tega, kakšen bo likovni izdelek. 

Popolnoma pa se strinja s tem, da se glede izdelkov primerja s sošolci in vrstniki. 

To sta bila dva učenca, katerima likovna naloga ni odgovarjala. Nekaterim učencem pa je bila 

ta likovna naloga izredno všeč. Skupno naslednjim primerom je, da so učenci, ki so jih naslikali, 

s svojimi izdelki popolnoma zadovoljni. Izdelki se kljub temu med seboj zelo razlikujejo. 

 

Slika 22 

Slika 23 
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Poleg tega, da je učenec, ki je avtor te slike, z izdelkom 

zadovoljen, se popolnoma strinja tudi s tem, da je bil med 

ustvarjanjem sproščen ter da je v njem užival. Deloma se strinja 

s tem, da je bil motiviran ter da je med ustvarjanjem razmišljal 

o končnem izdelku. Na sliki mu je najbolj všeč barva ozadja. Pri 

pouku likovne umetnosti si ne želi več podobnih nalog. 

Glede na rezultate prvega vprašalnika se deloma strinja s tem, 

da v likovnem izražanju uživa ter da so mu lastni izdelki 

večinoma všeč. Bolj ne strinja kot strinja se s tem, da je za 

likovno ustvarjanje nadarjen ter v šoli zanj motiviran. Iz tega 

lahko sklepamo, da mu je ta naloga odgovarjala bolj kot večina 

drugih nalog pri pouku likovne umetnosti. 

 

 

Avtor naslednje slike se popolnoma strinja s tem, da je z 

izdelkom zadovoljen, da je bil med ustvarjanjem sproščen, 

da je bil za likovno izražanje motiviran ter da je v njem 

užival. Poleg tega je med ustvarjanjem veliko razmišljal o 

končnem likovnem izdelku, pri pouku likovne umetnosti pa 

bi si želel več podobnih nalog. Pri likovni nalogi mu je 

odgovarjal motiv po opazovanju. 

Učenec se glede na rezultate prvega vprašalnika tudi na 

splošno popolnoma strinja s tem, da v ustvarjanju uživa ter je 

zanj motiviran ter da so mu lastni izdelki večinoma všeč. 

Deloma se strinja s tem, da ustvarja tudi v prostem času ter 

da je za likovno ustvarjanje nadarjen. Učencu je torej naloga 

zelo odgovarjala, a je likovno izražanje nekaj, v čemer tudi 

na splošno rad sodeluje. Na tem izdelku je zanimivo, da je 

učenec ohranil elemente risbe, saj je predmete dodatno 

obrobil s črno črto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24 
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Tudi učenec, ki je naslikal to sliko, se popolnoma strinja s tem, da 

je s svojim izdelkom zadovoljen, da je bil med ustvarjanjem 

sproščen ter v njem užival. Pri pouku likovne umetnosti si želi več 

podobnih nalog. 

Tudi na splošno se učenec popolnoma strinja s tem, da v likovnem 

izražanju uživa ter da se ga poslužuje tudi v prostem času. Bolj 

kot videz izdelka mu je pomembno to, da v ustvarjanju uživa. 

Deloma se strinja s tem, da je likovno nadarjen ter da je za likovno 

izražanje v šoli običajno dobro motiviran. Izdelek kaže nagnjenje 

k upodabljanju podrobnosti. 

 

 

 

Tudi avtor tega izdelka se popolnoma strinja s tem, 

da je za likovno izražanje nadarjen, da so mu njegovi 

izdelki všeč ter da v ustvarjanju uživa. Popolnoma se 

strinja tudi s tem, da se glede likovnih izdelkov 

primerja z vrstniki.  

Tudi glede tega izdelka je izredno zadovoljen, pri 

nalogi mu je bila še posebej všeč tehnika. Pri pouku 

likovne umetnosti si želi več podobnih nalog. 

 

Ta izdelek se nam zdi 

izredno zanimiv, ker je učenec kot ploskve upodobil tudi odseve 

svetlobe ter podrobnosti na sadju. Zametki risbe so vidni le na rjavi 

skledi. 

Avtor izdelka se popolnoma strinja s tem, da v likovnem ustvarjanju 

uživa ter se likovno izraža tudi v prostem času. V šoli je običajno za 

likovno izražanje dobro motiviran, to se je zgodilo tudi pri tej nalogi. 

V ustvarjanju je užival, pri pouku likovne umetnosti si želi več 

podobnih nalog. 

Avtorju sta bila predvsem všeč motiv po opazovanju ter tehnika. 

 

 

 

 

Spodnji primeri so še nekateri izdelki učencev, ki se popolnoma strinjajo s tem, da so s svojimi 

izdelki zadovoljni. Zanimivo je, da se močno vidi medsebojni vpliv učencev, predvsem tistih, 

ki so sedeli skupaj, saj so si izbrali podobne kadre, ki so jih upodobili. 

Slika 26 

Slika 27 
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Oddelek A 

V oddelku A je bilo kar nekaj učencev, ki s 

svojimi izdelki niso bili zadovoljni. 

Avtor likovnega izdelka se popolnoma strinja s 

tem, da v likovnem ustvarjanju uživa ter da se z 

njim ukvarja tudi v prostem času. Popolnoma pa 

se strinja tudi s tem, da večkrat nad likovnim 

izražanjem obupa, še preden z njim prične. Ne 

strinja se s tem, da so mu lastni izdelki všeč ter 

da je za likovno izražanje nadarjen. 

Sploh se ne strinja s tem, da je s svojim  izdelkom 

zadovoljen, prav tako med ustvarjanjem ni bil sproščen. Delno pa 

se strinja s tem, da je med ustvarjanjem užival ter da si pri pouku likovne umetnosti želi več 

podobnih nalog. Pri likovni nalogi mu je odgovarjalo to, da je bil motiv vnaprej določen ter da 

tehnika ni omogočala veliko natančnosti. Učenec za razliko od večine drugih res ne kaže velike 

težnje po upodabljanju podrobnosti. Zdi se, da je za likovno ustvarjanje res zainteresiran, pa 

tudi nadarjen, a glede tega zelo nesamozavesten. 

Pri naslednjih dveh izdelkih je zelo očitno medsebojno vplivanje dveh učencev, ki sta med 

likovnim izražanjem sedela eden zraven drugega. Zanimivo je bilo primerjati njuni mnenji o 

likovnih izdelkih. Nobeden od obeh učencev ni z izdelkom zadovoljen, med ustvarjanjem tudi 

nista uživala. Avtor desnega izdelka se popolnoma strinja s tem, da je med likovnim izražanjem 

veliko razmišljal o končnem izdelku, medtem ko se avtor levega izdelka s tem sploh ne strinja. 

Nobeden od avtorjev spodnjih slik za likovno izražanje ni bil motiviran, tudi likovna naloga 

jima ni odgovarjala. 

Glede na rezultate vprašalnika 1 avtor desne slike v likovnem izražanju nekoliko bolj uživa ter 

za razliko od avtorja leve slike ustvarja tudi doma. Meni tudi, da je za likovno ustvarjanje 

nadarjen ter da so mu lastni izdelki večinoma všeč, medtem ko se avtor leve slike s temi 

trditvami sploh ne strinja.  

          

Slika 33                                                            Slika 34 
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Najbolj nezadovoljen glede likovnega izdelka je 

avtor te slike. Zanimalo me je, če mu mogoče ni 

ležala le ta likovna naloga, ali pa ima že na splošno 

slabši odnos do likovnega izražanja. 

Med ustvarjanjem ta učenec namreč ni bil sproščen 

niti motiviran, med ustvarjanjem ni užival ter se ne 

želi več srečati s podobnimi nalogami. 

Po pregledu prvega vprašalnika smo ugotovili, da 

se učenec deloma strinja s tem, da v likovnem 

izražanju uživa, zato upamo, da mu bo bolj ležala 

katera od prihodnjih likovnih nalog. Svojih izdelkov ni pripravljen deliti z drugimi, tudi 

zadovoljen z njimi običajno ni. Meni, da za likovno ustvarjanje sploh ni nadarjen ter da nad 

likovnim izražanjem večkrat obupa, še preden z njim prične. Za likovno izražanje v šoli sploh 

ni motiviran. Upam, da se bodo pri kateri od drugih nalog rezultati vsaj malo izboljšali. 

Nekaterim učencem pa je naloga odgovarjala. Naslednji izdelki so od učencev, ki so bili s 

svojimi izdelki popolnoma zadovoljni. 

Čeprav je učenec, ki je avtor te slike, s svojim 

izdelkom popolnoma zadovoljen in je bil med 

ustvarjanjem sproščen, za pričetek ustvarjanja 

sploh ni bil motiviran in si pri pouku likovne 

umetnosti sploh ne želi več podobnih nalog. Pri 

nalogi mu je bilo všeč le sproščeno vzdušje. 

Učenec se sicer, glede na rezultate vprašalnika 1, 

popolnoma strinja s tem, da ustvarja tudi v 

prostem času ter da je za likovno izražanje 

nadarjen. A svojih izdelkov običajno ni 

pripravljen deliti z drugimi. Glede na to, da se 

deloma strinja s tem, da je običajno za likovno izražanje v šoli 

dobro motiviran, pričakujem boljše rezultate pri kaki drugi nalogi. 

Čeprav se avtor te slike sploh ne strinja s tem, 

da so mu njegovi izdelki všeč, je bilo pri tej 

nalogi drugače. S svojim izdelkom je bil 

popolnoma zadovoljen ter za likovno izražanje 

motiviran, med njim pa je tudi veliko 

premišljeval o izgledu končnega izdelka. 

Odgovarjal mu je namreč motiv po opazovanju 

ter tehnika, ki ni omogočala velike natančnosti. 

Slika 35 
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Učencu, ki je naslikal to tihožitje, je naloga popolnoma 

odgovarjala, saj je zadovoljen z izdelkom ter vsemi lastnostmi 

likovne naloge, prav tako pa je bil za likovno izražanje zelo 

motiviran. Želi si več podobnih nalog pri pouku likovne 

umetnosti. 

Ob primerjanju rezultatov z vprašalnikom 1 smo ugotovili, da 

je učenec za likovno izražanje tudi na splošno zelo motiviran 

ter ustvarja tudi doma. Lastni izdelki so mu všeč ter jih je 

pripravljen deliti z drugimi. Meni tudi, da je za likovno 

ustvarjanje nadarjen. 

Izdelek kaže težnjo po upodabljanju podrobnosti, pa tudi nekaj 

poskusov senčenja ter upodobitve perspektive. 

 

 

Tudi učencu, ki je naslikal to delo, je naloga popolnoma 

odgovarjala. Bil je motiviran in se popolnoma strinja s tem, da 

si pri pouku likovne umetnosti želi več podobnih nalog. 

Zanimivo je, da se, glede na vprašalnik 1, učenec bolj ne strinja 

kot strinja s tem, da v likovnem izražanju uživa. Običajno mu 

lastni izdelki niso všeč in meni, da za likovno izražanje ni 

nadarjen. Je pa običajno za likovno izražanje v šoli dobro 

motiviran. 
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6.5.5 SKLEP IN NAČRTOVANJE TRETJEGA KORAKA 

Primerjati rezultate vprašalnika 1 in vprašalnika 2 se nam je zdelo izredno zanimivo, saj so 

nekateri učenci na splošno za likovno izražanje zelo zainteresirani, ta naloga pa jim sploh ni 

odgovarjala ali obratno. Ob pregledu vprašalnikov ob izdelkih smo ugotovili, da je ta likovna 

naloga najbolj odgovarjala tistim učencem, ki se sicer tudi doma ukvarjajo z ustvarjanjem ali 

pa menijo, da so zanj nadarjeni. Z naslednjimi likovnimi nalogami smo poskušala doseči, da bi 

tudi tisti učenci, ki običajno niso zadovoljni s svojimi izdelki, ustvarili likovne izdelke, ki jim 

bodo bolj všeč. Spremeniti smo si želeli mnenje predvsem tistih učencev, ki menijo, da za 

likovno izražanje sploh niso motivirani. Želeli smo pripraviti likovno nalogo, pri kateri bi tudi 

pri takih učencih videli boljše rezultate. 

Čeprav so bili učenci s svojimi likovnimi izdelki zadovoljni bolj, kot smo pričakovali, je 

ogromno stvari, s katerimi lahko naredimo naslednjo nalogo bolj uspešno, torej da bodo učenci 

bolj motivirani ter bolj zadovoljni s svojimi izdelki. Predvsem oddelek A izstopa s svojimi 

odgovori, saj jim ta likovna naloga res ni odgovarjala – polovica oddelka, glede na rezultate 

ankete, sploh ni bila motivirana za likovno izražanje ter so med njim veliko manj uživali kot 

oddelek B. Jasno so izrazili mnenje, da si podobnih nalog ne želijo, medtem ko je oddelku B 

naloga veliko bolj odgovarjala, a tudi pri njih rezultati niso taki, kot smo jih z raziskavo 

nameravali doseči, zato smo poskušali z naslednjo nalogo stanje izboljšati. 

Glede na vprašanje, kjer so učenci označili stvari, ki so jim bile pri dani likovni nalogi všeč, 

lahko sklepamo, da jim večina stvari ni najbolj odgovarjala, največ učencev je namreč izbralo 

le eno od možnosti. Vse je bilo namreč vnaprej določeno, tehnika in prav tako motiv, in to smo 

pri naslednji nalogi spremenili. Glede na preučeno literaturo smo se odločili za vpeljavo motiva, 

za katerega smo menili, da bo učencem interesanten. Tako smo jim poskusili približati 

naslednjo likovno nalogo. 

Za motiv, ki izhaja iz sveta učencev, smo izbrali tematiko, povezano s socialnimi omrežji. 

Predvidevali smo, da bo to dodatna spodbuda za likovno izražanje ter tudi za izražanje lastnega 

mnenja in pogleda na določen družbeni problem. S tem smo poskusili doseči tudi večjo 

zainteresiranost za sodelovanje med samim podajanjem teorije. Prav tako so učenci lahko 

izbirali med tehnikami svinčnik, barvnimi svinčniki in flomastri. Predvidevali smo, da jim bo 

najbrž tehnika veliko bolj všeč že zaradi tega, ker bodo lahko veliko bolj natančni in bodo lahko 

upodobili veliko podrobnosti, česar jim tehnika pri prejšnji likovni nalogi ni omogočala. 

Tehnike, ki omogočajo natančnost in upodobitev več podrobnosti, naj bi učenci uporabili za 

tiste motive, ki so bolj podrobni ter za katere učitelj predvidi, da bodo zahtevali od učencev 

zbranost (to je lahko upodobitev več oseb, interierja, stavb itd.) Idealno je, če učenci ne 

uporabljajo radirk, saj te še prispevajo k občutku negotovosti. (Gerlovič in Gregorač, 1976) 

Vprašalnik za preverjanje uspešnosti naloge smo večinoma ohranili. Odprto vprašanje smo iz 

vprašalnika odstranili, saj kljub opozorilu nanj in prošnji za odgovore teh nismo prejeli v 

zadostnem številu. Zamenjali smo ga z zaprtim vprašanjem z več možnostmi izbire, saj se je 

označevanje odgovorov izkazalo za veliko bolj koristno.  
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6.6 TRETJI KORAK 

6.6.1 UČNA PRIPRAVA 

Likovna naloga: Risanje motiva v izbrani kompoziciji 

Razred: 7. 

Število ur: 2 šolski uri 

Likovno področje: oblikovanje na ploskvi – risanje 

Likovna tehnika: svinčnik, barvni svinčniki, flomastri 

Likovni motiv: socialna omrežja 

Materiali in orodja: risalni list, svinčnik, radirka, barvni svinčniki, flomastri, (ravnilo, šestilo) 

Didaktični pripomočki: reprodukcije del 

Oblika dela: individualna 

Metode dela: razlaga, pogovor, prikaz reprodukcij 

Cilji: 

Učenci: 

- Izražajo mnenje o aktualnem družbenem problemu. 

- Razmišljajo o aktualnem problemu in to upodobijo na risbi. 

- Uporabijo določeno vrsto kompozicije v svojem delu. 

- Naučijo se prepoznati vrste kompozicij v drugih likovnih delih. 

 

Učitelj Učenci Učne metode, 

sredstva, 

pripomočki 

 Uvodni del  

Uvodna motivacija: 

Učencem pokažem spodnjo fotografijo, ki 

prikazuje logote aplikacij nekaterih 

popularnih socialnih omrežij. Zastavim 

jim sledeča vprašanja: Kdo od vas pozna 

te aplikacije? Kdo uporablja 3 ali več 

prikazanih aplikacij? Kdo je danes že 

 

 

 

Odgovarjajo z 

dvigovanjem rok. 

 

 

 

 

Pogovor. 
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odprl katero od prikazanih aplikacij? 

Morda kdo ne uporablja nobene?  

  

Slika 40 

Vodim pogovor o tem, kaj so pri 

odgovarjanju opazili: Jih je mogoče 

presenetilo število učencev, ki uporabljajo 

omenjene aplikacije ali se jim zdi to 

povsem samoumevno?  

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo: npr. »Ni nas 

presenetilo, da večina 

uporablja socialna 

omrežja, ker je to danes 

nekaj povsem normalnega 

...« 

 

 

 

 

 

 

Pogovor. 

 Osrednji del  

 

Ogledamo si ilustracije, ki imajo močna 

sporočila glede uporabe interneta in 

socialnih omrežij v današnjem času. 

Vodim pogovor z vprašanji, kot so: Kaj 

prikazuje ilustracija? Kaj menite, da je 

avtor želel z njo sporočiti? Ste se sami 

kdaj znašli v podobni situaciji ali jo 

opazili? Se vam zdi, da te ilustracije 

prikazujejo resnične situacije? Zakaj avtor 

včasih tudi pretirava? Menite, da je to res 

problem v današnji družbi, je za vas 

pomemben? 

 

Slika 41 

 

 

 

Odgovarjajo: »Avtor je 

želel sporočiti, da smo se 

podredili telefonom, da 

nam je internet bolj 

pomemben od osebnih 

odnosov, da pozornost 

namenjamo samo še 

telefonom, da socialna 

omrežja tudi lahko 

povzročajo odvisnost … 

Nekatere situacije niso 

realne, a avtor pretirava, 

da je še bolj jasno 

sporočilo …« 

Učenci si izmenjavajo 

mnenja glede ilustracij, 

situacij, ki so jih doživeli, 

in njihovih pogledih na ta 

problem. 

 

 

 

Pogovor ob 

prikazu 

reprodukcij. 
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Slika 42 

 

Slika 43 

 

Slika 44 

 

Slika 45 

    

Slika 46 

 

Učence vprašam, če se iz prejšnje ure še 

spomnijo, kaj pomeni beseda 

kompozicija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo: Je 

zgradba/sestava 

elementov na sliki.  
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Razložim, da s premikanjem delov celote 

(oseb, predmetov, oblik) po formatu 

urejamo kompozicijo. Ustvarjalec s tem 

želi doseči nek red. 

Ob prikazu reprodukcij razložim, da je en 

način za urejanje kompozicije s pomočjo 

simetrije – umetnik format lahko razdeli 

na dva dela in na oba postavi podobne ali 

enake elemente. Taka kompozicija deluje 

trdno, je pa zato manj dinamična, 

razgibana in zanimiva. 

 

Slika 47: Frida Kahlo: Dve Fridi (1939) 

 

Slika 48: Pablo Picasso: Dekle pred ogledalom (1932) 

Kadar kompozicija ni simetrična, umetnik 

oblike uravnovesi tako, da upošteva 

njihovo težo. Črn krog je veliko »težji« 

od nekaterih drugih oblik. To umetnik 

upošteva in jih smiselno razporedi.  

  

Slika 49: Vasilij Kandinski, Kompozicija VIII (1923) 

Poslušajo. 

 

 

Poslušajo in si ogledajo 

reprodukcije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor in 

razlaga ob ogledu 

reprodukcij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor in 
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Povem, da si bomo sedaj ogledali nekaj 

vrst kompozicij. Ob spodnjih primerih in 

reprodukcijah razložim naslednje 

kompozicije:  

- Navpična (vertikalna): Oblike so 

razvrščene navpično, daje vtis 

rasti, poleta, vzgona. 

- Poševna (diagonalna): Oblike so 

razvrščene poševno, daje vtis 

gibanja. 

- Vodoravna (horizontalna): oblike 

razporejamo vodoravno, daje vtis 

umirjenosti (omenim tudi pasovno 

kompozicijo oziroma friz). 

- Trikotna: Oblike so razporejene 

trikotno, daje vtis vzvišenosti. 

- Krožna: Oblike izhajajo iz 

središča in si sledijo krožno, daje 

vtis sklenjenosti, krožnega 

gibanja. 

Ob razlagi z vprašanji sproti preverjam 

razumevanje učencev in vodim pogovor o 

tem, kako deluje določena kompozicija in 

zakaj. 

Povem, da je pri vseh opisanih 

kompozicijah način razvrščanja 

elementov jasen ter ga zlahka opišemo. 

Nekatere kompozicije so tudi bolj 

zahtevne in jih je težko pojasniti.  

 

Slika 50: Juan Miro, Karneval Harlekina (1925) 

Ob ogledu reprodukcij 

poslušajo in odgovarjajo 

na vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga ob ogledu 

reprodukcij. 
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Spet si ogledamo nekatere primere 

ilustracij z začetka ure. Učencem dam 

nalogo, da opazujejo kompozicijo in 

ugotovijo, za kakšno vrsto gre. Vprašam, 

zakaj se je pri tem primeru umetnik 

odločil za tako kompozicijo. Ko 

odgovorijo, pokažem tudi ilustracije, kjer 

je kompozicija vidno označena, da si 

bolje predstavljajo. 

    

  

 

 

 

Odgovarjajo: Krožno 

kompozicijo je uporabil 

zato, da otroci na telefonih 

delujejo bolj povezano, 

kot zaprta skupina, deček 

z žogo pa deluje še bolj 

izločen … / trikotno / 

vodoravno. 

 

 Napoved likovne naloge  

Učencem povem, da si bodo danes izbrali 

eno izmed vrst kompozicij, ki smo jih 

spoznali, ter upodobili motiv, povezan s 

problematiko, o kateri smo se pogovarjali 

(torej internet, socialna omrežja). Risali 

bodo na risalni list, na izbiro pa imajo 

svinčnike, suhe barvice in flomastre. 

Ponovimo, da je pri izbiri motiva 

najpomembnejše sporočilo.  

Glavna cilja/kriterija vrednotenja sta:  

- Izbrati si vrsto kompozicije in jo 

uporabiti v risbi. 

Poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga. 
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- Narisati izviren motiv s 

sporočilom. 

Med pripravo materiala na tablo skiciram 

vrste kompozicij, ki smo se jih naučili, da 

si jih učenci lahko kadarkoli med uro 

ponovno ogledajo. 

Med likovnim izražanjem preverjam, 

katere kompozicije so si učenci izbrali, 

kakšen motiv bodo upodobili ter jih 

opomnim na cilje naloge, če je potrebno. 

Če ima kdo težave, primerno svetujem in 

pomagam. 

 

 

 

 

Pripravijo material in 

ustvarjajo. 

 

 

 

 

Priprava materiala 

in likovno 

izražanje. 

 Sklepni del  

 

Po končanem delu si ogledamo izdelke in 

jih vrednotimo. Vodim pogovor o tem, 

kako se razlikujejo nastali izdelki (Na 

katerih izdelkih takoj vidimo, kakšno je 

sporočilo, na katerih pa ni tako jasno? 

Katera kompozicija je prikazana na 

določenem izdelku? Je za kakšen izdelek 

težko ugotoviti, za katero kompozicijo 

gre? 

 

Ogledajo si nastala dela in 

izražajo svoja mnenja. 

 

Pogovor in 

deljenje mnenj ob 

ogledu nastalih 

del. 
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6.6.2 RAZISKOVALNI DNEVNIK 

Sem pri učencih opazila veliko odpora do likovnega izražanja? Kako se je ta upor kazal? 

Večjih zadržkov pred likovnim izražanjem nisem opazila, kajti večina učencev je zavzeto 

začela z risanjem. Veliko učencev se je med seboj pogovarjalo, kaj bodo narisali, saj so  imeli 

res veliko zanimivih idej, ki so si jih z navdušenjem delili med seboj. 

So takoj pričeli z delom ali je bilo potrebne veliko spodbude? Kako sem učence spodbujala 

k izražanju, kaj je delovalo in kaj ne? 

Nekaj učencev se s temo ni preveč povezalo oziroma niso takoj dobili ideje, kaj bi z risbo 

prikazali. Poskušala sem jim pomagati, da pridejo do kakšne ideje tako, da sem jih na primer 

vprašala, če so se že kdaj znašli v kaki situaciji, kjer se jim je zdelo, da so vsem okoli njih 

pomembni le telefoni. Na tak ali drugačen način so vsi prišli do neke ideje, s katero so se 

povezali ter jo želeli upodobiti. 

Učence sem morala večkrat opozoriti, naj si zamislijo svoj motiv, ker so nekateri želeli 

upodobiti enake motive, kot smo si jih ogledali na začetku učne ure. Prav tako sem jih večkrat 

spodbudila k razmisleku o lastnem motivu zato, ker so nekateri želeli narisati isti motiv kot kak 

drug učenec, saj so si učenci ideje izmenjevali. 

Ker so bili tako zavzeti za risanje lastne ideje, so učenci občasno pozabili, da morajo paziti tudi 

na kompozicijo. Tako sem učence med likovnim izražanjem spraševala, za katero kompozicijo 

so se odločili in kako bodo idejo izpeljali: Tako je veliko učencev ugotovilo, da zaenkrat njihova 

kompozicija še ni primerna, ter so dodali elemente tam, kjer je bilo to potrebno. 

Nekatere učence sem spodbudila, naj razmislijo o sporočilu svojega izdelka, saj je bila 

sporočilnost eden glavnih namenov likovne naloge. Določen učenec je na primer risal telefon. 

Vprašala sem ga, kaj je sporočilo njegove risbe in tako je ugotovil, da nekega sporočila v tej 

risbi ni. Nato je dodal človeka in mi razložil sporočilo: Okrog človeka krožijo aplikacije, saj 

človek živi v telefonu in ne more zbežati. 

Ideje učencev so bile zares izvirne, a se je nekaterim učencem zataknilo pri izvedbi. Učenec je 

želel narisati, kako vsi turisti fotografirajo Eifflov stolp, nihče pa ne uživa v razgledu. Po 

preteku polovice časa za likovno izražanje se je še vedno ukvarjal z risanjem podrobnosti stolpa. 

Spodbudila sem ga k razmisleku o namenu likovne naloge ter sporočilu, ki ga bo imela njegova 

risba, in tako je ugotovil, da so bolj kot podrobnosti na stolpu pomembni drugi elementi. 

Učence sem pred pričetkom risanja spodbudila tudi k skiciranju izbrane kompozicije in 

načrtovanju postavitve elementov. Veliko učencev je predlog upoštevalo in jim olajšalo proces 

risanja. 

Kakšno je bilo vzdušje v razredu med podajanjem teorije in po napovedi likovne naloge?  

Med ogledom ilustracij o tematiki socialnih omrežij so učenci navdušeno sodelovali in izražali 

mnenja, morala sem opozarjati le na dvigovanje roke in stopnjo glasnosti, saj je veliko učencev 

naenkrat želelo deliti svoje mnenje. Med samo razlago kompozicij so učenci postali nekoliko 

manj zainteresirani, saj so se med seboj še vedno želeli pogovarjati o ogledanih ilustracijah. 

Vseeno so teorijo razumeli ter z nekaj spodbude in pomoči odgovarjali na moja vprašanja. Po 

napovedi likovne naloge so bili učenci navdušeni za delo, le redki učenci za likovno nalogo 

niso pokazali velikega zanimanja. 

So učenci podali kake komentarje o tem, kakšna se jim zdi naloga, jim je všeč ali ne in 

zakaj? 
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Večina učencev je z veseljem delila ideje z menoj, opazila sem, da jim je naloga veliko bolj 

všeč kot prejšnja, saj so se z njo povezali tudi na osebni ravni.  

Sem opazila še karkoli drugega, kar mi pomaga pri razumevanju situacije in mojega 

problema? 

Za razliko od prejšnje likovne naloge pri tej nalogi nisem opazila večjih razlik med razredoma. 

Učenci so bili za likovno izražanje veliko bolj zavzeti in dovzetni za moje predloge.  
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6.6.3 REZULTATI VPRAŠALNIKA 3 

V oddelku A je bilo prisotnih vseh 22 učencev, v oddelku B pa 19 učencev. 

Prvi del vprašalnika je bil enak kot pri vprašalniku 2. Ugotovili smo mnenje učencev o drugi 

likovni nalogi ter ugotovitve primerjali z rezultati vprašalnika 2. 

Tabela 18: »S svojim izdelkom sem zadovoljen/zadovoljna.« 

 

Določeno izboljšanje v primerjavi z rezultati prejšnjega vprašalnika kažejo že rezultati za prvo 

trditev, saj se skupno kar 41,5 % učencev popolnoma strinja s tem, da so s svojimi izdelki 

zadovoljni. Delno se jih strinja več kot tretjina (36,6 %), nekaj več kot petina (22,0 %) pa se jih 

bolj ne strinja kot strinja. Zanimivo je, da niti en učenec v obeh oddelkih ni označil možnosti 

»Se sploh ne strinjam.«. Med oddelkoma pa se spet pojavljajo pomembne razlike: Medtem, ko 

se v oddelku B s trditvijo vsi učenci deloma ali popolnoma strinjajo, se kar 40,9 % oddelka A 

s trditvijo bolj ne strinja kot strinja. To je v oddelku A tudi najbolj zastopan odgovor, a mu z 

nekaj več kot tretjino (36,3 %) sledi možnost »Se popolnoma strinjam.«, kar je nekoliko bolj 

spodbudno. 

V primerjavi s prejšnjimi rezultati se je največja sprememba zgodila pri oddelku A, saj se pri 

prvi nalogi skoraj petina A-oddelka sploh ni strinjala s tem, da so s svojim izdelkom zadovoljni, 

pri tej nalogi pa te možnosti ni označil nihče. Še vedno pa je v oddelku A preveč učencev, ki se 

s trditvijo bolj ne strinjajo kot strinjajo, kar smo nato poskusili spremeniti pri zadnji likovni 

nalogi. 
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Tabela 19: »Med ustvarjanjem sem bil/-a sproščen/-a.« 

 

Skupno več kot polovica učencev (51,2 %) se popolnoma strinja s trditvijo, da so bili med 

ustvarjanjem sproščeni. Deloma se strinja nekaj več kot tretjina (36,6 %) učencev. Če rezultate 

primerjamo z rezultati prejšnjega vprašalnika, ugotovimo, da so bili učenci oddelka B pri tej 

nalogi nekoliko manj sproščeni kot pri prejšnji, kjer so se vsi razen trije učenci s trditvijo 

popolnoma strinjali. Pri tej nalogi pa iz oddelka B nihče ni označil možnosti »Se bolj ne strinjam 

kot strinjam.« in »Se sploh ne strinjam.«, kar pomeni, da sem namen do neke mere dosegla. 

Tudi pri oddelku A jih je pri prejšnji nalogi nekaj več odgovorilo, da se bolj ne strinjajo kot 

strinjajo s trditvijo ali pa sploh ne strinjajo. Še vedno pa se skoraj petina oddelka A (18,2 %) 

sploh ne strinja s tem, da so bili med ustvarjanjem sproščeni. 

Tabela 20: »Pred pričetkom ustvarjanja sem dolgo okleval/-a.« 

 

Odgovori na trditev »Pred pričetkom ustvarjanja sem dolgo okleval/-a«, so zelo različni. 

Predvidevamo, da zato, ker je bila likovna naloga taka, da so nekateri učenci potrebovali več 

časa za razmislek o motivu kot drugi. Tako se skupno največ učencev, (36,6 %) s trditvijo 

deloma strinja, nekaj več kot tretjina učencev (31,7 %) pa se s trditvijo sploh ne strinja. V 

oddelku B se niti en učenec s trditvijo ne strinja popolnoma, medtem ko je v oddelku A to 

možnost označila več kot četrtina učencev (27,3 %). 
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Tudi pri prejšnji nalogi je bilo potrebno nekoliko razmisliti pred pričetkom likovnega 

ustvarjanja. Če rezultate primerjamo, ugotovimo, da se pri tej nalogi veliko več učencev sploh 

ne strinja s tem, da so pred likovnim izražanjem dolgo oklevali (pri prejšnjem vprašalniku jih 

je skupno tako odgovorilo le 14,3 %). Predvidevamo, da je temu tako zato, ker so učenci zelo 

hitro dobili ideje o tem, kaj bodo narisali, in hitro pričeli z likovnim izražanjem. 

Tabela 21: »Za pričetek likovnega izražanja sem bil/-a motiviran/-a.« 

 

Skupno največ, to je nekaj več kot tretjina učencev (34,1 %) se deloma strinja s tem, da so bili 

za pričetek likovnega izražanja motivirani. Prav tako se nekaj več kot tretjina učencev (31,7 %) 

s trditvijo popolnoma strinja. Nekaj več kot četrtina (26,8 %) se s trditvijo bolj ne strinja kot 

strinja, le 7,3 % učencev pa se s trditvijo sploh ne strinja. V oddelku B zadnje možnosti ni izbral 

niti en učenec, več kot polovica oddelka B (52,6 %) pa se popolnoma strinja s tem, da so bili 

za pričetek likovnega izražanja motivirani. Medtem je to možnost v oddelku A izbralo le 13,6 

% učencev. 

V primerjavi z rezultati prejšnjega vprašalnika se je zelo povečala stopnja strinjanja pri B-

oddelku – tu se jih namreč več kot polovica popolnoma strinja s tem, da so bili za pričetek 

likovnega izražanja motivirani, pri prejšnji nalogi pa je to možnost izbrala manj kot tretjina. Pri 

oddelku A so se zgodile zanimive razlike, saj se jih je pri prejšnji nalogi nekoliko več s trditvijo 

popolnoma strinjalo, a jih je več označilo tudi možnost »Se sploh ne strinjam.«, zato je težko 

govoriti o izboljšanju ali poslabšanju rezultata.  
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Tabela 22: »Med ustvarjanjem sem veliko razmišljal/-a o tem, kakšen bo končni likovni izdelek-« 

 

Odgovori na to trditev se lahko od naloge do naloge zelo razlikujejo, saj nekatere likovne naloge 

zahtevajo več razmisleka pred pričetkom oziroma med samim ustvarjanjem kot druge. Ta 

likovna naloga je bila definitivno ena izmed takih, kjer je treba razmišljati tudi o tem, kako bo 

izdelek deloval, ko bo končan (npr. glede kompozicije). Skupno se največ učencev (39,0 %) s 

trditvijo »Med ustvarjanjem sem veliko razmišljal/-a o tem, kakšen bo končni likovni izdelek.« 

deloma strinja. Odgovora »Se popolnoma strinjam.« in »Se bolj ne strinjam kot strinjam.« je 

označilo iz vsakega oddelka skoraj četrtina učencev (24,4 %). 

Ob primerjavi rezultatov s prejšnjim vprašalnikom ne opazimo velikih pomembnih razlik. 

Najbrž zato, ker je bilo treba pri obeh nalogah nekoliko načrtovati in razmišljati o končnem 

likovnem izdelku. Nekaj več učencev je sicer pri tej nalogi označilo možnost »Se bolj ne 

strinjam kot strinjam.«, a razlike niso velike. 

Tabela 23: »Med ustvarjanjem sem užival/-a.« 

 

Skupno skoraj polovica učencev (48,8 %) se popolnoma strinja s trditvijo »Med ustvarjanjem 

sem užival/-a.«. Nekaj manj kot tretjina učencev (29,3 %) se s trditvijo deloma strinja. Medtem 

ko se v oddelku B vsi učenci s trditvijo popolnoma (63,2 %) ali deloma (36,8 %) strinjajo, se v 
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oddelku A skoraj tretjina učencev (31,8 %) bolj ne strinja kot strinja, skoraj desetina (9,1 %) pa 

se sploh ne strinja.  

Pri oddelku B so rezultati zelo podobni rezultatom prejšnjega vprašalnika, pri oddelku A pa so 

rezultati pri tej nalogi nekoliko bolj spodbudni kot pri prejšnji. Pri tem vprašalniku se jih je 

namreč popolnoma strinjalo s tem, da so med ustvarjanjem uživali, več kot tretjina, pri 

prejšnjem pa le nekaj več kot petina. Tudi pri odgovoru »Se sploh ne strinjam.« je vidna 

izboljšava, saj je pri prejšnjem vprašalniku ta odgovor izbralo več kot petina učencev, pri tej 

nalogi pa skoraj desetina učencev. 

Tabela 24: »Pri pouku likovne umetnosti bi si želel/-a več podobnih nalog.« 

 

Skupno več kot polovica učencev (51,2 %) se deloma strinja s trditvijo, da si želijo pri pouku 

likovne umetnosti več podobnih nalog, nekaj več kot tretjina (34,1 %) pa se popolnoma strinja. 

V oddelku B možnosti »Se bolj ne strinjam kot strinjam« in »Se sploh ne strinjam.« ni izbral 

nihče, v oddelku A pa je bilo nekoliko drugače. Skoraj desetina učencev (9,1 %) oddelka A se 

s trditvijo bolj ne strinja kot strinja, skoraj petina (18,2 %) pa se jih s trditvijo sploh ne strinja. 

Pri prejšnjem vprašalniku odgovori na to vprašanje niso bili spodbudni, tukaj pa je vidna opazna 

izboljšava. Pri oddelku B je delež učencev, ki so pri prejšnjem vprašalniku odgovorili z »Se 

bolj ne strinjam kot strinjam.« ali »Se sploh ne strinjam.« dosegel skoraj tretjino, tu pa se za ta 

dva odgovora ni odločil noben učenec oddelka B. Skoraj polovica učencev oddelka B se 

popolnoma strinja s tem, da bi si želeli imeti več podobnih likovnih nalog. 

Velika pomembna razlika se pojavi tudi pri oddelku A. Pri prejšnjem vprašalniku je skoraj 

polovica učencev oddelka A odgovorila, da se sploh ne strinjajo s tem, da si pri pouku likovne 

umetnosti želijo podobnih nalog. Tu se je za to možnost odločila manj kot petina učencev. Več 

kot petina se pri tej likovni nalogi s trditvijo popolnoma strinja, kar je velik napredek od prejšnje 

naloge, ko je to možnost označil le en učenec. Odgovori pri možnosti »Se deloma strinjam.« pa 

so se skoraj podvojili, saj ga je prej označilo nekaj več kot četrtina učencev, sedaj pa kar 

polovica učencev oddelka A. 
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Analiza vprašanja »Označi, kaj ti je bilo pri današnji nalogi všeč.« 

Tudi pri tem vprašalniku sem uporabila vprašanje, kjer so učenci označili vse odgovore, ki 

opisujejo lastnosti naloge, ki so jim bile všeč. Če jim je bilo všeč še kaj drugega, so lahko izbrali 

možnost drugo in odgovor dopisali. 

V oddelku A je 9 od vseh (22) učencev označilo, da jim je bila všeč obravnavana tema o 

socialnih omrežjih. To predstavlja 40,9 % razreda. To, da je bil motiv domišljijski, je 

odgovarjalo kar sedemnajstim učencem, torej kar 77,3 % vseh učencev oddelka A. Učenci so 

prek motiva lahko izrazili svoje mnenje, in to je bilo všeč šestim učencem. Izbirali so lahko 

med več tehnikami, kar je odgovarjalo štirinajstim učencem, tehnika pa je omogočala veliko 

natančnost, kar je kot dobro lastnost naloge označilo 6 učencev. Nič od naštetega ni bilo všeč 

trem učencem, možnosti drugo pa ni izbral nihče. 

V oddelku B je bila enajstim učencem všeč tema socialnih omrežij, dvanajstim pa to, da je bil 

motiv domišljijski. Osmim učencem je bilo všeč, da so lahko prek motiva izrazili svoje mnenje, 

dvanajstim pa to, da so imeli na voljo več tehnik. Trije so označili, da jim je odgovarjala tehnika, 

ki je omogočala natančnost. Možnosti »nič od naštetega« in »drugo« ni označil noben učenec. 

Analiza vprašanja »Označi, kaj ti je všeč na tvojem izdelku.« 

Zadnje vprašanje sem glede na neuspeh odprtega vprašanja pri prejšnjem vprašalniku 

spremenila v vprašanje z možnostjo izbire več odgovorov, zato rezultate predstavljam opisno. 

Naloga se je glasila: »Označi, kaj ti je všeč na tvojem izdelku.«. Kot možne odgovore sem 

podala »upodobitev izbrane kompozicije«, »motiv/njegova sporočilnost« in možnost drugo, 

kjer so učenci sami dopisali odgovor. Na ta način zastavljeno vprašanje se je izkazalo kot veliko 

bolj smiselno, saj učenci niso spuščali vprašanja, kot so to počeli prej, ko je bilo vprašanje 

odprtega tipa. 

V oddelku A je možnost »upodobitev izbrane kompozicije« označilo 11 učencev, torej polovica 

oddelka. Motiv in njegova sporočilnost je bila na lastnem izdelku všeč desetim učencem. 

Nekateri učenci so označili še možnost drugo, kjer so zapisali: barve (2 učenca), risba s 

svinčnikom (7 učencev), nič (dva učenca). 

V oddelku B je možnost »upodobitev izbrane kompozicije« označilo 8 učencev, motiv in 

njegova sporočilnost je bila všeč štirinajstim učencem, pod možnost »drugo« pa so učenci 

zapisali: »vse na risbi«, »barve« ter »ozadje risbe«. 
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6.6.4 LIKOVNI IZDELKI 

Učence sem prosila, da poleg svoje šifre na likovni izdelek pripišejo še, katero kompozicijo so 

upodobili. Ker je eden glavnih namenov likovne naloge ta, da ima risba določeno sporočilo, 

sem se odločila izpostaviti predvsem zanimiva likovna dela ter ugotovila, kakšni se likovni 

izdelki ter likovna naloga zdijo avtorjem določenih del. Nekatera sporočila del bom opisala, 

kakor se jih spomnim po opisu učencev. 

Oddelek A 

Učenec je upodobil zemljo, 

okoli katere krožijo aplikacije 

za socialna omrežja. Izbral si je 

krožno kompozicijo. 

Učenec se popolnoma strinja s 

tem, da je s svojim izdelkom 

zadovoljen, da je bil za likovno 

izražanje motiviran ter med 

njim sproščen. Pri nalogi mu je 

bila všeč obravnavana tema 

socialnih omrežij, domišljijski 

motiv ter to, da je z njim lahko 

predstavil svoje mnenje. 

Odgovarjala mu je tehnika, ki 

je omogočala natančnost. Na 

svojem izdelku mu je najbolj 

všeč sporočilnost motiva. Pri 

prejšnji nalogi učencu ni bilo všeč nič, le deloma se je strinjal s tem, da je z izdelkom zadovoljen 

ter da je bil med ustvarjanjem sproščen. 

 

Učenec je želel s sliko prikazati, kako je človek ujet v telefon, 

poln aplikacij socialnih omrežij, in ne more izstopiti. Izbral si 

je navpično kompozicijo. Učenec se popolnoma strinja s tem, 

da je s svojim izdelkom zadovoljen ter da je med ustvarjanjem 

užival. Deloma se strinja s tem, da je bil za likovno izražanje 

motiviran ter da si želi več podobnih likovnih nalog. Na tej 

nalogi mu je najbolj odgovarjala obravnavana tematika 

socialnih omrežij ter to, da je bil motiv domišljijski. Učenec je 

bil tudi pri prejšnji nalogi z izdelkom zelo zadovoljen. 

 

 

  

Slika 51 

Slika 52 
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V oddelku sta bila še dva učenca, ki sta ustvarila likovni deli s podobnim sporočilom in sta prav 

tako z izdelkoma zelo zadovoljna. Leva risba prav tako predstavlja človeka v telefonu, okoli 

katerega krožijo aplikacije, desna pa človeka, ki ne zdrži teže socialnih omrežij. Vidi se 

medsebojni vpliv učencev, ki so si ideje izmenjevali in prišli do podobnih rešitev.  

          

Slika 53                                                       Slika 54 

 

Obema učencema je bila pri nalogi najbolj všeč obravnavana tematika ter to, da sta lahko 

izbirala med več različnimi tehnikami. Prav tako je obema na izdelku najbolj všeč njegova 

sporočilnost. 

Ta likovni izdelek ima 

močno sporočilo, saj se 

otrok v ospredju želi 

igrati z žogo, a so vse 

ostale narisane osebe 

zaposlene s telefoni. 

Učenec je upodobil 

trikotno kompozicijo. 

Glede na rezultate 

vprašalnika se 

popolnoma strinja s 

tem, da je z izdelkom 

zadovoljen, da je bil 

med ustvarjanjem 

sproščen, pa tudi da je 

pred začetkom 

likovnega izražanja 

dolgo okleval. Med 

ustvarjanjem je tudi 

veliko razmišljal o tem, kakšen bo končni izdelek. Najbolj mu je odgovarjal motiv, ki je bil 

domišljijski, ter to, da je lahko prek motiva upodobil svoje mnenje. Odgovarjala mu je tudi 

Slika 55 
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možnost izbire več tehnik. Na lastnem izdelku pa mu je najbolj všeč upodobitev izbrane 

kompozicije ter sporočilnost motiva. 

Pri tej risbi se zelo 

dobro vidi katero 

kompozicijo je 

učenec upodobil -  

diagonalno. Hkrati 

pa je tudi sporočilo 

risbe zelo izvirno in 

dobro razumljivo. 

Vsi ljudje s telefoni 

v roki hodijo v 

prepad, a se tega ne 

zavedajo, ker le 

sledijo znaku za 

internet. Dva otroka 

se še vedno igrata 

brez telefona in 

zmedeno opazujeta 

ostale ljudi. Glede 

na to, da je likovni 

izdelek izpolnil vse 

cilje likovne naloge, me je zanimalo, kakšno mnenje ima o njem avtor. 

Učenec se bolj ne strinja kot strinja s tem, da je z izdelkom zadovoljen. Popolnoma se strinja s 

tem, da je pred pričetkom likovnega izražanja dolgo okleval ter da je med ustvarjanjem veliko 

razmišljal o tem, kakšen bo končni izdelek. Deloma se strinja s tem, da je bil med ustvarjanjem 

sproščen ter da je v njem užival, pa tudi s tem, da si pri pouku likovne umetnosti želi več 

podobnih nalog. Pri tej likovni nalogi mu je najbolj odgovarjal domišljijski motiv, to, da je 

lahko z njim predstavil svoje mnenje ter da je imel na voljo več tehnik, pa tudi da je tehnika 

omogočala večjo natančnost. 

Podobno sporočilo ima 

likovni izdelek, ki 

prikazuje dve osebi, ki 

plezata na avstralsko 

znamenitost, ker ju tam 

čaka internet. Sporočilo 

risbe je, da bi ljudje za 

internet naredili marsikaj, 

tudi če je to nevarno. 

Upodobljena je krožna 

kompozicija. Učenec se 

bolj ne strinja kot strinja s 

tem, da je z izdelkom 

zadovoljen. 

 

 

Slika 56 

Slika 57 
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Zelo zanimivo se mi zdi tudi 

delo učenca, ki je sporočilo 

risbe še posebej poudaril s 

tem, da je otroka, ki 

uporablja telefon, upodobil 

le s svinčnikom, okolje in 

ostale otroke, ki se igrajo, pa 

v živahnih barvah. Upodobil 

je diagonalno kompozicijo. 

Učenec se popolnoma strinja 

s tem, da je z izdelkom 

zadovoljen ter da je bil med 

ustvarjanjem sproščen ter da 

je v njem užival. Želi si več 

podobnih likovnih nalog. 

Odgovarjal mu je 

domišljijski motiv, ki je 

omogočal izražanje lastnega 

mnenja, ter možna izbira več tehnik. Učenec je tudi dobro uporabil različne tehnike za poudarek 

na sporočilu. Na izdelku mu je všeč sporočilo kot tudi upodobitev izbrane kompozicije. 

To risbo je ustvaril učenec, 

ki veliko ustvarja tudi doma 

ter glede na moja opažanja 

pri pouku likovne 

umetnosti, tudi ko z 

izdelkom konča, ustvari še 

kaj drugega. Ustvarja 

namreč izredno hitro. Z 

učencem sem imela težavo, 

da ni želel narisati risbe, 

povezane z obravnavano 

tematiko, ampak je ustvarjal 

risbe po svojih željah. Ko 

sem ga spodbudila, je 

nastala ta risba v trikotni 

kompoziciji. Učenec se bolj 

ne strinja kot strinja s tem, da 

mu je likovni izdelek všeč in 

sploh ne strinja s tem, da si pri pouku želi več podobnih likovnih nalog. Za likovno izražanje 

sploh ni bil motiviran ter v njem ni užival. Všeč mu je bila tehnika, ker je omogočala veliko 

natančnost. Na svoji risbi mu je všeč risba ženske. 

  

Slika 58 

Slika 59 
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Oddelek B 

Likovno delo predstavlja turiste, ki si ogledujejo Eifflov 

stolp, a svojo pozornost vsi namenjajo telefonom. 

Učenec je upodobil navpično kompozicijo. Učenec se je 

med ustvarjanjem zelo dolgo ukvarjal z risbo stolpa, a 

sem ga spodbudila, da ga poenostavi in to mu je zelo 

dobro uspelo. 

Učenec se popolnoma strinja s tem, da je z risbo 

zadovoljen ter da je bil za likovno izražanje motiviran. 

Prav tako se popolnoma strinja s tem, da si pri pouku 

likovne umetnosti želi več podobnih likovnih nalog. Pri 

tej nalogi mu je odgovarjala tema socialnih omrežij ter 

domišljijski motiv, prav tako pa možna izbira različnih 

tehnik. Na lastnem izdelku mu je všeč upodobitev 

izbrane kompozicije ter motiv in njegova sporočilnost. 

 

 

Slika 60 
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Slika 61 

Že med likovnim izražanjem sem opazila, da učencu, ki je narisal zgornjo risbo likovna naloga 

izredno odgovarja, saj se je lahko posvetil tudi najmanjšim podrobnostim. Upodobil je telefon, 

na katerem je odprta aplikacija za pošiljanje fotografij, v ozadju pa je upodobil otroke, ki 

uporabljajo telefone. Risbo je dodatno opremil še z napisi in veliko podrobnostmi, saj je zelo 

natančen. S svojim izdelkom je popolnoma zadovoljen, za likovno izražanje je bil motiviran. 

Želi si več podobnih likovnih nalog. Še posebej mu je pri tej nalogi odgovarjala tema socialnih 

omrežij ter to, da je prek motiva lahko izrazil svoje mnenje. 

Pri oddelku B sem opazila, da se je veliko učencev odločilo za dodatno obrobljanje risbe s črnim 

flomastrom. Tako so se odločili tudi trije avtorji spodnjih risb, posebej pa bom izpostavila eno, 

ki ima zanimivo sporočilo. 

      

Slika 62                                                                              Slika 63 

 

Sporočilo spodnje risbe je zelo dobro izraženo in razumljivo. Predstavlja osebo, ki nosi slušalke 

in vso pozornost posveča telefonu, stopa čez cesto in ne opazi prihajajočega vozila. Avtor risbe 
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se popolnoma strinja s tem, da je z risbo zadovoljen ter da je bil za likovno izražanje motiviran. 

Prav tako je bil med ustvarjanjem sproščen, je v njem užival ter si želi več podobnih likovnih 

nalog. Avtorju je všeč upodobitev izbrane kompozicije, ki je diagonalna, ter sporočilnost 

motiva, še posebej pa je napisal, da mu je na risbi všeč vse. 

 

 

Slika 64 

6.6.5 SKLEP IN NAČRTOVANJE ČETRTEGA KORAKA 

Glede na rezultate je bila večina učencev med likovnim izražanjem sproščena. Zaradi narave 

naloge so učenci med ustvarjanjem precej razmišljali o tem, kakšen bo končni izdelek. Nekateri 

so pred začetkom dalj časa oklevali – sklepam, da so to možnost označili tisti učenci, ki se niso 

mogli odločiti za eno idejo in so o njej dalj časa razmišljali. 

Predvsem učenci oddelka B so s svojimi izdelki zadovoljni, rezultate oddelka A pa sem si želela 

z naslednjo nalogo poskusiti izboljšati. Tudi motivacija je bila glede na rezultate v oddelku B 

opazno boljša. Učenci oddelka B so med ustvarjanjem tudi bolj uživali. 

Zdi se mi, da je bila ta naloga za učence oddelka B odlična. Želijo si tudi več podobnih nalog, 

kar je pokazatelj, da je večini učencev naloga res odgovarjala. Pri učencih oddelka A sem 

poskusila rezultate izboljšati s tretjo nalogo. 

Ker sem želela eno izmed nalog zastaviti tako, da bo poudarek bolj na procesu likovnega 

izražanja kot na končnem izdelku, sem za zadnjo nalogo izbrala slikanje po glasbi. Glede na 

lastna opažanja in rezultate so učenci imeli na voljo več likovnih tehnik, saj jim je to pri drugi 

nalogi odgovarjalo. Opazno imajo raje domišljijske motive kot motive po opazovanju, zato sem 

predvidevala, da moram v eno nalogo vključiti tudi abstrakten motiv. 

Pibernik (2006) pravi, da so otroci realisti, tako da težje sprejmejo likovno nalogo z abstraktnim 

motivom, likovne izdelke pa dojemajo bolj kot vajo in ne kot pravo sliko. 

Da sem učencem abstraktni motiv nekoliko približala, je bil motiv povezan z glasbo. Glasba je 

stvar, s katero se lahko poveže skoraj vsak človek, učence pa je spodbudila tudi k temu, da o 

motivu niso razmišljali preveč in so ustvarjali z lastnimi občutki.  
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Učenci so po končani likovni nalogi prejeli še zadnji vprašalnik (priloga, stran 104), kjer je bilo 

običajnega preverjanje uspešnosti likovne naloge dodano še vprašanje o tem, katera naloga jim 

je bila od vseh treh najljubša. 
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6.7 ČETRTI KORAK 

6.7.1 UČNA PRIPRAVA 

Likovna naloga: Slikanje ob poslušanju glasbe 

Razred: 7. 

Število ur: 2 šolski uri 

Oblikovalno področje: oblikovanje na ploskvi: slikanje 

Likovna tehnika: akvarel, voščenke, tempera 

Likovni motiv: Glasba (abstrakten motiv) 

Materiali in orodja: risalni listi, zaščita za mizo, čopiči, lonček z vodo, vodene barvice, 

voščenke, tempere 

Didaktični pripomočki: fotografije, reprodukcije, glasba, video 

Oblike dela: individualna 

Metode dela (splošne): razlaga, opisovanje, pogovor … 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Cilji: 

Učenci: 

- Spoznajo vlogo glasbe v povezavi z likovno ter drugimi vrstami umetnosti. 

- Spoznajo umetnike, ki so v svojih delih povezovali likovno umetnost in glasbo. 

- Obnovijo znanje o barvah. 

- Spoznajo komplementarne barve. 

- Poslušajo glasbo in jo upodobijo z uporabo različnih barvnih kombinacij. 
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Učitelj Učenci Učne metode, 

sredstva, 

pripomočki 

 Uvodni del  

Učencem povem, da se bomo danes pogovarjali 

o povezavi med glasbo in likovno umetnostjo. 

 

Učence vprašam, če so že kdaj ustvarjali ob 

glasbi. So imeli občutek, da glasba vpliva na 

njihovo likovno izražanje? 

 

Vprašam, kje vse so učenci že opazili, da se 

glasba kombinira s sliko, videom ali 

dogajanjem. 

Ima glasba pri filmu pomembno vlogo? Zakaj? 

 

 

 

 

 

 

 

Učencem povem, da si bomo ogledali primer 

upodobitve skladbe v določenem filmu, oni pa 

naj opazujejo, kakšni elementi so uporabljeni za 

upodobitev skladbe. Predvajam naslednji video: 

https://www.youtube.com/watch?v=J06aSFthX1

Y 

Učence vprašam: Katere oblike in barve ste na 

videu opazili? Kakšne so bile barve, zakaj 

menite, da je ustvarjalec izbral take barve? Kako 

so se elementi premikali? Kaj bi se zgodilo, če bi 

glasbo zamenjali z zelo počasno? 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo. 

 

 

Odgovarjajo: v filmih, 

risankah, tudi v 

gledališču, 

videospotih… 

Ima zelo pomembno 

vlogo, saj ustvarja 

določeno 

razpoloženje, nekateri 

prizori brez glasbe ne 

bi imeli takega 

pomena… 

 

 

 

 

Ogledajo si video. 

 

Odgovarjajo: Skladba 

je bila pozitivna, 

poskočen tempo in 

ritem… Opazili smo 

veliko različnih oblik, 

likov, vsi so bili živih 

barv – da se sklada z 

razpoloženjem 

skladbe. Liki so se 

premikali v ritmu 

glasbe. Če bi uporabili 

počasno glasbo, prizor 

ne bi bil pozitivno 

razpoložen, vse bi se 

spremenilo. 

 

 

 

 

Pogovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video. 

 

Pogovor. 

 Osrednji del  

Ugotovili smo torej, da se glasba in druge vrste 

umetnosti močno dopolnjujejo. Tudi nekateri 

umetniki so se veliko ukvarjali z upodobitvijo 

glasbe. V delih Kandinskega se glasba kot motiv 

vedno znova ponavlja. To nam povedo že naslovi 

njegovih del: Kompozicije, Improvizacije, 

 

Poslušajo in si 

ogledajo reprodukcije. 

 

 

 

 

Razlaga ob 

prikazu 

reprodukcij. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J06aSFthX1Y
https://www.youtube.com/watch?v=J06aSFthX1Y
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Impresije (nekatere so bile ustvarjene kot odziv 

na izkušnjo ob poslušanju določene glasbe). 

Njegovih 10 kompozicij naj bi predstavljalo 

serijo simfonij. 

 

Slika 65: Vasilij Kandinski: Impresija III (1911) 

Ogledamo si video, kjer je nekdo poskušal 

animirati Kandinskyjevo delo Kompozicija VIII: 

https://www.youtube.com/watch?v=jxT9VcLV

OV4 

 

Slika 66: Vasilij Kandinski: Kompozicija VIII (1923) 

Kandinsky je imel tudi sinestezijo – to je 

fenomen, pri katerem so nekateri čuti pomešani. 

Oseba lahko na primer vedno, ko vidi določeno 

barvo, okusi pripadajoč okus (primer: opazi 

rdečo, okusi jagode). Za likovno umetnost pa je 

najbolj pomembna sinestezija, pri kateri osebe 

ob poslušanju glasbe vidijo določene barve. 

Umetnica Melissa McCracken ima sinestezijo, 

vse svoje slike pa naslovi s pripadajočo skladbo, 

ki jo je ob ustvarjanju poslušala.  

 

Slika 67: Melissa McCracken: David Bowie – Life on Mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogledajo si video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo in si 

ogledajo reprodukcije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga ob 

prikazu 

reprodukcij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jxT9VcLVOV4
https://www.youtube.com/watch?v=jxT9VcLVOV4
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Poslušamo del skladbe David Bowie – Life on 

Mars (https://www.youtube.com/watch?v=v--

IqqusnNQ ) in si ob njej ogledamo sliko, ki je 

nastala ob tej skladbi. 

Učence vprašam, če so opazili določene 

elemente skladbe tudi v sliki. Bi jo oni naslikali 

drugače? Bi uporabili bolj temne/svetle barve? 

Mogoče bolj ostre linije?  

 

Slika 68 

Sledi ponovitev barv iz barvnega kroga. 

Ponovimo z vprašanji: katere so osnovne barve? 

Kako z mešanjem osnovnih ali primarnih barv 

nastajajo sekundarne (drugostopenjske) in 

terciarne (tretjestopenjske) barve?  

 

 

 

Povem da je beseda kontrast latinskega izvora 

(contra = nasproti) – pomeni različnost, 

nasprotje. Nasprotja uporabljamo tudi v 

vsakdanjem življenju (vesel-žalosten, jasen-

oblačen), pri oblikah (oglat-okrogel), pri 

velikostih (velika-majhna), površinah (gladka – 

hrapava)… Gre za jasne, izrazite razlike, ki pa 

se dajo primerjati. Nasprotja oz. kontraste 

najdemo tudi pri barvah (poznamo več vrst 

nasprotij). 

Svetlo-temno nasprotje: dan-noč, svetloba-tema, 

dve skrajnosti, kot sta tudi bela in črna barva – 

sestavljata največje svetlo-temno nasprotje. Če 

svetle in temne barve postavimo ene ob druge, 

se vzpostavi svetlo temni kontrast. Najmočnejši 

svetlo-temni kontrast v barvnem krogu je med 

rumeno in vijolično. Zelena in rdeča sta enako 

svetli, med njima ni svetlo-temnega kontrasta. 

Poslušajo skladbo in si 

ogledajo reprodukcijo. 

 

 

 

 

Odgovarjajo na 

primer: »Uporabil bi 

bolj temne/svetle 

barve, ostrejše 

linije...« 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo: 

»Osnovne barve so 

rumena, modra in 

rdeča. Če med seboj 

zmešamo dve osnovni 

barvi, dobimo 

terciarno oziroma 

sekundarno barvo. Če 

med seboj mešamo 

sekundarne barve, 

dobimo terciarne 

barve.« 

 

Poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video. 

 

 

 

 

 

Pogovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v--IqqusnNQ
https://www.youtube.com/watch?v=v--IqqusnNQ
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Torej, čim večja je razlika v svetlosti, večji je 

kontrast. Tega lahko barvam povečamo, če 

dodajamo belo ali črno barvo – s tem da barvo 

temnimo ali svetlimo, ji večamo ali manjšamo 

svetlost. 

Tople in hladne barve so učenci že spoznali. 

Vprašam: Kaj ste takrat ugotovili, kakšne 

občutke dajejo tople in hladne barve? 

Povem, da v kombinaciji teh barv nastaja toplo-

hladno nasprotje/kontrast. 

 

Slika 69 

Razlaga komplementarnih parov: 

Komplementarno barvno nasprotje se pokaže pri 

barvah, ki so si v barvnem krogu nasproti, vsaka 

barva ima po eno nasprotno ali komplementarno 

barvo. Taki kombinaciji pravimo 

komplementarni par: rdeča/zelena, 

oranžna/modra, rumena/vijolična. Če dve čisti 

komplementarni barvi položimo drugo ob drugo 

se zaradi pestrosti barv pojavi močno nasprotje – 

komplementarni kontrast. Kombinacije na nas 

učinkujejo prijetno, saj jih najdemo v naravi. V 

komplementarnih parih lahko slikate tudi sami. 

Sledi priprava materiala in likovno izražanje. 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo: »Tople 

barve dajejo občutek 

topline, živahnosti, 

hladne pa hladnost in 

umirjenost.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Napoved likovne 

naloge in likovno 

izražanje 

 

Učenci bodo ustvarili tri izdelke po naslednjih 

treh skladbah: 

Vivaldi – Štirje letni časi (Zima) 

https://www.youtube.com/watch?v=nGdFHJXci

AQ 

Jervy Hou – A breathtaking piano piece 

https://www.youtube.com/watch?v=zRvhQ5Rf6

-U  

Učenci pripravijo 

material in slikajo v 

tišini. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nGdFHJXciAQ
https://www.youtube.com/watch?v=nGdFHJXciAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zRvhQ5Rf6-U
https://www.youtube.com/watch?v=zRvhQ5Rf6-U
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Indijska glasba: Bhairav Fusion 

https://www.youtube.com/watch?v=nY6vVu0ug

C8  

Za vsako skladbo je namenjenih približno 15 

minut.  

Kot kriterij vrednotenja določimo upodobitev 

kontrastov. Med likovnim izražanjem učencem 

primerno pomagam, če je to potrebno. 

Opazujem motivacijo ter odzive na nalogo. 

 

 Sklepni del  

Po končanem delu si ogledamo izdelke in jih 

vrednotimo. 

Vodim pogovor o tem, kako so učenci na 

različne načine upodobili skladbe. Učenci 

izražajo svoja mnenja. Skupaj vrednotimo 

izdelke. 

 

Na koncu rešijo še vprašalnike. 

Izražajo mnenja. 

 

 

 

 

 

 

Rešujejo vprašalnike. 

Pogovor 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nY6vVu0ugC8
https://www.youtube.com/watch?v=nY6vVu0ugC8
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6.7.2 RAZISKOVALNI DNEVNIK 

Sem pri učencih opazila veliko odpora do likovnega izražanja? Kako se je ta upor kazal? 

Na začetku je bilo nekaj nejasnosti in strahu – večkrat sem razložila navodila. Veliko je bilo 

vprašanj o samem motivu, kot je na primer »Moram narisati reko, če jo slišim?«. Velikokrat 

smo ponovili, da je motiv abstrakten ter na kaj naj bodo pozorni.  

So takoj pričeli z delom ali je bilo potrebne veliko spodbude? Kako sem učence spodbujala 

k izražanju, kaj je delovalo in kaj ne? 

Ko se je pričela glasba, so takoj začeli 

ustvarjati, saj so vedeli, da je čas zelo omejen. 

Pri nobenem učencu nisem opazila, da bi le 

sedel in ne ustvarjal ali razmišljal, kako bi 

začel. 

Med izražanjem sem sicer učence večkrat 

opozorila, da mora biti v učilnici tišina. Na 

druge načine učencev nisem prekinjala, saj so 

bili zelo zavzeti za delo. Če je imel kdo kako 

vprašanje, je dvignil roko in odgovorila sem 

individualno. 

Kakšno je bilo vzdušje v oddelku med podajanjem teorije in po napovedi likovne naloge? 

Zelo uspešna je bila uvodna motivacija, pogovor je lepo tekel in odgovarjali so na vprašanja, ki 

so bila povezana z glasbo in likovno umetnostjo. Izražali so tudi svoja mnenja. Učenci so bili 

manj odzivni med samo ponovitvijo snovi o barvah, bili so že nekoliko nemirni in so čakali na 

začetek dela. 

Ko sem napovedala likovno nalogo, so bili odzivi zelo različni. Nekateri učenci so postali 

zaskrbljeni v smislu, kako bodo upodobili glasbo. Ko smo se o motivu v nadaljevanju 

pogovorili in sem razložila, da je motiv abstrakten, so bili pomirjeni. Zdi se mi, da je bilo za 

nekatere kar težko razumeti, da lahko upodobijo »karkoli«, saj so to večkrat preverili z 

vprašanji. Zdi se, da niso navajeni tako odprtih in svobodnih nalog. 

So učenci podali kake komentarje o tem, kakšna se jim zdi naloga, jim je všeč ali ne in 

zakaj? 

Ob koncu ure mi je veliko učencev povedalo, da jim je bila izmed treh nalog ta najbolj všeč, 

sicer pa je bila ta naloga taka, da je bila v razredu večinoma ves čas tišina. Opazila pa sem, da 

je določenim učencem naloga zelo odgovarjala, ker so se lahko prepustili svojemu stilu 

izražanja in občutkom – kapljali so z barvo, pacali s prsti in uporabljali tudi tehnike, o katerih 

se prej nismo pogovarjali. 

Sem opazila še karkoli drugega, kar mi pomaga pri razumevanju situacije in mojega 

problema? 

Opazila sem, da so nekateri učenci z navdušenjem kazali svoja dela sošolcem in si ogledovali 

druga dela, nekateri so bili na svoja dela tudi zelo ponosni. Tega pri prejšnjih dveh nalogah 

nisem opazila. Zdelo se jim je zelo zanimivo, kako različno je vsak upodobil slišano glasbo.  

Slika 70 
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Ker se je večina učencev med delom zabavala, so nekoliko pozabili, da vseeno morajo uporabiti 

določene kontraste. Nisem prepričana, da so to nalogo jemali enako resno kot prejšnji dve 

likovni nalogi. Res da so bila navodila glede uporabe kontrastov bolj ohlapna, a sem jih pred 

pričetkom zadnje skladbe opomnila, naj uporabijo dogovorjen kontrast, če tega še niso storili.  
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6.7.3 REZULTATI VPRAŠALNIKA 4 
Tabela 25: »S svojim izdelkom sem zadovoljen/zadovoljna.« 

 

Skupno se skoraj polovica učencev (46,5 %) deloma strinja s trditvijo »S svojim izdelkom sem 

zadovoljen/zadovoljna.«, več kot tretjina (39,5 %) pa se z njo popolnoma strinja. To se mi zdi 

velik uspeh, saj je učencev, ki se bolj ne strinjajo kot strinjajo in sploh ne strinjajo skupaj le 

14,0 %. 

Največja izboljšava rezultatov se vidi pri oddelku A, saj se jih pri prejšnji nalogi kar 40,9 % 

bolj ni strinjalo kot strinjalo s tem, da so s svojim izdelkom zadovoljni. Pri tem vprašalniku je 

to možnost označilo le manjša desetina učencev, prav toliko se jih s trditvijo sploh ne strinja. 

Kar polovica oddelka A se deloma strinja s tem, da so z izdelkom zadovoljni, kar kaže na to, 

da so bili z izdelki pri tej nalogi bolj zadovoljni kot z izdelki pri prejšnjih dveh nalogah. 

Pri oddelku B je zanimivo, da se skoraj desetina učencev bolj ne strinja kot strinja s trditvijo, 

pri prejšnji nalogi pa te možnosti ni označil nihče. Razlike med nalogama niso velike, a pri 

oddelku B je bila že prejšnja naloga zelo uspešna, tudi pri tej nalogi pa so z izdelki večinoma 

zadovoljni. 

Tabela 26: »Med ustvarjanjem sem bil/-a sproščena.« 
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Skupno več kot polovica učencev (58,1 %) se popolnoma strinja s tem, da so bili med 

ustvarjanjem sproščeni, skoraj tretjina učencev (32,6 %) pa se s trditvijo deloma strinja. Skupaj 

manj kot desetina učencev (9,3 %) se s trditvijo bolj ne strinja kot strinja ali sploh ne strinja. 

Eden od namenov zadnje naloge je bil tudi ta, da se učenci pri ustvarjanju sprostijo, in to sem 

glede na rezultate dosegla. V oddelku A se namreč več kot polovica učencev popolnoma strinja 

s tem, da so bili med ustvarjanjem sproščeni, medtem ko se jih je pri prejšnji nalogi popolnoma 

strinjala dobra tretjina. Možnosti »Se bolj ne strinjam kot strinjam.« in »Se sploh ne strinjam.« 

sta označila le vsako po en učenec. Tudi to je velik napredek od prejšnje naloge, ko se skoraj 

petina oddelka A sploh ni strinjala s tem, da so bili med ustvarjanjem sproščeni. Pri oddelku B 

so odgovori zelo podobni kot pri prejšnji likovni nalogi. 

Tabela 27: »Pred pričetkom ustvarjanja sem dolgo okleval/-a.« 

 

Zaradi tipa naloge me rezultati za trditev »Pred pričetkom naloge sem dolgo okleval/-a« niso 

presenetili. Skupno se skoraj polovica učencev (44,2 %) s trditvijo sploh ne strinja, nekaj manj 

(39,5 %) pa se jih bolj ne strinja kot strinja. Le nekaj več kot desetina učencev (11,6 %) se s 

trditvijo deloma strinja, popolnoma strinja pa se le 4,7 % učencev. 

Glede na vrsto likovne naloge sem predvidevala, da ne bo veliko oklevanja pred začetkom 

likovnega izražanja. To so potrdili tudi rezultati, saj so razlike glede na rezultate prejšnjega 

vprašalnika zelo opazne. Veliko manj učencev se pri tej nalogi s trditvijo strinja in deloma 

strinja. Največja razlika se opazi pri oddelku A, kjer se je pri prejšnjem vprašalniku s trditvijo 

popolnoma strinjala dobra petina učencev, sedaj pa je to možnost izbrala slaba desetina. Skupno 

se je pri prejšnjem vprašalniku s trditvijo deloma strinjala več kot tretjina učencev, pri tem 

vprašalniku pa le dobra desetina vseh učencev. 

Eden od namenov likovne naloge je bil tudi ta, da učenci pred pričetkom likovnega izražanja 

ne razmišljajo preveč, ker to lahko vodi v obremenjenost, zato se mi zdi, da je bila naloga za ta 

namen odlična. 
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Tabela 28: »Za pričetek likovnega ustvarjanja sem bil/-a motiviran/-a.« 

 

S trditvijo, da so bili za pričetek likovnega ustvarjanja motivirani, se skupno največ učencev 

(39,5 %) deloma strinja, slaba tretjina (30,2 %) pa se popolnoma strinja. Bolj ne strinja kot 

strinja se skoraj četrtina učencev (23,3 %), možnost »Se sploh ne strinjam.« pa je izbralo 7 % 

učencev. 

Če rezultate vprašalnika primerjamo z rezultati prejšnjega, ugotovimo, da je bil oddelek A za 

to nalogo bolj motiviran kot za prejšnjo. V primerjavi z dobro tretjino, ki se je pri prejšnji nalogi 

s to trditvijo deloma strinjala, se jih sedaj deloma strinja skoraj polovica (45,5 %). Čeprav je v 

oddelku A še vedno kar nekaj učencev, ki se s trditvijo bolj ne strinjajo kot strinjajo in ne 

strinjajo, je rezultat glede na prejšnjo nalogo nekoliko boljši – prej se jih je bolj ne strinjala kot 

strinjala več kot tretjina.  

Oddelku B je prejšnja naloga zelo odgovarjala, a tudi ta je dosegla le malenkost slabši rezultat 

kar se tiče motiviranosti učencev. Nekoliko se je namreč povišalo število odgovorov pri 

možnosti »Se bolj ne strinjam kot strinjam.«, ki jo je pri prejšnji nalogi označilo 15,8 % učencev 

oddelka B, tukaj pa 23,8 % učencev. 

Tabela 29: »Med ustvarjanjem sem veliko razmišljal/-a o tem, kakšen bo končni izdelek.« 

 

Glede na tip likovne naloge sem pričakovala, da se bodo odgovori na trditev »Med ustvarjanjem 

sem veliko razmišljal/-a o tem, kakšen bo končni izdelek.« precej razlikovali od rezultatov 

prejšnjih vprašalnikov. 
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Skupno največ učencev, in sicer slaba tretjina (30,2 %) se bolj ne strinja kot strinja s tem, da so 

med ustvarjanjem veliko razmišljali o končnem izdelku. Skupno enako število učencev (27,9 

%) se s trditvijo deloma strinja in sploh ne strinja. Najmanj učencev (14,0 %) se popolnoma 

strinja s tem, da so o končnem izdelku veliko razmišljali. 

Pri prejšnji nalogi se je opazno več učencev popolnoma in deloma strinjalo s trditvijo, kar je 

smiselno, saj je bila naloga zastavljena tako, da je bilo treba končni izgled izdelka vnaprej 

načrtovati. Skupno se je namreč pri prejšnjem vprašalniku s trditvijo popolnoma strinjala skoraj 

četrtina učencev, deloma pa se je strinjalo več kot tretjina učencev. Največja razlika se pojavi 

pri oddelku B, kjer se pri prejšnji nalogi s trditvijo sploh ni strinjalo le 5,3 % učencev, sedaj pa 

je to možnost izbrala tretjina oddelka B. 

Tabela 30: »Med ustvarjanjem sem užival/-a.« 

 

Ta naloga je bila (poleg ostalih ciljev) namenjena tudi temu, da učenci v likovnem izražanju 

zares uživajo. Zdi se mi, da je ta cilj izpolnjen, saj se skupno več kot polovica učencev (60,5 

%) popolnoma strinja s tem, da so med ustvarjanjem uživali. Izstopa oddelek B, kjer je to 

možnost izbralo kar 71,4 % učencev.  

V primerjavi s prejšnjim vprašalnikom največjo razliko zopet opazimo pri oddelku A, saj se pri 

prejšnji nalogi s trditvijo bolj ni strinjala kot strinjala skoraj tretjina učencev. Te možnosti sedaj 

ni izbral noben učenec oddelka A, zato pa se jih več s trditvijo popolnoma ali deloma strinja. 

Medtem ko se je pri prejšnji nalogi s trditvijo popolnoma strinjala dobra tretjina, je to možnost 

za zadnjo nalogo izbrala kar polovica učencev oddelka A. Tudi pri oddelku B se je rezultat 

malenkost izboljšal, a ni opaziti večjih razlik. 
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Tabela 31: »Pri pouku likovne umetnosti bi si želel/-a več podobnih nalog.« 

 

Zadnja trditev, »Pri pouku likovne umetnosti bi si želel/-a več podobnih nalog.«, mi da zelo 

dober vpogled v to, koliko je učencem naloga zares odgovarjala. Skupno največ učencev se s 

trditvijo deloma strinja (39,5 %), dobra tretjina (34,9 %) pa se popolnoma strinja. Z rezultati 

sem zadovoljna, saj se s trditvijo bolj ne strinja kot strinja 16,3 % učencev, sploh ne strinja pa 

le 9,3 % učencev.  

Zanimivo se mi zdi, da se glede na prejšnje trditve zdi očitno, da je zadnja naloga najbolj od 

vseh treh odgovarjala oddelku A. Pri tej trditvi pa je nekoliko drugače, saj se kar dobra petina 

učencev oddelka A bolj ne strinja kot strinja s tem, da si želijo več podobnih nalog. Pri prejšnji 

nalogi je to možnost označila slaba desetina oddelka A. Vseeno pa se kar polovica oddelka A 

(50,0 %) deloma strinja s tem, da si želijo podobnih nalog. 

Pri oddelku B je možnost »Se popolnoma strinjam.« pri tej nalogi označilo več učencev kot pri 

prejšnji, in sicer se je pri prejšnji popolnoma strinjala slaba polovica, pri tej pa 57,1 % učencev.. 

Rezultati so nekoliko slabši zato, ker se pri prejšnji nalogi s trditvijo noben učenec oddelka B 

ni bolj ne strinjal kot strinjal ali sploh ne strinjal, tukaj pa je ti dve možnosti skupaj izbralo 14,3 

% učencev oddelka B. 

Analiza vprašanja »Označi, kaj ti je bilo všeč pri današnji nalogi« 

Učenci so zopet lahko označili vse lastnosti naloge, ki so jim odgovarjale, ali pa dodali drugo 

lastnost pod možnost »drugo«.  

V oddelku A je 6 učencev označilo, da jim je bil všeč abstrakten motiv, kar petnajstim pa je 

odgovarjalo, da je bil motiv domišljijski. Sedmim učencem je bila všeč povezava z glasbo. 

Možnost izbire več različnih tehnik je odgovarjala desetim učencem, pet pa jih je označilo, da 

jim je bilo všeč to, da je bila zanje likovna naloga nekaj novega ali posebnega. Pri tej nalogi so 

učenci za določen likovni problem ustvarili kar tri izdelke, kar je bilo všeč petim učencem. 

Možnost »nič od naštetega« sta označila dva učenca, možnost »drugo« pa trije, enemu je bila 

všeč metoda podajanja informacij, dvema pa to, da so se lahko likovno izražali tako, kot so 

sami želeli. 

V oddelku B je abstrakten motiv odgovarjal sedmim učencem. To, da je bil motiv domišljijski, 

je bilo všeč kar sedemnajstim učencem. Povezava naloge z glasbo je bila všeč dvanajstim 

učencem, to, da je bilo na voljo več tehnik pa petnajstim učencem. Osem učencev je označilo, 

da jim je bila naloga všeč, ker je bila zanje nekaj novega ali posebnega, devetim pa je 

odgovarjalo to, da so ustvarili več likovnih izdelkov za eno likovno nalogo. Možnosti »nič od 

naštetega« ali »drugo« ni izbral nihče. 
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Analiza vprašanja »Označi, kaj ti je všeč na tvojem izdelku.« 

Učenci so zopet lahko označili več možnosti, ki so opisovale, kaj jim je na njihovem izdelku 

všeč. Naloga se je  glasila »Na mojih izdelkih mi je všeč …«, odgovori pa so bili »Kako sem 

upodobil/-a slišano glasbo.«, »Kako sem uporabil/-a različne kontraste.«, »Nič od tega.« in 

»Drugo.«, kjer so učenci lahko odgovor dopisali sami. 

V oddelku A je 12 učencev označilo odgovor »Kako sem upodobil/-a slišano glasbo.«, kar 

predstavlja 54,5 % oddelka, odgovor »Kako sem upodobil različne kontraste.« pa je označilo 

11 učencev, kar predstavlja točno polovico razreda. Odgovor »Nič od tega.« je izbral le en 

učenec, pod odgovor »Drugo.« pa sta odgovor dopisala dva učenca, in sicer: je bila enemu 

učencu všeč kombinacija tehnik, drugemu pa to, da so njegovi izdelki imeli smisel. 

V oddelku B je odgovor »Kako sem upodobil/-a slišano glasbo.« označilo 13 učencev, kar 

predstavlja 61,9 % učencev, ki so v nalogi sodelovali, odgovor »Kako sem uporabil različne 

kontraste.« pa le en učenec manj, to je 57,1 % vseh učencev. Odgovor »Nič od tega.« je izbral 

en učenec, odgovora »Drugo.« pa nihče. 

Analiza vprašanja »Od vseh treh nalog mi je bila najljubša …« 

Tabela 32 

 

Tabela 33 
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Tistim učencem, ki so za najljubšo izbrali prvo nalogo, so bile všeč naslednje stvari: 

- Motiv so lahko opazovali. 

- Slikali so določen predmet. 

- Radi slikajo tihožitja. 

Razlogi v prid drugi nalogi so sledeči: 

- Več možnosti izbire tehnike. 

- Tehnika je omogočala več natančnosti. 

- Zelo zanimiv motiv. 

- Naloga je bila od vseh najbolj preprosta. 

Učenci, ki jim je bila najljubša tretja naloga, pa so to obrazložili z naslednjimi razlogi: 

- Naloga je bila popolnoma domišljijska. 

- Lahko so slikali po svoje, karkoli so želeli. 

- Bilo je zabavno. 

- Naloga je bila najlažja. 

- Učenci so se sprostili. 

- Imeli so veliko idej, več domišljije. 

- Na voljo je bilo več tehnik. 

- Motiv so svobodno izbirali. 

- Učenci niso bili z ničemer omejeni. 

- Učenci so uživali in se lahko svobodno izražali. 

- Lahko so naslikali, kar so čutili. 

- Učenci imajo radi glasbo. 

Sklep 

Glavni cilj zadnje naloge je bil predvsem pri oddelku A doseči več zadovoljstva z lastnimi 

izdelki ter večjo motiviranost in to mi je do neke mere uspelo. Seveda izdelki niso všeč prav 

vsem učencem, je pa napredek od prve do tretje naloge ogromen. Pri tej nalogi so bili učenci 

oddelka A tudi bolj sproščeni kot pri prejšnjih dveh nalogah. Na splošno so učenci med 

likovnim izražanjem zelo uživali, primerjava spet pokaže velik napredek predvsem za oddelek 

A. Tudi oddelku B je naloga glede na rezultate vprašalnika odgovarjala, a je bila prejšnja v 

nekaterih pogledih še malenkost bolj uspešna.  

Učencem je zopet najbolj odgovarjalo to, da je bil motiv domišljijski ter da so imeli na voljo 

več različnih tehnik. Tudi povezava z glasbo je bila veliko učencem dodatna prednost. Najbolj 

pa izstopajo mnenja, da jim je bila ta naloga najbolj všeč zato, ker so lahko »ustvarili karkoli«. 

Pri prejšnjih nalogah so odgovarjali bolj v smislu »všeč mi je motiv, tehnika itd.«, sedaj pa so 

odgovarjali na povsem drug način, tako da so opisovali predvsem svoje doživljanje (na primer: 

sprostil sem se, zabaval sem se, imel sem več domišljije, lahko sem naslikal, kar sem čutil itd.). 

To dokazuje, da je bila ta naloga res nekaj drugačnega in posebnega ter da učenci niso velikokrat 

deležni takih nalog. To je razumljivo, saj take naloge niso vedno najbolj primerne za doseganje 

likovno-teoretičnih ciljev.  
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6.7.4 LIKOVNI IZDELKI 

Oddelek A 

Učenec, ki je avtor spodnjih slik, je s svojimi izdelki popolnoma zadovoljen. Pri nalogi mu je 

najbolj odgovarjalo to, da je bil motiv abstrakten ter da je bila naloga povezana z glasbo. Všeč 

mu je bilo tudi to, da so učenci ustvarili za eno likovno nalogo več različnih izdelkov. Na lastnih 

izdelkih je učencu najbolj všeč to, kako je upodobil različne kontraste. Učenec je eden redkih, 

ki mu je bila najljubša naloga slikanje tihožitja.  

 

Slika 71               Slika 72    Slika 73 

Pri avtorju spodnjih slik je zanimivo to, da se v eni vidijo zametki risbe kitare, pri drugi pa bi 

lahko prepoznali violinski ključ. Nekateri učenci se niso mogli popolnoma oddaljiti od 

upodabljanja, kar slišijo z določenimi predmeti. Učenec je sicer s svojimi izdelki popolnoma 

zadovoljen ter se popolnoma strinja s tem, da je bil med ustvarjanjem sproščen. Na izdelkih mu 

je všeč, kako je uporabil različne kontraste. Najmanj je učencu odgovarjala prva naloga, slikanje 

tihožitja, druga in tretja naloga pa sta se mu zdeli odlični. Glede na odgovore mu odgovarjajo 

domišljijski motivi. 

  

 Slika 74      Slika 75 

 

Slika 76 
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Učencu, ki je ustvaril spodnje slike, je bila ta likovna naloga najbolj všeč, in sicer zato, ker je 

lahko narisal, kar je čutil. Najbolj všeč mu je bila možnost kombiniranja tehnik in to, da je bila 

zanj naloga nekaj novega oziroma posebnega. Le pri tej nalogi se je popolnoma strinjal s tem, 

da je z izdelki zadovoljen, da je bil med ustvarjanjem sproščen ter motiviran. Pri drugi in tretji 

nalogi se popolnoma strinja s tem, da si želi pri pouku likovne umetnosti več podobnih nalog. 

Na svojem izdelku mu je najbolj všeč kombinacija likovnih tehnik. 

 

Slika 77    Slika 78 

 

Slika 79 
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Tudi za avtorja spodnjih slik je bila naloga slikanje po glasbi edina, kjer se je strinjal s tem, da 

je s svojimi likovnimi izdelki zadovoljen. Pa tudi edina naloga, kjer se popolnoma strinja s tem, 

da je bil med ustvarjanjem sproščen. Odgovarjal mu je abstrakten motiv, izbira likovnih tehnik 

ter to, da je lahko ustvaril več likovnih izdelkov za eno likovno nalogo. Na lastnih izdelkih mu 

je najbolj všeč upodobitev slišane glasbe. 

                                 

Slika 80     Slika 81 

 

Slika 82 

Pri spodnjih slikah se mi zdi zanimivo to, kako zelo različne so si med seboj, saj je večina 

učencev pri vseh treh ohranila nek razviden stil izražanja. Tu je na dveh slikah razviden nek 

prepoznaven motiv (ena deluje kot sonce ali luna na nebu, na drugi je viden simbol za nasmejan 

obraz). Učencu je bila ravno ta likovna naloga najbolj všeč, in sicer zato, ker je lahko naslikal, 

kar je želel. Na izdelkih mu je všeč, kako je upodobil slišano glasbo. Za učenca je bila to tudi 

edina naloga, kjer se deloma strinja s tem, da je z izdelki zadovoljen, čeprav je bil za ustvarjanje 

pri tej nalogi manj motiviran kot pri prejšnjih dveh. 

   

         Slika 83     Slika 84    Slika 85 
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Pri tem učencu je močno izrazit način likovnega izražanja, ki se ohranja pri vseh treh likovnih 

izdelkih. Učenec je zanimivo kombiniral tehniko suhih in vodenih barvic. Najbolj mu je bila 

všeč ravno ta likovna naloga, in sicer zato, ker je pri tej nalogi užival in se svobodno izražal. 

Na izdelkih mu je všeč upodobitev slišane glasbe. Učenec se je pri vseh treh nalogah popolnoma 

strinjal s tem, da je bil pri ustvarjanju sproščen. Prva naloga mu je najmanj odgovarjala, saj je 

to edina naloga, za katero je označil, da si ne želi več podobnih nalog pri pouku likovne 

umetnosti. 

  

Slika 86      Slika 87 

 

Slika 88 
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Pri učencih, ki sta ustvarila spodnje slike, se je tudi pokazal ponavljajoč se način likovnega 

izražanja. Pri vseh treh izdelkih sta oba uporabila tudi enak način uporabe tehnike. Nobenemu 

od dveh učencev sicer zadnja naloga ni bila najljubša.  

 

Slika 89    Slika 90    Slika 91 

 

Slika 92    Slika 93    Slika 94 

Pri učencu, ki je ustvaril spodnje slike, je zanimivo to, da je pri vseh treh slikah uporabil tehniko 

kapljanja barve. Učencu je ta naloga od vseh najbolj odgovarjala, saj je bila tudi edina naloga, 

pri kateri se je popolnoma strinjal s tem, da je bil med ustvarjanjem sproščen. Na likovnih 

izdelkih mu je najbolj všeč, kako je upodobil slišano glasbo. Je tudi edina naloga, pri kateri se 

deloma strinja, da je bil za likovno izražanje motiviran. Učenec je tudi na splošno zelo 

nezainteresiran za likovno izražanje, zato sem zadovoljna, da sem nekoliko boljše rezultate pri 

njem dosegla vsaj z eno od likovnih nalog. 

    

Slika 95       Slika 96 

 

Slika 97 
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Spodnje izdelke pa je ustvaril učenec, ki je za likovno izražanje izredno zainteresiran, ustvarja 

tudi doma ter meni, da je zanj nadarjen. Najbolj zanimivo se mi zdi, da je v likovne izdelke 

vnesel nekaj motivov iz realnosti. Ta naloga mu je najbolj odgovarjala, ker, kot pravi sam, ni 

bil z niče,er omejen. Na izdelkih mu je najbolj všeč upodobitev slišane glasbe. 

   

Slika 98      Slika 99 

 

Slika 100 
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Oddelek B 

Tudi v oddelku B je nastalo veliko zelo interesantnih likovnih izdelkov. 

Avtor spodnjih slik je pokazal izjemno zanimanje za kombiniranje likovnih tehnik in glede na 

moja opažanja mu je abstrakten motiv zelo odgovarjal. Učenec je sicer sodeloval samo pri tej 

likovni nalogi, zato žal ne morem primerjati, kako mu je ta likovna naloga odgovarjala v 

primerjavi z ostalimi. Učenec se deloma strinja s tem, da je z likovnimi izdelki zadovoljen ter 

da je bil med ustvarjanjem sproščen in motiviran. Popolnoma se strinja s tem, da je med 

ustvarjanjem užival, pri nalogi pa mu je najbolj odgovarjal abstrakten motiv ter to, da je bilo na 

voljo več tehnik. 

    

Slika 101       Slika 102 

 

Slika 103 
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Učencu, ki je ustvaril spodnje slike je pri likovni nalogi odgovarjalo to, da je bila naloga zanj 

nekaj novega oziroma posebnega ter da je ustvaril več likovnih del za en likovni problem. Bolj 

se ne strinja kot strinja s tem, da je s svojimi likovnimi izdelki zadovoljen, je pa med 

ustvarjanjem užival. Bolj mu je odgovarjala druga likovna naloga, kjer je bil s svojim izdelkom 

bolj zadovoljen ter za likovno izražanje tudi bolj motiviran. Na zadnji sliki je dobro opazna 

upodobitev komplementarnega kontrasta. Zanimivo je tudi, da se je učenec pri vsakem 

likovnem delu odločil za nekoliko drugačno likovno tehniko. Medtem ko se pri nekaterih 

učencih opazi določen način likovnega izražanja, pri tem učencu ta ni očiten. 

   

Slika 104      Slika 105 

 

Slika 106 
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Naslednji učenec je stil izražanja ohranjal skozi vse tri likovne izdelke, prav tako se ni odločil 

za menjavanje likovne tehnike. Zadnja likovna naloga je bila edina, pri kateri se je učenec 

popolnoma strinjal s tem, da je z likovnimi izdelki zadovoljen. Sicer je bil za vse tri naloge zelo 

motiviran, največja razlika pa se pojavi pri tem, da je pri prvih dveh nalogah veliko razmišljal 

o tem, kako bo izgledal končni izdelek, pri zadnji pa prav nič. Za drugo in tretjo nalogo trdi, da 

si želi več podobnih likovnih nalog. Najljubša od vseh mu je bila tretja, ker je lahko ustvarjal 

po svoje, odgovarjal pa mu je tudi abstrakten motiv, povezava z glasbo, možna kombinacija 

tehnik ter to, da je bila naloga zanj nekaj novega ali posebnega.  

 

  

Slika 107      Slika 108 

  

 

Slika 109 
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Pri avtorju spodnjih slik se mi zdi najbolj zanimivo to, kako je na tretji sliki uporabil 

kombinacijo tehnik tako, da izstopa debel nanos bele barve. Učencu je bila sicer ta naloga od 

vseh treh najljubša. Učenec je bil pri vseh treh nalogah s svojimi izdelki popolnoma zadovoljen. 

V slikanju po glasbi je učenec opazno užival, ni pa tako opazno, kje je upodobil 

komplementarni kontrast, kar je bilo tudi eno izmed navodil likovne naloge. 

  

Slika 110     Slika 111 

 

Slika 112 

Tudi učenec, ki je ustvaril spodnje slike je bil s svojimi izdelki popolnoma zadovoljen pri vseh 

treh nalogah. Na teh izdelkih mu je najbolj všeč to, kako je upodobil kontraste – najbolj opazen 

komplementarni kontrast je tisti med oranžno in modro barvo. Učenec je bil pri vseh treh 

nalogah zelo motiviran in sproščen. Želi si več podobnih nalog, kot sta bili druga in tretja 

naloga, najljubša pa mu je bila druga, in sicer zaradi zanimivega motiva. Pri tretji nalogi pa mu 

je odgovarjal abstrakten motiv, povezava z glasbo in to, da je bilo na voljo več tehnik. 

     

Slika 113    Slika 114    Slika 115 
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6.8 GLAVNI SKLEP IN SMERNICE 

Z izvedeno akcijsko raziskavo sem ugotovila, da je vredno o likovni nalogi nekoliko bolj 

razmisliti ter poskusiti kaj novega, ne le ponavljati preverjenih likovnih nalog. Če naloge na tak 

ali drugačen način ne približamo učencem, tvegamo, da bodo za likovno izražanje motivirani 

le tisti učenci, ki so zanj motivirani že na splošno ter pri vseh likovnih nalogah. Ugotovila sem, 

da se s primernim načrtovanjem da pripraviti nalogo, ki bo motivirala večji del učencev. Če 

učenec, ki za likovno izražanje običajno ni najbolj zainteresiran, dobi priložnost, da prek njega 

izrazi mnenje o temi, ki je njemu blizu oziroma mu je pomembna, je lahko rezultat pri taki 

likovni nalogi povsem drugačen. Kvaliteta likovnih izdelkov pri tem prav nič ne trpi, saj so 

izdelki lahko nadvse izvirni, ob tem pa prav tako kažejo razumevanje obravnavanih likovnih 

pojmov. Seveda izbira motiva iz sveta učencev ne pride v poštev pri vsaki likovni nalogi, a zdi 

se mi, da se vsako »klasično« likovno nalogo da nekoliko prilagoditi tako, da bo ta učence bolj 

zanimala. 

Slikanje po glasbi se je izkazalo kot izredno zanimiva likovna naloga. Izstopala je po tem, da 

so bili učenci sproščeni ter da so pokazali drugačne načine likovnega izražanja, ki jih pri 

običajnih likovnih nalogah težko vidimo. Ta naloga je zato primerna za likovnega pedagoga, ki 

ga zanimajo izrazni stili učencev, ali pa za tistega, ki želi, da se učenci med ustvarjanjem 

nekoliko sprostijo. Sama sem bila presenečena nad tem, da ima veliko učencev že nekoliko 

razvit stil izražanja, kar se pri tej nalogi še posebej dobro vidi zato, ker so učenci ustvarili več 

izdelkov. Svoj stil izražanja pa težje izrazijo pri bolj strukturiranih in omejenih likovnih 

nalogah. Pri tej nalogi je to spodbudila tudi tehnika, saj so jih učenci imeli na izbiro več, nekateri 

pa so jih zelo zanimivo kombinirali. Tako je nastala zbirka izredno raznolikih likovnih izdelkov, 

ki so jih z veseljem opazovali in med seboj primerjali tudi učenci sami. 

Glede vzdušja v razredu med likovnim ustvarjanjem menim, da je bila likovna naloga s 

slikanjem po glasbi zelo učinkovita. Res pa je, da kot likovni pedagogi potrebujemo izdelke, s 

katerimi utemeljimo določene likovne probleme in pojme. Naloga se mi za doseganje 

pedagoških likovnih ciljev zdi nekoliko manj primerna, a po drugi strani izjemnega pomena za 

učence. Učenci sicer so upodobili (bolj ali manj) dogovorjene kontraste, a o njih niso veliko 

razmišljali. Lahko bi rekli, da o svojih likovnih izdelkih niso razmišljali tako poglobljeno kot o 

likovnih izdelkih za kako drugo likovno nalogo. Na to me je sicer opozorila že literatura, saj 

nekateri otroci abstraktnih motivov ne razumejo kot vredno likovno delo. Pomen likovne naloge 

vidim v tem, da so učenci, ki s svojimi izdelki običajno niso zadovoljni, v izdelke vnesli več 

svoje osebnosti ter se nekoliko sprostili. Če likovni pedagog ni pripravljen nameniti taki nalogi 

več šolskih ur, jo lahko v pouk vključi tudi le kot uvodno motivacijo ali pa za utrjevanje snovi, 

ki so jo učenci že obravnavali.  

Akcijska raziskava je ogromno doprinesla k mojemu lastnemu razumevanju problema, zaradi 

katerega sem se za raziskavo tudi odločila. Čeprav rešitev problema ni preprosta, ker ima vsak 

učenec drugačne želje in interese, vem, da se bom vnaprej z njim veliko lažje soočala. Kot je 

bilo razvidno iz rezultatov raziskave, so se učenci bolje odzvali na drugo in tretjo likovno 

nalogo, kar sem glede na svoja opažanja tudi pričakovala. A opazovanje učencev ni vedno 

dovolj, saj so mi odgovori na vprašalnike povedali veliko več in velikokrat tudi predstavili 

drugačen pogled na dogajanje. Veliko učencev sicer med ustvarjanjem na tak ali drugačen način 

izrazi svoje mnenje o likovni nalogi, veliko učencev pa ustvarja brez pripomb. Na vprašalniku 

imajo nato možnost, da odkrito izrazijo svoje mnenje o likovni nalogi. Ugotovila sem namreč, 

da če učenec pri uri sodeluje ter se likovno izraža ter ima celo kvaliteten izdelek, to še ne 

pomeni, da mu je likovna naloga odgovarjala. Veliko učencev je namreč izrazilo mnenje, 

predvsem o prvi likovni nalogi, da si podobnih nalog ne želijo več, pa čeprav so bili z lastnimi 

izdelki zadovoljni.  
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Pričakovati, da bo ena likovna naloga odgovarjala vsem učencem, pa je seveda iluzija. 

Obstajajo učenci, ki jih meni ni uspelo motivirati, to je bilo nekaj takih, ki so že z rezultati 

prvega vprašalnika pokazali, da nimajo zanimanja za pouk likovne umetnosti. Prav tako je 

nekaterim učencem, čeprav jih ni bilo veliko, najbolj odgovarjala prva naloga, ki večini učencev 

sploh ni bila zanimiva. Pojavljale so se tudi veliko večje razlike med oddelkoma, kot sem jih 

pričakovala. S svojo raziskavo sem želela doseči, da bo naloga zanimiva in motivacijska za 

večino učencev, a se zavedam, da ne obstaja ena vrsta likovne naloge, ki bi jo lahko vedno 

uporabljala ter dosegla uspeh. To tudi ni bil namen raziskave. Likovne naloge je treba vedno 

spreminjati, tudi če opazimo, da določena odgovarja večini učencev, saj je vsak učenec enako 

pomemben. Če se v šolskem letu vsak učenec sreča vsaj z eno nalogo, ki mu je pisana na kožo, 

je to uspeh. 

Menim, da bi se akcijskega raziskovanja lahko poslužil vsak pedagog, saj ta privede do boljšega 

razumevanja določenega problema ter predstavi odnos do pouka tudi tistih učencev, ki svojega 

mnenja sicer ne izražajo pogosto. Pedagog lahko z raziskovanjem ugotovi, da vsakemu razredu 

ne odgovarjajo enake metode ter da se razredi in učenci med seboj bolj razlikujejo, kot si je to 

predstavljal.  

Sama bi rada tematiko raziskovala še naprej, saj se mi zdi, da bi to močno prispevalo k 

izboljšanju kvalitete pouka likovne umetnosti. Na način, kot sem ga uporabila v raziskavi, bi z 

veseljem preverila uspešnost še drugačnih likovnih nalog. Zaenkrat pa sem ugotovila, da se je 

smiselno postaviti v položaj učenca ter razmisliti o tem, kakšno nalogo bi si želel on. Razmisliti 

o tem, kaj ga zanima, ter mu dati priložnost, da prek likovnega izražanja predstavi svoje mnenje 

in izrazi svojo osebnost. Pouk likovne umetnosti je eden redkih šolskih predmetov, ki učitelju 

omogoča veliko stopnjo eksperimentiranja in preizkušanja različnih načinov za doseganje učnih 

ciljev. Menim, da bi to morali ceniti in kar se da izkoristiti, da učencem likovno izražanje 

približamo in jih od njega ne odvračamo. 
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7 ZAKLJUČEK 

Ob hitrem spreminjanju okolja in napredku tehnologije se prav tako hitro spreminjajo tudi 

interesi in prioritete učencev. Učitelji lahko hitro pozabijo na to, da jim je lahko pogled na svet 

s strani učencev v pomoč. Če so učenci nemotivirani in ne sodelujejo pri pouku, jim lahko 

učitelj pride naproti in poskuša ugotoviti, zakaj pride do take situacije. Določeni pristopi v šoli 

se skozi zadnjih nekaj desetletij niso prav veliko spremenili. V okolju otrok pa se je v tem času 

spremenilo ogromno. Mogoče je ob vsej poplavi informacij ter preveliki možnosti izbire težko 

pripraviti aktivnost, ki bo pritegnila pozornost učencev, a se mi zdi vredno poskusiti. 

Tudi sama sem potrebovala nekaj časa za razmislek o tem, zakaj se v mojem praktičnem delu 

nekatere naloge niso obnesle. Ugotovila sem, da niso vsebovale ničesar, kar bi učence 

navdušilo. Ko sem načrtovala likovne naloge za potrebe magistrskega dela, me je presenetilo, 

kako močno so s problematiko socialnih omrežij povezani že učenci 7. razreda. A ob glasni 

razpravi in navdušenju za delo, sem dobila le še več zagona za načrtovanje podobnih likovnih 

nalog. Pri slikanju ob glasbi so se nekateri učenci tako fokusirani na delo, da niso več slišali 

mojih navodil. Glede na svobodno nanašanje barve je bilo potrebno več časa za čiščenje 

učilnice, a me je zadovoljstvo učencev ob koncu učne ure prepričalo, da je bila naloga vredna 

izvedbe.  

S vprašalniki sem pridobila mnenja učencev, ki jih večina ni izrazila na glas. Tako sem 

ugotovila, da je to lahko dragocen pripomoček pri poskušanju razumevanja nekega problema. 

Sam pristop akcijskega raziskovanja se mi zdi za pedagoge zelo uporaben, saj ga je mogoče 

izvesti med običajnim izvajanjem pouka.  

Izvedba akcijske raziskave je močno doprinesla k mojem odnosu do poučevanja likovne 

umetnosti. Ugotovila sem, da se prej pri načrtovanju učnih ur nikoli nisem v tej meri prilagajala 

učencem ali poskušala razmišljati kot eden izmed njih. Prej sem se bolj prilagajala učnim ciljem 

in nalogo načrtovala tako, da jih bom dosegla čim več. Tudi z upoštevanjem učnega načrta pa 

je z nekaj ustvarjalnosti mogoče načrtovati raznolike naloge, ki bodo v učencih vzbudile 

zanimanje in spodbudile ustvarjalnost. 

Rezultati raziskave so lahko v pomoč tudi drugim likovnim pedagogom, ki si želijo načrtovati 

bolj motivacijske likovne naloge. Sama bi si želela to področje raziskovati še naprej in 

preizkusiti še ostale likovne naloge, tudi na področju kiparjenja in grafičnega oblikovanja.  
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9 PRILOGE 

9.1 VPRAŠALNIK 1 (ZA PREGLED INICIALNEGA STANJA) 

Sem Neža Benedičič, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Spodnji vprašalnik je del 

raziskave za magistrsko nalogo z naslovom »Likovna naloga kot sredstvo za motiviranje 

učencev pri pouku likovne umetnosti«. Odgovori so anonimni, tvojo šifro pa potrebujem zato, 

da lahko tvoje odgovore povežem s tvojimi likovnimi izdelki. Hvala za sodelovanje. 

Šifra: ___ 

1. Označi, v kolikšni meri se strinjaš s posamezno trditvijo. 

 Se popolnoma 

strinjam. 

Se deloma 

strinjam. 

Se bolj ne 

strinjam kot 

strinjam. 

Se sploh ne 

strinjam. 

V likovnem 

izražanju 

uživam. 

    

Ustvarjam tudi 

doma / v 

prostem času. 

    

Svoje izdelke 

sem 

pripravljena/-a 

deliti z drugimi. 

    

Moji izdelki so 

mi večinoma 

všeč. 

    

Menim, da sem 

za ustvarjanje 

nadarjen/-a. 

    

Večkrat nad 

likovnim 

ustvarjanjem 

obupam, še 

preden z njim 

začnem. 

    

Za likovno 

izražanje v šoli 

sem običajno 

dobro 

motiviran/-a. 

    

Ob ustvarjanju 

sem pod 

pritiskom glede 

tega, kakšen bo 

končni izdelek. 

    

Bolj kot izgled 

izdelka mi je 

pomembno to, 
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da v ustvarjanju 

uživam. 

Glede izdelkov 

se velikokrat 

primerjam s 

sošolci in 

vrstniki. 
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9.2 VPRAŠALNIK 2 (ZA UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI PRVE LIKOVNE 

NALOGE) 

Sem Neža Benedičič, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Spodnji vprašalnik je del 

raziskave za magistrsko nalogo z naslovom »Likovna naloga kot sredstvo za motiviranje 

učencev pri pouku likovne umetnosti«. Odgovori so anonimni, tvojo šifro pa potrebujem zato, 

da lahko tvoje odgovore povežem s tvojimi likovnimi izdelki. Hvala za sodelovanje. 

Šifra: ___ 

1. Označi, v kolikšni meri se strinjaš s posamezno trditvijo. 

 Se popolnoma 

strinjam. 

Se deloma 

strinjam. 

Se bolj ne 

strinjam kot 

strinjam. 

Se sploh ne 

strinjam. 

S svojim izdelkom 

sem 

zadovoljen/zadovoljna. 

    

Med ustvarjanjem sem 

bil/-a sproščen/-a. 

    

Pred pričetkom 

ustvarjanja sem dolgo 

okleval/-a. 

    

Za pričetek likovnega 

izražanja sem bil/-a 

motiviran/-a. 

    

Med ustvarjanjem sem 

veliko razmišljal/-a o 

tem, kakšen bo končni 

izdelek. 

    

Med ustvarjanjem sem 

užival/-a. 

    

Pri pouku likovne 

umetnosti bi si želel/-a 

več podobnih nalog. 

    

 

2. Označi, kaj ti je bilo všeč pri današnji nalogi (možnih je več odgovorov): 

a) da je bil motiv vnaprej določen (ne izbiren) 

b) da je bil motiv realen (ne domišljijski) 

c) da je bila tehnika vnaprej določena (ne izbirna) 

d) da tehnika ni omogočala veliko natančnosti 

e) nič od naštetega 

f) drugo: _______________________________ 

3. Izpostavi eno ali več lastnosti, ki so ti na tvojem izdelku najbolj všeč. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9.3 VPRAŠALNIK 3 (ZA UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI DRUGE LIKOVNE 

NALOGE) 

Sem Neža Benedičič, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Spodnji vprašalnik je del 

raziskave za magistrsko nalogo z naslovom »Likovna naloga kot sredstvo za motiviranje 

učencev pri pouku likovne umetnosti«. Odgovori so anonimni, tvojo šifro pa potrebujem zato, 

da lahko tvoje odgovore povežem s tvojimi likovnimi izdelki. Hvala za sodelovanje. 

Šifra ____ 

1. Označi, v kolikšni meri se strinjaš s posamezno trditvijo. 

 Se popolnoma 

strinjam. 

Se deloma 

strinjam. 

Se bolj ne 

strinjam kot 

strinjam. 

Se sploh ne 

strinjam. 

S svojim 

izdelkom sem 

zadovoljen/-a. 

    

Med 

ustvarjanjem 

sem bil/-a 

sproščen/-a. 

    

Pred pričetkom 

ustvarjanja sem 

dolgo okleval/-

a. 

    

Za pričetek 

likovnega 

izražanja sem 

bil/-a 

motiviran/a. 

    

Med 

ustvarjanjem 

sem veliko 

razmišljal/-a o 

tem, kakšen bo 

končni izdelek. 

    

Med 

ustvarjanjem 

sem užival/-a. 

    

Pri pouku 

likovne 

umetnosti bi si 

želel/-a več 

podobnih nalog. 

    

 

2. Označi, kaj ti je bilo všeč pri današnji nalogi (možnih je več odgovorov): 

a) tema, ki smo jo obravnavali (socialna omrežja) 

b) da je bil motiv domišljijski 
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c) da sem lahko z motivom predstavil/-a svoje mnenje 

d) da sem lahko izbiral/-a med več tehnikami 

e) da mi je tehnika omogočala natančnost 

f) nič od naštetega 

g) drugo: ________________________________ 

h) Označi, kaj ti je všeč na tvojem izdelku (možnih je več odgovorov): 

a) upodobitev izbrane kompozicije 

b) motiv, njegova sporočilnost 

c) drugo (barve, določena podrobnost …): _____________________________________ 
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9.4 VPRAŠALNIK 4 (ZA UGOTAVLJENJE USPEŠNOSTI TRETJE LIKOVNE 

NALOGE) 

Sem Neža Benedičič, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Spodnji vprašalnik je del 

raziskave za magistrsko nalogo z naslovom »Likovna naloga kot sredstvo za motiviranje 

učencev pri pouku likovne umetnosti«. Odgovori so anonimni, tvojo šifro pa potrebujem zato, 

da lahko tvoje odgovore povežem s tvojimi likovnimi izdelki. Hvala za sodelovanje. 

Šifra ____ 

1. Označi, v kolikšni meri se strinjaš s posamezno trditvijo. 

 Se popolnoma 

strinjam. 

Se deloma 

strinjam. 

Se bolj ne 

strinjam kot 

strinjam. 

Se sploh ne 

strinjam. 

S svojim 

izdelkom sem 

zadovoljen/-a. 

    

Med 

ustvarjanjem 

sem bil/-a 

sproščen/-a. 

    

Pred pričetkom 

ustvarjanja sem 

dolgo okleval/-

a. 

    

Za pričetek 

likovnega 

izražanja sem 

bil/-a 

motiviran/-a. 

    

Med 

ustvarjanjem 

sem veliko 

razmišljal/-a o 

tem, kakšen bo 

končni izdelek. 

    

Med 

ustvarjanjem 

sem užival/-a. 

    

Pri pouku 

likovne 

umetnosti bi si 

želel/-a več 

podobnih nalog. 

    

 

2. Označi, kaj ti je bilo všeč pri današnji nalogi (možnih je več odgovorov): 

a) da je bil motiv abstrakten 

b) da je bil motiv domišljijski 
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c) da je bila naloga povezana z glasbo 

d) da je bilo na voljo več tehnik 

e) da je bila naloga zame nekaj novega ali posebnega 

f) nič od naštetega 

g) drugo: _______________________________ 

h) Označi, kaj ti je všeč na tvojem likovnem izdelku (možnih je več odgovorov): 

a) Kako sem upodobil slišano glasbo. 

b) Kako sem uporabil kakovostno barvno nasprotje. 

c) Nič od tega. 

d) Drugo: ___________________________________ 

 

i) Od vseh treh nalog mi je bila najljubša: 

a) Slikanje tihožitja. 

b) Risanje kompozicije (motiv socialna omrežja). 

c) Slikanje po glasbi. 

Zakaj? 

______________________________________________________________________ 
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10 KAZALO SLIKOVNEGA GRADIVA  
 

Slike od 1 do 4: pridobljene iz učbenika Likovno izražanje 7 

Slika 5: pridobljena s https://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_Tower 

Slika 6: pridobljena s https://twistedsifter.com/2013/03/eiffel-tower-from-below/  

Slika 7: pridobljena s https://www.cntraveler.com/story/how-to-skip-the-line-at-the-eiffel-

tower 

Slika 8: pridobljena s https://www.flickr.com/photos/mehoque/6465663491  

Slika 9: pridobljena s http://billboardom.blogspot.com/2005/11/nestle-billboards.html  

Slika 10: pridobljena s http://papeur.com/blog/an-inspiring-great-residence-with-various-

views-in-thailand/#  

Slika 11: pridobljena s https://www.ng-slo.si/si/stalna-zbirka/1700-1800/sv-lucija-valentin-

metzinger?workId=3626  

Slika 12: pridobljena s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raphael_Madonna_della_seggiola.jpg  

Slika 13: pridobljena s https://willkempartschool.com/how-to-shade-a-drawing-light-shadow-

part-2/  

Slike 14 do 16: pridobljene s http://www.artyfactory.com/still-life/still_life_pencil.html  

Sliki 17 in 19: pridobljeni iz osebnega arhiva 

Slike 19 do 21: fotografije procesa izvedbe likovne naloge 

Slike 22 do 39: fotografije likovnih izdelkov za prvo likovno nalogo 

Slika 40: pridobljena s https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-social-media-

icons_1256558.htm  

Slika 41: pridobljena s https://www.pinterest.com/pin/514325219923610636/  

Slika 42: pridobljena s https://www.pinterest.com/pin/566116615636465485/ 

Slika 43: pridobljena s https://www.pinterest.com/pin/399976010652032725/ 

Slika 44: pridobljena s https://www.pinterest.com/pin/479422322824227002/ 

Slika 45: pridobljena s https://www.pinterest.com/pin/192106740330370672/ 

Slika 46: pridobljena s https://www.pinterest.com/pin/36943659423015991/  

Slika 47: pridobljena s https://www.wikiart.org/en/frida-kahlo/the-two-fridas-1939  

Slika 48: pridobljena s https://en.wikipedia.org/wiki/Girl_before_a_Mirror  

Slika 49: pridobljena s https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/composition-viii-1923  

Slika 50: pridobljena s https://www.wikiart.org/en/joan-miro/harlequin-s-carnival-1925  

https://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_Tower
https://twistedsifter.com/2013/03/eiffel-tower-from-below/
https://www.cntraveler.com/story/how-to-skip-the-line-at-the-eiffel-tower
https://www.cntraveler.com/story/how-to-skip-the-line-at-the-eiffel-tower
https://www.flickr.com/photos/mehoque/6465663491
http://billboardom.blogspot.com/2005/11/nestle-billboards.html
http://papeur.com/blog/an-inspiring-great-residence-with-various-views-in-thailand/
http://papeur.com/blog/an-inspiring-great-residence-with-various-views-in-thailand/
https://www.ng-slo.si/si/stalna-zbirka/1700-1800/sv-lucija-valentin-metzinger?workId=3626
https://www.ng-slo.si/si/stalna-zbirka/1700-1800/sv-lucija-valentin-metzinger?workId=3626
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raphael_Madonna_della_seggiola.jpg
https://willkempartschool.com/how-to-shade-a-drawing-light-shadow-part-2/
https://willkempartschool.com/how-to-shade-a-drawing-light-shadow-part-2/
http://www.artyfactory.com/still-life/still_life_pencil.html
https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-social-media-icons_1256558.htm
https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-social-media-icons_1256558.htm
https://www.pinterest.com/pin/514325219923610636/
https://www.pinterest.com/pin/566116615636465485/
https://www.pinterest.com/pin/399976010652032725/
https://www.pinterest.com/pin/479422322824227002/
https://www.pinterest.com/pin/192106740330370672/
https://www.pinterest.com/pin/36943659423015991/
https://www.wikiart.org/en/frida-kahlo/the-two-fridas-1939
https://en.wikipedia.org/wiki/Girl_before_a_Mirror
https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/composition-viii-1923
https://www.wikiart.org/en/joan-miro/harlequin-s-carnival-1925
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Slike 51 do 64: fotografije likovnih izdelkov za drugo likovno nalogo 

Slika 65: pridobljena s https://artsandculture.google.com/asset/impression-iii-

concert/mgHAxu9viwsUPg?hl=en  

Slika 66: pridobljena s https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/vasily-kandinsky-

composition-8  

Slika 67: pridobljena s https://www.boredpanda.com/i-paint-

music/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic  

Slika 68: pridobljena s https://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog  

Slika 69: pridobljena s https://www.storyjumper.com/book/index/17255578/TOPLE-IN-

HLADNE-BARVE  

Slika 70: fotografije procesa izvedbe likovne naloge 

Slike 71 do 115: fotografije likovnih izdelkov za tretjo likovno nalogo 

  

https://artsandculture.google.com/asset/impression-iii-concert/mgHAxu9viwsUPg?hl=en
https://artsandculture.google.com/asset/impression-iii-concert/mgHAxu9viwsUPg?hl=en
https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/vasily-kandinsky-composition-8
https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/vasily-kandinsky-composition-8
https://www.boredpanda.com/i-paint-music/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/i-paint-music/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog
https://www.storyjumper.com/book/index/17255578/TOPLE-IN-HLADNE-BARVE
https://www.storyjumper.com/book/index/17255578/TOPLE-IN-HLADNE-BARVE
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11 IZJAVA O AVTORSTVU 
 

Podpisana Neža Benedičič, študentka drugostopenjskega programa Poučevanje, smer likovna 

pedagogika zagotavljam, da je magistrsko delo z naslovom Likovna naloga kot sredstvo za 

motiviranje učencev pri pouku likovne umetnosti izključno rezultat mojega lastnega 

raziskovalnega dela ter da so dela in mnenja drugih avtorjev ustrezno navedena v seznamu 

virov. 

 

Ljubljana, 19.9.2018      Podpis: 

 

 


