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Povzetek 
V magistrskem delu opisujemo razvoj interdisciplinarnega projekta, ki je nastal iz umetniške 

obravnave giba, likovne umetnosti in njune integracije v učni proces. V prvem delu 

navajamo nekaj teoretičnih izhodišč, povezanih z ustvarjalnostjo, umetnostjo in integracijo 

različnih zvrsti umetnosti v osnovno šolo. Nadaljujemo z empiričnim delom raziskave, v 

kateri smo med drugim razvili lastni model poučevanja preko umetniške izkušnje in  

oblikovali projekt Gib in njegova sled, ki je vključeval serijo interdisciplinarnih likovno-plesnih 

delavnic za tretješolce. Opisujemo povezovanje delavnic z zaključno plesno-likovno 

predstavo Tovarna idej v muzeju, metodološki instrument (vizualne oz. likovne teste, 

nestrukturirane intervjuje, SWOT analizo, analizo portfolijev študentk), s katerim smo 

testirali odzive in spremembe pri učencih, udeleženih v akcijski raziskavi, ter povratne 

informacije vključenih študentk in učiteljic o izvedenem primeru  integracije plesne in 

likovne umetnosti v učni proces. 

V magistrskem delu ugotavljamo, da je integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces 

pri učencih sprožila pozitivne (čustvene) odzive, razširili so svoje pojmovno polje oziroma 

predstave o obravnavanih pojmih, pridobili veliko novih znanj, na podoben način pa si želijo 

delati tudi v prihodnje. Pozitivne izkušnje s konkretnim primerom vključevanja umetnosti v 

učni proces imajo tudi drugi udeleženci v projektu, primer dobre prakse pa je spodbuda za 

nadaljnja sodelovanja, katerih cilj je celostna integracija umetnosti v osnovno šolo. 

 

Ključne besede:  

ustvarjalnost, ustvarjalni gib, likovna umetnost, plesna umetnost, interdisciplinarni pristop, 

projektno delo, celostna umetniška izkušnja, pojmovno polje 

  



	

 

  



	

Abstract 
This Master's thesis describes the development of an interdisciplinary project that was 

created through the artistic consideration of movement and fine arts and their integration 

into the learning process. First, a theoretical basis is provided along with some starting 

points connected with creativity, art and the integration of different kinds of art into primary 

schools. The theoretical is followed by the empirical part of the research, and includes a 

teaching model based on artistic experience and the project Movement and its traces, which 

included a series of interdisciplinary graphic and dance workshops for third-year primary 

school students. We developed both the model and the project as part of the research. 

The workshops were connected with the final dance and fine arts show entitled Factory of 

Ideas, which was performed in a museum. This connection is described in the thesis, along 

with certain methodological instruments (visual tests, unstructured interviews, SWOT 

analysis and analysis of university student portfolios), which were used to test responses and 

changes observed in primary school students that took part in the action-research, together 

with feedback from university students and teachers on the integration of dance and fine 

arts into the learning process. 

In the Master's thesis we conclude that primary school students responded positively 

(emotionally) to the integration of dance and fine arts into the learning process. They 

extended their conceptual fields and their impressions of the discussed concepts, acquired 

a considerable body of new knowledge, and expressed the desire to work in a similar way in 

the future. Other project participants also had positive experiences with this particular 

instance of integration of art into learning process, while this example of best practice also 

serves as encouragement for further similar cooperation, with the aim of effecting the 

holistic integration of art into primary schools. 

 

Key words: 
creativity, creative movement, fine arts, dance art, interdisciplinary approach, project work, 

holistic artistic experience, conceptual field 
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1 Uvod 

Gibanje je naravna dejavnost, ki nas vsakodnevno spremlja, posledično pa morda 

pozabljamo na njeno umetniško vrednost – omogoča nam namreč izražanje notranjih 

občutij in oblikovanje vizualnih form v prostoru. Ustvarjalni gib živi v medsebojnem sožitju 

z likovno umetnostjo, kajti vsako gibanje je lahko oblika umetnosti, je »živa umetnina«, 

skulptura v prostoru in času (Benzwie, 1987). Če torej govorimo o času, smo v sedanjosti 

postavljeni v izrazito multikulturno družbo, zato je učenje z umetnostjo, univerzalnim 

delovanjem človeštva, neizogibno in nujno. Učenci skozi umetnost razvijajo različne 

poglede na družbene pojave, s tem pa pridobijo prožnost za sklepanje različnih vezi, mostov 

med individuumom in družbo (Green Gilbert, 1992, v Donovan in Pascale, 2012).  

Kulturna ustvarjalnost, del vsakega kurikularnega področja, je nenadomestljiva sestavina 

življenja in ključna izkušnja v sodobni družbi (Tomšič Čerkez, 2008), smoter učenja za življenje 

pa je dosežen, če lahko učencem v osnovni šoli ponudimo doživetje estetske izkušnje, v 

katero je vključena celotna človekova osebnost (Dewey, 1986). 

V nasprotju z navedenimi dejstvi aktualni učni načrti (2011) primarno ne spodbujajo 

ustvarjalnosti, temelja umetniškega delovanja, v sodobnem času pa tudi ene najbolj 

zaželenih neformalno pridobljenih veščin na delovnem mestu (Gray, 2016). Poučevanje 

različnih zvrsti umetnosti običajno poteka ločeno za vsako zvrst umetnosti, redko pa v 

šolskem prostoru zasledimo integrativno spoznavanje učnih vsebin prek celostne 

umetniške izkušnje.  

Celostna in unikatna estetska izkušnja je bila naše izhodišče pri oblikovanju projekta Gib in 

njegova sled, s katerim smo v 3. a razred osnovne šole Trnovo skozi različne dejavnosti uvajali 

preplet plesne in likovne umetnosti. Učencem smo želeli ponuditi celostno plesno-likovno 

izkušnjo, pri čemer so bili vpeti v vse faze projekta na Osnovni šoli Trnovo. Najprej so 

sodelovali na delavnicah, zasnovanih s ciljem, da prek likovne umetnosti in plesa razširijo 

svoje razumevanje različnih pojmov, njihovo delo pa je bilo vidno v zaključnem nastopu, 

kjer so se predstavili kot plesalci in (poleg profesorjev, učiteljic, študentk, umetnikov in 

kustosinje) soustvarjalci celostne izkušnje v Mestnem muzeju Ljubljana.  

Rdeča nit celotnega projekta so bile tovarne, saj je bil nastop učencev vsebinsko vezan na 

muzejsko razstavo Nova doba prihaja! Industrija, delo, kapital. V poglobljeno obravnavo 
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zahtevne tematike sta bila implicitno vključena tudi pojma prostor in svoboda, ki za 

razumevanje zahtevata aktivacijo formalno-logičnega razmišljanja učencev. Ker je projekt 

poudarjal integracijo gibalne in likovne umetnosti v učni proces, smo ponavljajoče se 

gibanje povezali s pojmom linija (črta), ki je bila naše likovno vodilo projekta. V projektu smo 

med drugim preverjali, kako bodo učenci skozi projektno delo razširili svoje pojmovno polje 

implicitno vključenih konceptov (tovarna, črte, prostor, svoboda).  

Napredek udeležencev v akcijski raziskavi smo preverjali z vizualnima testoma (ki smo jih 

izvedli pred eksperimentalnimi delavnicami in po zaključeni predstavi) ter nestrukturiranimi 

intervjuji, poleg tega pa smo analizirali vtise učiteljic mentoric in vključenih študentk, ki so 

pomagale pri izvedbi projekta. Pričakovali smo, da bodo testi pokazali, da so učenci med 

ustvarjalnim procesom razširili svojo pojmovno mrežo obravnavanih konceptov tovarna, 

črte, prostor in svoboda. Poleg tega so ustvarjali relevantne umetniške izdelke v povezavi z 

najrazličnejšimi kroskurikularnimi področji, kot so denimo likovna umetnost, glasbena 

umetnost, spoznavanje okolja idr.1 (Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018). 

V magistrski raziskavi nas je predvsem zanimalo, kako lahko pri otrocih sočasno razvijamo 

gibalno in likovno ustvarjalnost – torej celostna izkušnja gibalno-plesnega in likovnega 

ustvarjanja in izražanja,  pri katerem bodo otroci skozi pristop izkustvenega učenja gibalno-

likovno aktivni in ustvarjalni. Želimo si namreč šolo, ki otrokom ne podaja le 

institucionaliziranega, deklarativnega znanja, temveč jih opolnomoči z najrazličnejšimi 

življenjskimi veščinami in spretnostmi. Želimo si, da otroci v šoli odkrivajo, raziskujejo, 

ustvarjajo, in v umetniško naravnanem procesu šolskega dela ne izgubijo prirojene 

radovednosti, ki jim omogoča čudenje nad obdajajočim svetom.  

                                                
1 Delo učencev je bilo po izvedenem projektu predstavljeno na razstavi, v katero smo vključili 

dokumentarne in umetniške fotografije ter otroška razmišljanja o obravnavanih konceptih, primer 

dobre prakse s pripadajočim učnim modelom pa je predstavljen v učbeniku Gib in njegova sled. 
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2 Teoretična izhodišča 

2.1 Ustvarjalnost 
 
Teoretični del magistrske naloge začenjamo z raziskovanjem ustvarjalnosti, ki je temelj za 

umetniško delovanje. Čeprav kot splošen pojem nima enotne definicije (Opaka, 2007), 

pogojuje vse oblike ustvarjanja, človekovega aktivnega preoblikovanja sveta (Butina, 1995). 

Ideje, še nematerializirani produkti ustvarjalnega procesa, so prisotne na vseh področjih 

človekovega bivanja, posledično pa ima kdorkoli kjerkoli in kadarkoli možnost biti 

ustvarjalen. Ustvarjalen je lahko veliki genij, prav tako pa je lahko ustvarjalen majhen otrok. 

Morda je prav širina polja ustvarjalnosti razlog, da jo preučujejo zgodovinarji, 

nevroznanstveniki, inženirji, zgodovinarji, ekonomisti … in šolarji najrazličnejših smeri 

(Kaufman in Sternberg, 2010). Ustvarjalnost je pogoj za družbeni napredek – razvoj 

ustvarjalne in iznajditeljske sposobnosti je bil denimo eden izmed ciljev, ki ga je Evropska 

unija navedla ob razglasitvi leta 2009 za leto ustvarjalnosti in iznajditeljstva (Pečjak in Štrukelj, 

2013). Med desetimi najpomembnejšimi smernicami lahko najdemo tako ozaveščanje o 

pomenu ustvarjalnosti kakor tudi razvoj ustvarjalnih in iznajditeljskih sposobnosti v zasebnih in 

javnih organizacijah, širitev dostopa do različnih oblik samoizražanja itd. (Pečjak in Štrukelj, 

2013). Človekovo ustvarjalno samoizražanje je prisotno predvsem pri umetniškem 

ustvarjanju, ki omogoča izražanje notranjih idej, občutij in odnosa do obdajajočega sveta, 

hkrati pa že v zgodnjem otroštvu pozitivno vpliva na intelektualni, čustveni in socialni razvoj 

posameznika (Kroflič, 1999).  

Obseg raziskovanega področja ustvarjalnosti je, kot že omenjeno, zelo velik (Makel in 

Plucker, 2008, v Juriševič, 2009), v naši raziskavi pa smo se osredinili predvsem na 

ustvarjalnost v kontekstu institucije – osnovne šole. V nadaljevanju najprej predstavljamo 

nekaj ključnih pogledov in odkritij na področju ustvarjalnosti, nadaljujemo s pomembnostjo 

ustvarjalnosti v sodobni družbi, nato pa ustvarjalnost apliciramo izključno na šolsko okolje. 
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2.1.1 Pogledi na ustvarjalnost 
Pojmovanja ustvarjalnosti se spreminjajo glede na zorni kot do omenjenega pojma. V 

strokovni literaturi najdemo različne definicije: ustvarjalnost je lahko udejanjanje nove ideje; 

zmožnost človeka, da izboljša oz. nadgradi obstoječe (Pečjak in Štrukelj, 2013); preplet 

sposobnosti, procesov in okolja (Plucker, Beghetto in Dow, 2004, v Juriševič, 2009) itd. V 

pogovornem jeziku ustvarjalnost sicer večkrat (zmotno) enačimo predvsem z umetniško 

ustvarjalnostjo, čeprav zajema bistveno širše polje – poznamo denimo tehniško 

ustvarjalnost (Slosar, 2016),  z umetniško ustvarjalnostjo je tesno povezana matematična 

dejavnost (Badiou, 2011) in še bi lahko naštevali. 

Različne psihološke smeri poudarjajo različne vidike ustvarjalnosti (Makel in Plucker, 2008, v 

Juriševič, 2009). Zasledimo lahko predvsem vidik ustvarjalnega procesa, vidik ustvarjalnega 

človeka in vidik ustvarjalnega produkta (Opaka, 2007), pri čemer produkt ustvarjalnosti ni 

nujno fizična manifestacija ideje. 

Številnim opredelitvam ustvarjalnega človeka je skupno, da ustvarjalca dojemajo kot osebo 

z visoko stopnjo notranje motivacije, ki za delo ne potrebuje veliko zunanjih spodbud, 

ampak je njegov motiv ustvarjanje samo (Kroflič, 1999; Pečjak in Štrukelj, 2013).  B. Kroflič 

(1999) dodaja, da so poleg potrebe po ustvarjanju motivacijski dejavniki tudi radovednost, 

težnja po raziskovanju in manipuliranju, zadovoljstvo ob reševanju problemov, želja po 

samopotrjevanju idr. Kljub notranji motivaciji je ustvarjalnost delno pogojena tudi s 

spodbudnim okoljem. Oseba x je v okolju, ki ne spodbuja ustvarjalnosti, bistveno manj 

ustvarjalna, kakor oseba y, ki ima enake predispozicije, vendar jo obkrožajo spodbudni 

dejavniki (Burke, 2007). Ustvarjalnost je tako posameznikova lastnost mišljenja, osebnostna 

poteza, hkrati pa tudi dejavnost, ki je v manjši meri odvisna od zunanjih dejavnikov (Kroflič, 

1999). Po teoriji mnogoterih inteligentnosti Howarda Gardnerja (1995) je ustvarjalnost 

kombinacija človekovih inteligenčnih profilov (ki jo pogojuje naravnanost družbe), F. 

Fromm-Reichmann (1959, v Kroflič, 1999) pa posameznikovo ustvarjalnost deli na 

ustvarjanje nečesa novega in ustvarjalnost kot stališče (ustvarjalno naravnanost). V 

sodobnem svetu je ustvarjalnost kot osebnostna lastnost vedno bolj zaželena; ustvarjalni 

posamezniki namreč aktivno prispevajo k družbenemu razvoju in pri delu ne potrebujejo 

veliko zunanjih spodbud, da producirajo nove ideje ali izdelke in tako neposredno 

omogočajo družbeni napredek  (Pečjak in Štrukelj, 2013). 
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Ustvarjalni posamezniki, ki so zaradi ogromnega polja ustvarjalnosti sicer zelo nehomogena 

skupina (Sternberg, 2002) na poti do takšnega ali drugačnega ustvarjalnega produkta 

prehodijo določeno pot: ustvarjalni proces (s čimer preidemo na drug vidik ustvarjalnosti – 

vidik ustvarjalnega procesa). Ta se vedno začne z zaznavanjem problema. Kultni slikar 

Matisse (1960, v Butina, 1997) ugotavlja, da je prvi korak k ustvarjanju to, da vidimo (ne le 

gledamo) bistvo stvari, kar zahteva stalni napor. Njegovo stališče se sklada s teorijo, ki jo je 

že leta 1926 postavil Graham Wallis; ustvarjalni proces se začne s fazo priprave oz. 

preparacije, nadaljuje pa s fazami inkubacije, iluminacije in verifikacije (Pečjak, 1987). 

Prva faza, tj. priprava oziroma preparacija, pomeni občutenje problema in sistematično 

zbiranje podatkov. Le-to ni nujno teoretična raziskava (ki je značilna npr. za ustvarjalnost na 

področju znanosti). Lahko gre za manj zavedno pridobivanje podatkov, za zaznavanje barv, 

zvokov, šumov, čustev in drugih elementov vsakdanjega življenja. Odsotnost tabel, frekvenc 

ali enačb daje vtis, da umetnik ne zbira podatkov za svoja dela, vendar gre le za drugačen 

način zbiranja pridobljenih informacij (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

Druga faza, inkubacija, je zorenje ideje (odkrivanje in opredelitev problema). Glede na 

Bloomove taksonomske stopnje (Bloom, 1974) človek takrat opravlja višje miselne procese; 

analizo, sintezo in evalvacijo, pri čemer podatke združuje in poskuša na njihovi podlagi 

oblikovati novo celoto, izvirno idejo. Čeprav ta del procesa morda deluje izjemno 

premišljeno, je večina ustvarjalnih procesov spontanih. Takrat “naključne zunanje spodbude 

vplivajo na podzavest, se ukleščijo v spominu in spontano preoblikujejo v nove domislice in 

probleme.” (Kroflič, 1999, str. 56–57) Sledi tretja faza, razsvetlitev ali iluminacija, ki pomeni 

hitro, nenadno rešitev problema. Ta je mogoča le na podlagi obeh prejšnjih procesov (tudi 

če navedeni fazi nista v načrtno izvedeni). Ker vsaka ideja ni smiselna (morda ni izvedljiva ali 

relevantna), je nujna četrta, zadnja faza ustvarjalnega procesa – verifikacija oziroma 

preverjanje, uporaba in evalvacija. Ustvarjalec na zadnji stopnji preveri vrednost in 

uporabnost svoje ideje (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

Ideja kot taka ima pri ustvarjanju celostni značaj, ustvarjalec ima pred sabo celoto, ne pa 

posameznih fragmentov. To novo (na videz) enostavno celoto lahko enačimo z 

inteligentnim sestavljanjem oddaljenih izkušenj in transferjem predhodnih znanj. Ideja je 

tako hkrati popolnoma nova tvorba, vendar nikakor ne more nastati na podlagi ničesar. 

Če je torej ustvarjanje tako delovanje kakor tudi odpiranje problemov, preoblikovanje 

situacije v okolju, izvirno preoblikovanje informacij itd. (Kroflič, 1999), je lahko prvi produkt 
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ustvarjalnosti materialen oz. viden. M. Zagorc (1997) – ki se sicer nanaša na produkte plesne 

ustvarjalnosti – pravi, da je cilj vsakega ustvarjanja nek izdelek, kar si lahko interpretiramo v 

snovni obliki; produkt je lahko likovno delo, plesna točka, znanstveno odkritje itd. Obenem 

ne smemo pozabiti (ob prebiranju strokovne literature je ta vidik ustvarjalnega produkta 

večkrat prezrt) na nesnovne produkte ustvarjalnega procesa, ideje. Glede na zapis M. A. 

Boden (2004, str. 1), je »ustvarjalnost sposobnost produkcije idej ali artefaktov, ki so novi, 

presenetljivi in dragoceni,« pri čemer ideje zajemajo pesmi, koncepte, znanstvene teorije, 

koreografije, šale ( ... ), artefakti pa otipljivo snovnost.  

Vsi navedeni ustvarjalni produkti pomenijo ustvarjanje nečesa popolnoma novega, 

preoblikovanje fizične ali mentalne stvarnosti oz. preoblikovanje nečesa, kar pomeni, da 

neposredno vplivajo na družbeno realnost. 

 

2.1.2 Pomen ustvarjalnosti (v sodobni družbi) 
Ustvarjalnost ni le lastnost posameznika, temveč odraža tudi širšo družbeno sliko. Družba, v 

kateri je prisotna ustvarjalnost, se razvija, nadgrajuje in raste. Razvoj ustvarjalnih in 

iznajditeljskih spodobnosti podpirajo različna združenja in ustanove; na Svetovnem 

ekonomskem forumu so denimo leta 2016 predstavil rezultate raziskave, ki potrjuje, da bo 

ustvarjalnost leta 2020 ena najbolj zaželenih neformalno pridobljenih veščin na delovnem 

mestu (Gray, 2016). Sodobnost posledično potrebuje posameznike z ustvarjalnimi stališči, 

pri čemer je pomembno izpostaviti, da ustvarjalna naravnanost ni nujno prirojena lastnost, 

temveč je naravnanost, ki jo lahko doseže vsak človek (Fromm, 1959, v Kroflič, 1999). 

Če predpostavljamo, da vsak posameznik lahko »postane ustvarjalen,« so zanj poleg 

notranje motivacije pomembne zunanje spodbude. Raziskave (Pečjak in Štrukelj, 2013) 

potrjujejo, da se ustvarjalno mišljenje intenzivno razvija v zgodnjih obdobjih človekovega 

razvoja, zato je čas, ki ga otroci preživijo v šoli, ključen za njihovo izražanje in razvijanje 

ustvarjalnih sposobnosti. Oblikovanje šolskega okolja, spodbudnega za nastanek novih idej 

in rešitev, je tako zelo pomembno pri delu z ustvarjalnimi posamezniki (Burke, 2007). 
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2.1.3 Spodbujanje ustvarjalnosti v osnovni šoli 
Otroci, ki se šolajo danes, morajo zadostiti »potrebam sodobnega časa« in razviti nekatere 

veščine, pomembne za 21. stoletje, kot so kritično mišljenje, zmožnost sodelovalnega dela, 

ustvarjalnost idr. (Donovan in Pascale, 2012). Eden izmed pogojev za razvijanje 

ustvarjalnosti (sploh pri učencih, ki doma nimajo ustreznih pogojev), je omogočanje 

spodbudnega šolskega okolja za ustvarjanje – okolja, v katerem postanejo možnosti za 

ustvarjalno interakcijo in originalne, univerzalne ideje, neskončne (Benzwie, 1987). 

Pred prihodom v izobraževalno ustanovo imajo otroci prirojeno sposobnost čudenja, 

presenečenja, zbeganosti, navdušenja nad svetom; torej vse pogoje za ustvarjalno 

naravnanost človeka. Ob prihodu v šolo, med procesom socializacije, večina ljudi 

postopoma izgubi to otroško možnost čudenja. Posamezniki znotraj institucije kopičijo 

znanje, vedeti morajo vse, svet ni več poln čudes, kakršen je bil v zgodnjem otroštvu  

(Fromm, 1959, v Kroflič, 1999). Pedagogi, ki so osredinjeni na kvantitativno pridobivanje 

znanja, večkrat spregledajo multiple nivoje učenja, ki prav tako potekajo v šoli, vendar niso 

primarno spodbujani (Griss, 1998), kar je v sodobnem času nenavadno.  

Učenci prek ustvarjalnih dejavnosti dosegajo notranje zadovoljstvo (zadovoljstvo ob 

raziskovanju ali rešitvi naloge oz. problema, zadovoljstvo ob samoizražanju prek ustvarjalnih 

dejavnosti), kar pozitivno vpliva na njihovo samozavest, obenem pa ustvarjanje spodbuja 

aktivacijo višjih miselnih procesov. Med ustvarjalnimi dejavnostmi v ustvarjalnem okolju 

gradijo različne svojstvene osebne poglede na obdajajoče družbene pojave in bolje 

spoznavajo/razumejo sebe v povezavi z drugimi (Green Gilbert, 1992, v Donovan in Pascale, 

2012). Posledično je naloga šole kot institucije tudi spodbujanje ustvarjalnosti. B. Marentič 

Požarnik (2000) navaja, da se v šolskem kontekstu pojem ustvarjalnosti povezuje predvsem 

s tehničnim in umetniškim poljem, zato ni presenetljivo dejstvo, da se ustvarjalne dejavnosti 

v osnovni šoli uresničujejo predvsem pri umetniških predmetih. Umetniški izdelek je 

vsekakor produkt ustvarjalnosti, vendar je (kljub umetniškemu poimenovanju likovne  in 

glasbene umetnosti) v praksi večkrat opazno, da učenci ne ustvarjajo iz sebe, temveč delajo 

po navodilih, kar je v nasprotju z ugotovitvijo B. Kroflič (1999), ki ugotavlja, da bi morala 

edukacija »obsegati več, kot le navodila; upoštevanje telesnega, socialnega in osebnostnega 

razvoja vseh otrok, tudi otrok s posebnimi potrebami, razvijanje načinov za otrokovo 

kompetentno sodelovanje v vzgojno-izobraževalnem procesu ter učenje skozi otrokovo 

aktivno doživljanje pluralistične narave demokratične družbe.« (Kroflič, 1999, str. 140) 
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Glede na smernice alternativne pedagogike Reggio Emillia (Malaguzzi, 1998), ki izrazito 

spodbuja ustvarjanje za boljše življenje, bi moral imeti v šoli vsak otrok neskončno možnosti, 

da izrazi samega sebe. 

Kakšen odnos do spodbujanja ustvarjalnosti ima šola kot javna ustanova (pri čemer 

govorimo o splošnih smernicah in ne o stališčih posameznih učiteljev), je odvisno od tudi od 

usmeritev na državnem nivoju. Na slovenskem področju v normativih, kot sta Zakon o 

osnovni šoli (1996; 2013) in Zakon o vrtcih (1996; 2013) se razvijanje otrokove ustvarjalnosti 

pojavlja kot splošni cilj predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja, posledično pa se že 

več let uveljavljajo novi, inovativni načini učenja in poučevanja, ki prek različnih dejavnosti 

spodbujajo in krepijo otrokove ustvarjalne sposobnosti. 

 

2.1.3.1 Ustvarjalno učenje in poučevanje 

 
Ustvarjalno poučevanje je predvsem dejavnost, usmerjena k temu, da bi otroci lahko razvijali 

svoje ustvarjalne sposobnosti. Pedagogi tako z ustvarjalnim poučevanjem otroke 

opolnomočijo, pripravijo na soočenje s svetom, v katerem je ustvarjalnost pomembna 

veščina. Pri raziskovanju ustvarjalnega učenja in poučevanja se srečujemo s terminom 

ustvarjalna pedagogika, ki si kot disciplina prizadeva, da bi spoznanja o ustvarjalnosti 

aplicirali in integrirali v vzgojno-izobraževalni proces (Bizjak, 1997).   

Ustvarjalnost sicer spodbujajo najrazličnejše učne metode – ustvarjalne namreč niso zgolj 

popolnoma nove, inovativne metode (ki jih je glede na širino in dolgoletni razvoj 

pedagoškega področja malo), ampak predvsem že ustaljene učne metode in oblike, ki s 

fleksibilnim ustvarjalnim učiteljem postanejo spodbuda za učenčevo ustvarjalno izražanje. 

Tako lahko denimo učitelj, ki pri »običajni« metodi pogovora postavlja odprta, divergentna 

in velikokrat neobičajna vprašanja, spodbuja ustvarjalnost učenca (Cenčič, 2014). 

Ustvarjalnost je izrazito prisotna tudi pri pripovedovanju zgodb (ang. storytelling). Učitelj 

pripovedovalec namreč komunicira z občinstvom, ki je aktivno vključeno v razvijanje 

zgodbene niti (Donovan in Pascale, 2012). Ustvarjanje spodbujajo metode kreativnega oz. 

ustvarjalnega pisanja, ustvarjalne igre, metode vizualizacije itd. (Cenčič, 2014), v kontekstu 
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naše raziskave pa je ključnega pomena predvsem metoda ustvarjalnega giba2, ki spodbuja 

ustvarjalnost tako na prostorskem kakor tudi na telesno-kinestetičnem področju (Gardner, 

1995) in spodbuja ekspresivne kapacitete otroka (Joyce, 1973). Ustvarjalni gib kot učna 

metoda otroku in učitelju odpira nove svetove znanja, ustvarjalnosti in osebnega izražanja. 

Pripomore k medsebojnem razumevanju, saj se učenci in pedagogi prek ustvarjalnega giba 

učijo učinkovitega reševanja problemov, spontanega izražanja čustev, sodelovanja in 

sprejemanja razlik med ljudmi. Poleg tega skozi fizično aktivnost, ki jim omogoča 

neobremenjeno izražanje notranjih občutkov in spoznanj, utrjujejo in pridobivajo 

samozavest (Green Gilbert, 1992). 

Ustvarjalne učne metode tako spodbujajo različne stile spoznavanja, zaznavanja in učenja, 

ter vplivajo na celostni razvoj učencev. Zanje je značilno tudi to, da niso primerne zgolj za 

uporabo v osnovni šoli, temveč za vsa življenjska obdobja – od vrtca in šole do izobraževanja 

odraslih in starostnikov (Cenčič, 2014). 

Uspešnost uporabljenih učnih metod v osnovni šoli je razvidna iz načina, kako se otroci 

odzivajo na dane »naloge.« Ustvarjalno mišljenje se kaže v njihovi izvirnosti in fluentnosti 

idej, razvidno je iz tega, kako in na kakšen način posamezniki ali skupine rešujejo zastavljene 

probleme in do kakšnih (in koliko različnih) rešitev pridejo (Kroflič, 1999). Ustvarjalni proces 

večkrat poteka prek skupinskega dela, da pa se lahko ustvarjalnost posameznika in skupine 

izrazi, je dobrodošlo sproščeno in nenapadalno, inkluzivno vzdušje – na tem mestu je spet 

smiselno omeniti dobrega učitelja, ki lahko s svojim ustvarjalnim potencialom iz učilnice kot 

učnega institucionaliziranega prostora naredi prostor, v katerem se sklepajo prijateljske vezi, 

in ki omogoča in podpira raznovrstne ustvarjalne dejavnosti (Burke, 2007). 

 

2.1.3.2 Ustvarjalno reševanje problemov 

 
Eden izmed načinov ustvarjalnega učenja je tudi ustvarjalno reševanje problemov, ki nas 

zanima predvsem z vidika aplikacije reševanja šolskih, »umetnih« problemov v sodobno 

družbo, torej povezljivost ustvarjalnosti v šoli z ustvarjalnostjo za (boljšo) družbo. Navedeni 

                                                
2 V poglavju Ustvarjalno učenje in poučevanje se ustvarjalnega giba zgolj dotaknemo, saj nas v 

magistrski raziskavi zanima predvsem iz umetniškega vidika – v nadaljevanju mu v sklopu Umetnost 

namenjamo svoje poglavje. 
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model ustvarjalnega reševanja problemov so utemeljili Treffinger, Isaksen in Dorval (1994, v 

Kroflič, 1999), vključuje pa tri ravni ustvarjalnega učenja.  

Prva raven obsega učenje (in uporabo) pripomočkov za ustvarjalno mišljenje; tj. tehnik 

ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, ki povečujejo človekovo sposobnost produciranja 

različnih zamisli. Če prvo raven konkretiziramo, gre za pripomočke, kot so ček lista, brain-

storming (nevihta možganov), morfološke metode za ustvarjalno mišljenje itd. Gre 

predvsem za igre, s pomočjo katerih se posameznik (tudi prek skupinskega dela) 

opolnomoči za težje, kompleksnejše intelektualne izzive in naloge. 

Na drugi ravni učencem, ki zdaj znajo uporabljati določene tehnike ustvarjalnega mišljenja, 

predstavimo problem, ki mora biti praktičen, stvaren in zanimiv – reševanje problema mora 

udeležence predvsem motivirati, intrigirati. Problem ne sme biti preveč preprost (kar je 

logično, saj sicer otrokom ne predstavlja izziva, ki ga potrebujejo ustvarjalno naravnani 

posamezniki). Ta raven reševanja problema je še vedno usmerjena na šolsko, uravnavano 

okolje, v katerem je bolj kot sama rešitev problema  še vedno v ospredju način, strategija 

reševanja problema. Pri tej »simulaciji« reševanja realnega problema je zelo pomembno, 

kako učence vodimo – upoštevati moramo namreč značilnosti posameznika in (ali) vseh 

članov skupine. Cilj šolskega reševanja problemov je predvsem opremljanje otrok z 

veščinami za reševanje problemov, s katerimi se bodo soočali v resničnem življenju. 

Z druge ravni preidemo na tretjo raven, ki preseže okvire institucionalnega okolja; gre za 

ukvarjanje z realnimi problemi, ki predstavlja najvažnejši del tega procesa učenja. »To je 

želeni rezultat celotnega procesa, ker pomeni usposobitev udeleženca za učinkovito 

soočanje s stvarnimi problemi in izzivi. Naloga ni več učna vaja ali skupinska dinamična 

aktivnost, pač pa del stvarnosti, katerega rešitev se neposredno tiče udeležencev. Učitelj 

oziroma vaditelj ni več inštruktor niti vodja skupine, pač pa učinkovit olajševalec procesa.« 

(Treffinger, Isaksen in Dorval, 1994, v Kroflič, 1999, str. 71) 

Opisana tehnika reševanja problemov je zanimiva predvsem zaradi procesa prenosa 

strategij reševanja problemov v življenjsko okolje; stremi k temu, da bi se posameznik 

aktivno vključil v družbo, ki ga obdaja. Podoben princip razmišljanja lahko najdemo tudi na 

področju umetniškega ustvarjanja, pri katerem se ustvarjalci opredelijo do določenih 

družbenih fenomenov in na različne načine izrazijo svojo misel (Butina, 1997), s čimer se 

počasi približujemo splošnemu polju umetnosti, izhodišču celotne raziskave. 
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2.1.4 Ustvarjanje in izražanje skozi umetnost 
 
Če ustvarjalnost v grobem opredeljujemo kot zmožnost ustvarjanja nečesa novega, kar ni 

nujno snovno (A. Boden, 2004; Bizjak, 1997; Kroflič, 1999; Pečjak in Štrukelj, 2013 idr.), se pri 

umetnosti v večini primerov ukvarjamo s produktom človekove ustvarjalnosti. Produkt 

umetniške ustvarjalnosti lahko kot zunanji opazovalci zaznamo na različne načine; lahko ga 

vidimo (slikarsko likovno delo, plesna koreografija), slišimo (glasba), začutimo, vonjamo ...  

Umetnost je tako ena izmed mnogoterih oblik izražanja idej. Butina (1997) navaja, da je 

celotno človeško telo (vse bitne moči človeka – tip, oko, vid, vsi organi človeške 

individualnosti) posrednik, da se lahko posameznikov duh izrazi in udejanji v različnih 

produktih, s čimer apelira na umetniške predmete, produkte umetniškega ustvarjanja. 

Umetnost kot konstrukcijo zavesti primerja z drugimi konstrukcijami človekove zavesti: z 

znanostjo, tehniko in filozofijo. Vsem konstrukcijam je skupno, da so delo zavednega, 

razmišljujočega bitja, ki je zmožno produktivnega dela, »sinteze svojih telesnih in duhovnih 

možnosti.« (Butina, 1997, str. 261) 

Umetniki pri svojem delu torej izhajajo iz samih sebe, izražajo svoj notranji jaz. Če se 

nanašamo na teorijo F. Fromm-Reichmann (1959, v Kroflič, 1999), imajo izrazito ustvarjalno 

naravnanost, ustvarjalno stališče. V nasprotju z delom populacije, ki je indiferenten do 

spodbud iz okolja, umetnik vidi (se zaveda) in odgovarja  (se odziva); je družbeno 

odziven/kritičen, hkrati pa na ustvarjalen način izraža samega sebe. Umetnost torej ne more 

obstajati brez ustvarjalnosti (ki je način samoizražanja), ustvarjalnost pa se velikokrat 

manifestira v obliki takšnih in drugačnih umetniških produktov. 
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2.2 Umetnost 
 
Na poti od ustvarjalnosti do integracije plesne in likovne umetnosti v učni proces potujemo 

po razgibani pokrajini umetnosti. Ta je tako raznolika, vpadljiva, včasih pa tudi nenavadna 

in nerazumljena, da je ni mogoče zajeti v nekaj besedah. Umetnosti posledično namenjamo 

celotno poglavje, pri čemer se postopoma osredinjamo na plesno in likovno umetnost ter 

vzporednice, ki jih lahko potegnemo med njima, sčasoma pa preidemo na področje 

vključevanja elementov plesne in likovne umetnosti v učni proces. 

Eden izmed načinov za razumevanje umetnosti je iskanje njenega bistva, nekakšne definicije 

umetnosti, kar pa nikakor ni preprosto, temveč morda celo nemogoče. Skopo jo sicer 

opredeljujemo kot »dejavnost, katere namen je ustvarjanje, oblikovanje del estetske 

vrednosti« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2008), vendar med poglobljenim 

raziskovanjem pojma kaj hitro ugotovimo, da imajo različni posamezniki (umetniki, filozofi, 

znanstveniki ... ) v različnih zgodovinskih obdobjih svojstven, unikaten pogled nanjo. 

Platon na področju umetnosti navaja pojem poiesis, nekakšno raznovrstno ustvarjanje, 

zaradi katerega se lahko ideja utelesi, preide iz nebivanja v bivanje (Kalan, 1991). Sledi mu 

Aristotel (335 pr. n. št.; 2012), ki umetnost opredeljuje kot formo resnične ideje, pri čemer 

forma ni omejena na posnemanje narave, temveč naravo poveličuje in jo dopolnjuje, 

zapolni in nadgradi njene pomanjkljivosti (Aristotel, 335 pr. n. št.; 2012).  

Misli antičnih filozofov so izhodišča večine kasnejših pojmovanj umetnosti. Milan Butina 

(1997) denimo navaja, da je umetnost konstrukcija človekove zavesti, tako kot znanost, 

tehnika itd. Vsem je skupno, da so delo človekove zavesti – če se navežemo na zgoraj 

navedenega Aristotela, je konstrukcija človekove zavesti utelešena ideja. Podobno razmišlja 

Naum Gabo (1962, v Butina, 1997), ki umetnost primerja s sposobnostjo človekove zavesti. 

Ta si svet okrog sebe predstavlja s pomočjo umetnih konstrukcij – pojmov. Te umetno 

zgrajene podobe enači z bistvom sveta ter sklene, da so vse ostale konstrukcije zavesti 

(filozofske, znanstvene, tehnične) le različne oblike umetnosti v formah specifičnih disciplin. 

»Brez teh možnosti bi človeški duh ostajal v telesu, ker bi – kot pri živalih – ostajal 

neposredno vezan na telo in telesno dejavnost. Človek se ne bi nikoli mogel dvigniti nad 

živali, če ne bi razvil sposobnosti produktivnega dela kot sinteze svojih telesnih in duhovnih 

možnosti udejanjanja.« (Butina, 1997, str. 261) 
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Butina (1997) v nadaljevanju ugotavlja, da se čuti, fiziološke osnove, ki umetniku omogočajo 

ustvarjanje, skozi zgodovino niso spreminjali, tega pa ne moremo trditi za človekovega 

duha.3 Ta se stalno spreminja pod vplivom družbe (razmer in odnosov v njej), zato se 

produkti umetnosti spreminjajo glede na čas, v katerem nastanejo.  

Umetnost je vsekakor odvisna od časa, saj se umetnik odziva na obdajajoče družbene 

razmere, posledično pa lahko tako iz umetniških stvaritev kot tudi iz posameznih razmišljanj 

o umetnosti razberemo esenco časa, ki je obdajal avtorja. Tako Tolstoj v eseju Kaj je 

umetnost (1896, v Popova, 2012) umetnost opredeljuje kot sredstvo povezovanja med 

ljudmi, nekakšno kolektivno razumevanje sveta, ki je nepogrešljivo za napredek in dobrobit 

posameznikov in človeštva, slavni arhitekt Wright (2011) pa v umetnosti vidi razvoj naravnih 

principov v forme, ustrezne za človekovo uporabo. 

Hubbard leta 1908 (2007) zapiše, da umetnost nikakor ni stvar, temveč je pot, kar je eno 

izmed izhodišč magistrskega projekta Gib in njegova sled.4 Po Krofliču (2017) je umetnost 

doživetje, ustvarjalna dejavnost, dialoška izkušnja in oblika utelešene vednosti, poudarja pa 

tudi njeno avtentičnost, način spoznavanja samega sebe in sveta. 

Iz navedenih zapisov lahko vidimo, da so interpretacije umetnosti zelo številčne in 

večplastne. Razgibanost interpretacij pojma morda najbolj prvoosebno povzame misel N. 

Golob (1998) v uvodniku knjige Zgodovina kiparske, slikarske in arhitekturne umetnosti 

(Debicki, Favre, Grunewald in Pimentel., 1998, str. 3): »Ne pričakujte, da bom z enim stavkom 

ali mislijo opredelila, kaj je umetnost! Te naloge doslej nihče ni opravil, ker se je – tako kot 

ljubezni in lepote – ne da ujeti v obče veljavno trditev. Preveč mnogostranska in preveč 

izpovedna je, umetnost namreč govori vsakomur po svoje.« 

 

2.2.1 Univerzalni jeziki umetnosti 
 
Ne glede na različne interpretacije pojma je umetnost eden izmed načinov izražanja – 

umetnik se prek umetnosti izraža, istočasno pa komunicira z drugimi; tako je umetnost 

hkrati jezik in oblika komunikacije, dialoga. Kroflič (2017) pravi, da je umetnost eden od 

                                                
3 Milan Butina pravi, da je človekova umetniška ustvarjalnost odvisna od čutov in duha. Človekov 

duh usmerja roko, pri čemer se avtor nanaša predvsem na likovno umetnost, vendar lahko njegovo 

utemeljitev razširimo tudi na druge umetnosti. 
4 Glej empirični del magistrske naloge. 
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človekovih prastarih simbolnih jezikov; služi za komunikacijo in osmišljanje bivanja ter je del 

človekovega vstopa v svet.  

Če od splošnega pojma umetnosti, ki je jezik (vendar ne zgolj v lingvističnem smislu, na kar 

bi ob omembi besede morda najprej pomislili), preidemo na specifična področja, lahko 

ugotovimo, da se navadno razpravlja o posameznih zvrsteh umetnosti. Že Aristotel (335 pr. 

n. št.; 2012) je denimo pesništvo ločil od uporabljajočih umetnosti posnemanja, 

fragmentiran pogled na umetnost pa se pojavlja tudi v današnjih dneh. Navadno govorimo 

o likovni umetnosti, glasbeni umetnosti, plesni umetnosti idr. Vsaka posamezna vrsta 

umetnosti ima posebne zasnove jezika, ki je odvisen od možnih izraznih sredstev. Likovno 

umetnost pogojujejo likovni materiali, njen jezik pa je vizualen, jezik simbolov. Likovna 

govorica se izraža skozi likovna izrazna sredstva, ta pa omejujejo likovni materiali (Šuštaršič, 

Butina, De Gleria, Skubin, 2004). Po Milanu Butini (1997, str. 261), je likovni jezik »čutna 

možnost izražanja misli, misli likovnika pa se ne razlikujejo od misli drugih ljudi, le da so 

izražene na specifično likoven način.«  

Jezik pesništva so besede, izražene skozi lingvistični sistem jezika, jezik plesa pa je gibanje, 

izraženo z elementi plesa, pri čemer gre za prvinsko, starodavno obliko umetnosti. J. Kovač 

Valdes (2010) z zornega kota plesne pedagoginje pravi, da morajo mladi plesalci sčasoma 

obvladati svoje gibalne spretnosti, pri prvih plesnih izkušnjah pa osvajajo besednjak 

motoričnih spretnosti, kar je pogoj za njihovo kasnejše umetniško izražanje. Telo pri plesu 

ne zadovoljuje le človekovih fizioloških potreb (kot v zgornjem citatu navaja Butina, 1997), 

temveč tudi njegove duhovne potrebe in je s tem sredstvo za notranjo izpopolnitev.  

Notranje zadovoljstvo ob izražanju »tihe misli« poudarja tudi Kroflič (2017); umetnost je po 

njegovem mnenju most do udejanjanja idej in občutkov, s čimer le-ti postanejo dostopni 

okolici (izmenjevanju idej) in lastni refleksiji. Poleg tega (prav tam) navede dejstvo, da človek 

nekatere umetniške jezike osvoji dolgo pred tradicionalno pismenostjo oz. vstopom v šolo 

kot najpomembnejšo institucijo v procesu socializacije, zato z umetniškimi jeziki lažje in 

jasneje izrazi svoja doživetja in razmišljanja.  

Ustvarjalni umetniki posledično izhajajo iz samih sebe, iz lastnega »jaza« kot središča in 

izvora dejanj (Fromm, 1959, v Kroflič, 1999), ter se pri svojih ustvarjalnih dejavnostih 

sposobni motivirane koncentracije, hkrati pa se morajo naučiti umetniškega jezika, skozi 

katerega se izražajo. Jeziki umetnosti so med seboj različni (v tem besedilu je omenjenih le 

peščica), skupno pa jim je, da skozi svoja omejena sredstva omogočajo vpogled v človekovo 
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notranjost in notranjo resničnost, s tem pa so si podobni in se povezujejo z drugačnimi 

formami percepcije in izkustva sveta v splošno resnico obdajajočega časa in  (družbenega 

prostora) prostora (Butina, 1997)5. 

Splošni pojem umetnosti, kot že navedeno, vključuje ogromno umetniških zvrsti. Vsaka 

izmed njih govori s svojim posebnim jezikom, sistemom, prek katerega umetniki 

pripovedujejo o sebi in o svetu v novih, inovativnih formah. 

 

2.2.2 Plesna umetnost 
 
Jezik plesne umetnosti je ustvarjalno gibanje, pripovedovanje s telesom kot primarnim 

sredstvom izražanja. Kor pravi Susan Griss (1998) je gibanje univerzalni jezik, ki ima ogromno 

dialektov, vendar ga kljub vsemu lahko razumemo vsi. Ta univerzalni jezik plesalcem in 

plesalkam6 omogoča upodabljanje višjih idej, notranjih občutij, predstav in sodb o svetu itd.  

Tako gibanje človeka osvobaja, mu omogoča izražanje notranjih občutkov in udejanjanje 

idej, raziskovanje, komuniciranje in sporočanje (Zagorc, 1997). T. Benzwie (1987) zmožnost 

gibanja med drugim opredeljuje kot most med fantazijo in realnostjo, kot začetek 

uresničevanja sanj, kar lahko povežemo z zgoraj navedenimi teorijami (Butina, 1995; Kroflič, 

1999; Kroflič, 2017) o umetniškem ustvarjanju. Gibanje je tako pot in most do 

samouresničitve in do uresničitve idej, ki pred udejanjanjem preko gibanja ne obstajajo v 

stvarnem svetu. Če v domišljijskem, neotipljivem svetu ni omejitev (Benzwie, 1987), je 

gibanje omejeno le z zmožnostmi telesa kot instrumenta, prek katerega se ideja udejanja. 

Telo, plesalčev primarni medij za ustvarjanje, je hkrati medij in umetniški produkt, ki 

vključuje celoten organizem, in ne le posameznih delov (Zagorc, 1997).   

Sachs (1997) ples enači z »materjo vseh umetnosti,« najstarejšo obliko umetnosti, pri kateri 

sta plesalec in njegovo umetniško delo združena v enem. Pravi, da je ples (kot oblika 

izražanja) nastal pred katerimkoli drugim jezikom, ki bi izražal človekovo notranjost. Sachs, 

avtor knjige Svetovna zgodovina plesa (1997) nadalje ples hierarhično postavi nad preostale 

                                                
5 Butina (1997) se sklicuje na likovnost, njegovo misel pa apliciramo na umetnosti nasploh. 
6 V nadaljevanju magistrskega del uporabljamo izraz plesalec (in ne vedno plesalec in/ali plesalka),  ki 

pomeni moško in žensko slovnično obliko. 
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oblike umetnosti. Ples namreč obstaja v času in prostoru, medtem ko naj bi druge umetnosti 

obstajale le v eni ali drugi navedeni dimenziji.7  

Pri plesu gre torej za dogajanje v dimenzijah časa in prostora, pri čemer sta čas in prostor pri 

kateremkoli kinestetičnem pojavu tesno povezana. »Vsako gibanje ima svoje trajanje, vsako 

gibanje pa pomeni hkrati tudi nek premik v prostor. Čas ne more obstajati ločeno od 

prostora in prostor ne ločeno od časa.« (Zagorc, 1997, str. 23) 

U. in V. Rupnik (2014, str. 9.) ples definirata kot »simbolno gibanje telesa v prostoru in času.« 

Ples postane oblika umetnosti takrat, »kadar je gibanje simbolno, estetizirano in nosi 

sporočilo.« (Prav tam, str. 9.) Kljub različnim utemeljitvam plesa kot umetnosti je veliko ljudi 

prepričanih, da gre pri plesu le za kombinacijo naučenih korakov. V nasprotju z navedenim 

prepričanjem je ples v prvi vrsti eden izmed umetniških izrazov. Kakovostni plesalec plesno 

tehniko obogati z izpovednimi čustvi, ples pa na ta način pridobi veliko sporočilno vrednost, 

kar ga umešča na polje umetnosti (Kovač Valdes, 2011). Plesna umetnost tako nikakor ni le 

gibanje v fizičnem smislu, temveč je, kot pravi S. Griss (v Maličev, 2018) »specifična oblika 

neverbalnega izražanja, ki povezuje in razvija človekove fizične, čustvene in intelektualne 

danosti in sposobnosti.« 

Ker je plesna umetnost ena od oblik umetniškega izražanja, torej specifičen jezik, ki 

nagovarja tako avtorja kakor tudi gledalca, in ima svoje neverbalne »jezikovne« strukture, ni 

nenavadno, da plesalci niso gostobesedni pri definiranju lastne umetnosti. »Če znaš govoriti, 

lahko poješ, če se znaš premikati, lahko plešeš,« (v Kroflič, 1999) pravi afriški pregovor, ki 

spodbuja k razmišljanju. Zunanji gledalci namreč plesno koreografijo gledamo, slišimo, 

začutimo in se do doživetega opredelimo. Plesne predstave ne plesalec in ne opazovalec ne 

moreta doživeti le iz besed in z besedami, kar morda najbolj jasno povzame plesalka. I. 

Ducan (2014), ki na dilemo o tem, kaj je ples, odgovarja, da plesa ne more ubesediti, lahko ga 

le zapleše. S tem plesni umetnosti nezavedno pripisuje enak pomen kot zgoraj navedeni 

strokovnjaki – je eden izmed univerzalnih izpovednih jezikov umetnosti.  

 

                                                
7 Na tem mestu je potrebno omeniti, da gre za vidik strokovnjaka, ki se je ukvarjal predvsem s plesom 

in glasbo; če ples primerjamo z drugimi umetnostmi, lahko opazimo, da tudi znotraj (denimo) 

likovne umetnosti obstaja ogromno umetniških zvrsti, ki združujejo časovno in prostorsko dimenzijo 

(npr. performans). 
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2.2.2.1 Ustvarjalni gib 

Plesno umetnost (pre)večkrat enačimo le s tehničnim plesnim znanjem (Kovač Valdes, 2011), 

čeprav temelji predvsem na plesnem ustvarjanju. V. Geršak (2016) med drugim zapiše, da se 

pri ustvarjalnem plesu izražamo skozi t. i. ustvarjalni gib, ki temelji predvsem na izmišljanju 

in ustvarjanju gibov, povezovanju gibov in oblikovanju »plesnega gibanja«.  

Ker je gibanje osnovna (primarna) človekova potreba, ustvarjanje pa najvišja potreba, ki 

omogoča samouresničevanje in notranje zadovoljstvo, pridobi ustvarjalni gib, povezava 

med navedenima potrebama, novo kakovost. Človeka izpopolnjuje na fizičnem, duhovnem 

in čustvenem nivoju (Kroflič, 2003). Cilj plesa z ustvarjalnim gibom tako ni izvedba tehnično 

popolne koreografije, temveč uporaba lastnega telesa za izražanje čustev,  različnih idej in 

konceptov (Donovan in Pascale, 2012). Po besedah M. Joyce (1973) je ustvarjalni gib 

aktivnost, pri kateri je fizično gibanje uporabljeno nefunkcionalno, kot osebni izraz. Koncept 

ustvarjalnega giba je tako celosten, saj vključuje »um, telo in duh« (prav tam, str. 3). Pri 

ustvarjalnem plesu je subjekt osredinjen le na dejanje gibanja, giba, in ni obremenjen z 

ničemer drugim (Joyce, 1973). 

Na tem mestu se pojavljajo vzporednice s teorijo F. Fromm-Reichmann (1959, v Kroflič, 

1999), ki ustvarjalno stališče pogojuje z zmožnostjo koncentracije. Ustvarjalni posameznik je 

notranje motiviran in zbran, zbranost pa je redka sposobnost v zahodni kulturi – v doseganje 

in raziskovanje koncentracije so se tekom zgodovine bistveno bolj poglabljale vzhodne 

kulture, pri katerih lahko opazimo poudarjanje ravnovesja med duhovnim in fizičnim. 

Sodobni posameznik se ukvarja z množico različnih dejavnosti, vedno je zaposlen, ne pa tudi 

zbran. F. Fromm (prav tam) resnično zbranost opredeljuje kot popolno skoncentriranost na 

početje tukaj in zdaj, naravnanost na občutenje trenutka, in s tem na pozabo okolice.  

Že omenjena plesna pedagoginja M. Joyce (1973) ugotovitvam pritrjuje; pravi, da pri 

ustvarjalnem plesu, ki vključuje notranje, čuteče bitje, in zunanje, fizično telo,  otroci niso 

obremenjeni z igro, objektom ali obdajajočo okolico. Izhajajo zgolj iz sebe, prek 

ustvarjalnega gibanja utelesijo svoje notranje občutke in ideje. 

Ustvarjalni gib je torej nujni element plesnega ustvarjanja. Povedano drugače, plesno 

ustvarjanje brez ustvarjalnega giba sploh ni izvedljivo, ples brez ustvarjalne umetniške 

komponente bi namreč ostal okleščen le na fiziološki vidik. Ker gre pri ustvarjalnem gibu za 

celostno, kognitivno, čustveno in psihomotorično dejavnost (Kroflič, 1999), se kot metoda 

dela uveljavlja tudi v vzgojno-izobraževalnem procesu.  
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2.2.3 Likovna umetnost 
 
Če plesna umetnost govori z jezikom telesa, so na polju likovne umetnosti specifične oblike 

komuniciranja likovna dela; produkti likovne umetnosti. Vsako likovno delo je oblikovano 

tako, da nekaj izraža, pripoveduje, zato »lahko likovno produkcijo smatramo tudi kot obliko 

izražanja, kot poseben likovni jezik. Likovnikov odnos do narave in družbe se tako kaže že v 

njegovem likovnem jeziku, s katerim izraža svoj odnos in tudi odnos svoje družbe do 

stvarnosti in življenja, saj je jezik vedno družbeno pogojen.« (Butina, 1997, str. 17) 

Lahko bi rekli, da likovni umetnik razume vizualni prostor – pri čemer govorimo o naravnem, 

osebnem/notranjem, družbenem in kulturnem prostoru – svoje razumevanje pa prek 

aktivnega ustvarjalnega procesa pretvori v likovni prostor (Čerkez, Karim, Prevodnik, Selan, 

Šmajdek in Železnik, 2011). 

Ker se likovni umetnik izraža preko likovne govorice (tako kot plesalec prek ustvarjalnega 

giba), zanj »govorijo« produkti njegove likovne ustvarjalnosti. Posledično so nekateri 

ustvarjalci, ki so vajeni izražanja svojih idej, čustev in prepričanj na vizualen način, verbalno 

nespretni. Vpliv na način izražanja ima tudi način mišljenja, ustvarjalci namreč ne le govorijo, 

temveč tudi mislijo vizualno (Butina, 1997; Kroflič, 1999; Zagorc, 1997). 

Logika vizualnega mišljenja ima hevrističen značaj, in večkrat se zgodi, da pripelje do 

intuitivnih rešitev (Kroflič, 1999), ki smo jih kot pogost produkt nenačrtovanega 

ustvarjalnega procesa omenjali že v splošnem poglavju o ustvarjalnosti (Pečjak in Štrukelj, 

2013). B. Kroflič (1999) navaja, da v procesu ustvarjalnega reševanja problemov večina ljudi 

razmišlja slikovno, na kar kažejo tudi izsledki raziskav, ki so obravnavale miselne procese 

velikih mislecev. Ugotavlja, da se veliko znanstvenikov sklicuje »na vizualni sistem svojih 

mentalnih modelov.” (Kroflič, 1999, str. 50) 

Butina (1997) se v svojem delu Prvine likovne prakse ne osredinja na splošno vizualno 

mišljenje, temveč na mišljenje in izražanje likovnega umetnika. Med drugim zapiše, da 

likovnih misli enostavno ni mogoče izraziti na verbalen način, brez da bi izgubile svoje 

bistvo, poudarja pa tudi dejstvo, da so se s paradoksom težnje po verbalnem izražanju 

umetnikov ukvarjali že v preteklih dobah. Renesančni umetnik da Vinci (1958, v Butina, 1997) 
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je med drugim denimo zapisal, da naj laik stvari, ki pripadajo očem (in jih naj torej zaznajo 

oči), ne razlaga očem, saj jih bo slikar vizualno povedal8 bistveno bolje. 

Čuti likovnega umetnika (glede na svoje zakonitosti in zmožnosti) omogočajo, da 

ideja/misel nastane ter da se utelesi. Tako iz ustvarjalčevega notranjega sveta odide v vidni, 

otipljivi svet in postane dostopna gledalcem. Misel resnično obstaja šele v likovnem jeziku, 

ta pa je materialen, iz česar sledi, da lahko likovna zavest (likovni duh) eksistira »samo tako, 

da ga nosi materija.« (Butina, 1997, str. 157) 

Kljub temu da je eksistenca likovnega duha pogojena z materialnim nosilcem, je umetnikova 

notranja resničnost popolnoma enakovredna zunanji stvarnosti narave in družbe, ni pa od 

njiju neodvisna. Če posežemo po primerjavi z likovnega področja, nam nadrealistični slikar 

Chagall v svoji avtobiografiji Moje življenje (2005) predstavi, kakšno vlogo v trdem realnem 

svetu igra domišljija, pa čeprav gre le za notranji svet, notranjo resničnost. Človekov notranji 

svet je v nekaterih pogledih še bistveno bolj pomemben in resničen kakor zunanja, 

družbena in obče vidna realnost. 

Likovnikove »tihe« misli, njegov odnos do sveta, njegova mnenja in prepričanja ( … ) so 

podobne mislim in občutkom drugih ljudi, vendar se upredmetijo na specifično likovni 

način, pri čemer je pomembno poudariti, da umetnik sveta ne opazuje nekritično. Tega, kar 

vidi, ne kopira, ampak študira, preuči in se do videnega opredeli (Butina, 1997). Z besedami 

ustvarjalcev poglavja o likovni umetnosti v priročniku Kulturno-umetnostna vzgoja bi lahko 

rekli, da likovnik  »na spoznavni ravni analizira in presoja vidni svet, na izrazni pa ga likovno 

formira.« (Tomšič Čerkez idr., 2011)  

Formacija nove, drugačne stvarnosti, je ključni aspekt in osvobodilna možnost likovnega 

ustvarjanja. Likovni umetnik je »sposoben ustvariti notranjo podobo o stvarnosti, si zamisliti 

način njenega novega upredmetenja in po tej zamisli tudi v resnici preoblikovati naravo s 

pomočjo svojega lastnega dela tako, da ustreza potrebam njegovega telesa in duha. Ta 

osvobodilna možnost se v likovni umetnosti uresničuje tako, da likovni umetnik spreminja 

naravo in svet po zakonih likovnega pojmovanja, čutenja in proizvajanja.  Tako daje svetu in 

naravi likovno estetsko podobo, ki je povnanjenje in upredmetenje notranje podobe in 

zamisli, je zavedno preoblikovanje sveta.« (Butina, 1997, str. 259) 

                                                
8 Ustrezen izraz je »naslikal«, vendar zaradi večkrat uporabljenega termina likovna govorica 

vpeljujemo tudi izraz likovni govor v vseh njegovih oblikah. 
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Preoblikovanje narave, tvorjenje novih likovnih form, je (podobno, kakor pri drugih 

umetnostih) odvisno od materialov in izraznih sredstev, ki omogočajo upredmetenje ideje 

v otipljivo stvarnost. Likovno izražanje resnice lahko posledično poteka samo na praktičen 

način, prek svobodne ustvarjalne likovne produkcije (Butina, 1997). 

 
2.2.4 Podobnosti plesne in likovne umetnosti 
 
V naši magistrski raziskavi smo se osredinili na raziskovanje plesne in likovne umetnosti, ki 

sta poleg tega, da obe sodita v široko polje umetnosti, v nekaterih pogledih sorodni.  

M. Frostig (1970), ki se sicer ukvarja predvsem z ustvarjalnim gibom, poudarja povezavo med 

spodbujanjem prostorskih predstav in ustvarjalnim gibom (ki se dogaja v času in prostoru), 

pri čemer že lahko potegnemo prvo vzporednico med plesnim in likovnim. Likovno 

ustvarjanje temelji na vizualnem mišljenju, s tem pa tudi na dobri prostorski predstavljivosti, 

pri čemer je prostorska predstava vezana na prostorske in tudi časovne koordinate. Plesno 

ustvarjanje (podobno) obstaja v prostorski in časovni dimenziji. Poudariti je potrebno, da je 

pri plesni umetnosti »umetnina« hkrati izvajalec/avtor in produkt umetniškega procesa 

(Joyce, 1973), medtem ko se pri večini likovnih oz. upodobitvenih zvrsti umetnosti 

umetnikova misel manifestira v materialnem produktu, umetniškem izdelku (Butina, 1997), 

ustvarjalec kot tak pa navadno ni vidni del umetnine. 

Plesni in likovni umetnosti je skupna oblikotvornost, ukvarjata se s formo, obliko. Plesalčevo 

telo v povezavi s prostorom (sploh pri site-specific9 konceptu plesa) tvori najrazličnejše 

ekspresivne oblike, oblika pa je tudi eden izmed temeljnih likovnih elementov (Šuštaršič, 

Butina, De Gleria, Skubin, 2004). Obe umetnosti torej svoje sporočilo sporočita v obliki 

forme, tj. videza, ki ga ima določena stvar v prostoru (SSKJ, 2008).  

Obe navedeni umetnosti sta lahko tudi izhodišče ena drugi. Plesalec lahko izhaja iz likovne 

umetnine, slikar (likovni umetnik) pa ima lahko za izhodišče ples, še večkrat pa samo gibanje. 

Znani »oboževalci gibanja« so impresionistični slikarji, ki so se navduševali nad migetanjem 

                                                
9 Gre za ples, ki je prilagojen glede na obdajajoči prostor – ni nujno, da se plesna predstava dogaja 

na klasičnem odru (koncertni oder celo zavrača), temveč jo lahko preselimo v muzejski prostor, 

razvaline, tovarno itd. Pri site-specific konceptu prostor postane enako pomemben del plesne 

predstave kot plesalčevo telo (Sekoff, 2012). 
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listov, igro svetlobe in vetra, odbleskov na morski gladini. Če so se slikarji, kot je bil Monet, 

osredinili predvsem na omenjene vidike stvarnosti, je Degas primer slikarja, ki ga je zanimalo 

gibanje pri plesu kot takem. Njegov opus obsega številne slike in skice baletk pri pripravah, 

vajah in predstavah, njegov mehek, zabrisan slog pa prevevajo številni svetli barvni nanosi, 

ki še poudarjajo element plesa (Grimme, 2017). 

Impresionisti nikakor niso osamljen primer vizualnih umetnikov z željo po likovnem zapisu 

gibanja – obsedenost z gibanjem seže daleč v zgodovino in ga lahko zasledimo že v 

prazgodovinskih jamskih risbah. Klasični grški kipi v sebi nosijo vidno napetost telesa, 

izklesane draperije so videti, kot da resnično plapolajo v vetru; na prikazu človekovega 

gibanja sloni tudi renesančno izročilo, prikazov gibajočih elementov pa kar mrgoli v 

avantgardnem futurizmu (Debicki, Favre, Grunewald, Pimentel, 1998). 

Slikar Pignon (v Butina, 1997, str. 143) jasno ponazori proces selektivnega opazovanja 

stvarnosti, v njegovem primeru gibanja potapljača in morja, ki ga primerja z baletom: 

»Opazujem vodo in organizacijo vode, kako se val oblikuje in prelomi, skale, potapljača, telo, 

ki vstopa v vodo. Tudi sam se stalno potapljam in plavam. Sedem na skale in gledam. To je 

nekakšen balet, stalno ponavljajoče se gibanje, ki daje na trenutke totalno in mnogotero 

senzacijo. In to je tista senzacija, ki bo naredila sliko. Gledam potapljača. Opazim, da vidim 

potapljačev hrbet istočasno z njegovimi boki; telo se podaljša, prsni koš se jasno zariše, 

določene mišice na podlahti se napnejo, glava postane čisto majhna med rameni. Noge so 

zelo dolge, z ogromnimi stopali, ker so stopala zadnje, kar gre mimo mojega pogleda, zadnje 

izginejo v vodi, najdlje ostanejo vidne. So torej bolj prisotne in imajo dovolj časa, da se bolj 

vtisnejo v oko.« Obe obravnavani zvrsti umetnosti, plesna in likovna, se torej ukvarjata z 

gibanjem. Plesna umetnost je ustvarjalno gibanje, likovna umetnost pa se stalno trudi, da bi 

gibanje predstavila, mu omogočila, da ne obstaja le v trenutku plesa, temveč lahko njegovo 

esenco ujamemo tudi po njegovem času. 

Likovnosti in plesu je skupno tudi to, da ne poskušata posnemati stvarnosti, temveč z 

izraznimi sredstvi, ki so jima na voljo, pripovedujeta o svojih tihih mislih. L. Donovan in L. 

Pascale (2012) zapišeta, da pri ustvarjalnem gibu učenci delajo gibalne izbire o tem, kako 

bodo svoje telo uporabili za izražanje različnih idej in konceptov, pri čemer se ne poskušajo 

pretvarjati oz. oponašati nekoga drugega (denimo živali ali rastline). Tudi večina sodobne 
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likovne umetnosti ne temelji na mimezis,10 ampak na oblikovanju lastnega, osebnega 

umetniškega izraza. 

Če smo bili do zdaj usmerjeni predvsem na vidik ustvarjalnega človeka oz. ustvarjalnega 

produkta, se paralele med umetnostima kažejo tudi pri samem ustvarjalnem procesu (izrazi 

povzeti po Opaka, 2007). Plesalec skozi vajo oblikuje svojo misel, dokler ideje ne izčisti v 

formo, ki je pripravljena za končno predstavo, na odru pa postane dostopna javnosti v obliki 

umetniškega izdelka, likovnik pa svojo vizualno idejo z likovni sredstvi prek likovnih 

materialov prav tako pili, dopolnjuje in izpopolnjuje, dokler ne pripoveduje njegove zgodbe. 

Njegovo telo je posrednik, katerega sposobnosti omogočajo, da navedena sredstva lahko 

uporablja (Butina, 1997); med likovnim ustvarjanjem se umetnikovo telo neizogibno giba, 

njegova sled pa je včasih razvidna v potezah na (npr.) slikarskem platnu. Med najbolj 

slavnimi primeri slikanja, pri katerem si lahko skoraj predstavljamo, kako umetnik hitro in 

sunkovito nanaša barve na platno, je akcijsko slikarstvo Jacksona Pollocka, z gibanjem in 

odtiskovanjem teles na slikarsko podlago pa se je ukvarjal Klein. Njegovi boemski 

eksperimenti so postavili nov mejnik pri uporabi človekovega telesa kot pripomočka za 

neposredno puščanje sledi gibanja na likovnem delu. 

Frelih (1999) plesno in likovno ustvarjanje enači pri nekaterih alternativnih načinih 

ustvarjanja, npr. pri risanju s svetlobo. Pri svetlobnem risanju se umetnik pred fotoaparatom 

z baterijsko svetilko giblje in tako ustvarja nevidno sliko, ki je ne vidi niti sam. Odvisen je le 

od svojega telesa, z njim ustvarja gibalno zgodbo, ta pa je v obliki likovnega dela razvidna 

šele takrat, ko razvijemo fotografijo. Ustvarjalno gibanje je v tem primeru umetniški produkt 

plesa. Frelih (2000, 2018) poudarja tudi likovno-gibalno izkušnjo, ki jo vsak posameznik 

pridobi v zgodnjem otroštvu, in sicer dejstvo, da njegovo gibanje pušča vidno ali nevidno 

sled. Navaja sledi hoje v snegu, sled prsta ali roke na zarošenem steklu, sled svinčnika na 

papirju itd. S tem jasno pokaže, da sta likovnost in gibanje neločljivo povezana. 

 

  

                                                
10 Strokovni (filozofski) termin mimezis Slovar slovenskega knjižnega jezika (2008) opredeljuje kot 

posnemanje stvarnega sveta.  
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2.2.4.1 Elementi plesa in likovni elementi 

 
Povezava med umetniškima področjema se kaže tudi na nivoju likovnih elementov in 

elementov plesa; torej v njunih jezikovnih načelih, sistemu izražanja. Strokovnjaki različnih 

področij se strinjajo, da je za kakovostno umetniško prakso/ustvarjanje najprej potrebno 

usvajanje tako imenovanih osnovnih jezikovnih načel posameznega umetniškega področja 

(Joyce, 1973, Kovač Valdes, 2011; Šuštaršič, Butina, De Gleria in Skubin, 2004 idr.). 

Plesna pedagoginja J. K. Valdes (2010, str. 81) svoj pogled predstavi v Plesni žgečkalnici, 

priročniku za ustvarjalnega giba11: »Ustvarjalnosti v plesu ne dosežemo kar naenkrat. Večina 

ljudi se ne zaveda svoje izraznosti in tako je tudi pri otrocih. Nekateri so že po naravi odprti, 

se radi izpostavijo, raziskujejo in odkrivajo različne načine izražanja. Da se bodo svoje 

ekspresivnosti začeli zavedati in jo uporabljati, pa seveda potrebujejo znanje o različnih 

načinih ustvarjanja, pri čemer ustvarjanje pomeni raziskovanje tako imenovanih elementov 

plesa.« Cilj ustvarjalnega plesa je tako kreativna raba elementov plesa, pri čemer jih plesalci 

najprej raziskujejo in eksperimentirajo, nato razumejo in kontrolirajo, v zadnji fazi pa 

uporabijo elemente za umetniško izražanje (Joyce, 1973).  

Elementi plesa izhajajo iz telesa in njegovih gibalnih zmožnosti. Ko se človek premika, 

njegovo telo uporablja prostor (giba se po prostoru), silo in čas. Iz tega si sledijo štirje 

osnovni elementi plesa: telo, prostor, sila in čas (Joyce, 1973; Griss, 1998; Kovač Valdes, 2011; 

Rupnik in Rupnik, 2014), pri čemer silo nekateri avtorji enačijo z energijo oziroma močjo. Telo 

kot plesni element je sestavljeno iz delov telesa, ki omogočajo gibanje, hkrati pa je vedno v 

pogonu, torej je tudi gibanje del telesa. Posamezni gibi pripadajo plesnemu elementu telo, 

izhodišču vsake človekove dejavnosti.  

Če nadaljujemo z naslednjim elementom plesa, lahko vsako ustvarjalno gibanje 

nadzorujemo s spremembami v sili oziroma energiji (Griss, 1998). Energija plesnega giba se 

razlikuje glede na napad (oster, mehek, gladek), težo (težko ali lahkotno gibanje), moč 

(trdno, oprijeto, ohlapno) in tok (svobodno, uravnoteženo … ) (Joyce, 1973).  Ker je 

ustvarjalno gibanje neizogibno povezano s časom – vsak gib ima namreč točno določeno 

trajanje, hkrati pa se odvija v prostorski in časovni dimenziji – je eden izmed elementov plesa 

                                                
11 Polni naslov dela: Plesna žgečkalnica, Priročnik ustvarjalnega giba in sodobnega plesa za otroke z 

osnovami plesnih tehnik (2010). 
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tudi čas. Ples tako ne more obstajati brez elementa časa, prav tako pa se vedno odvija v 

takšnem ali drugačnem prostoru. 

Gibanje se vedno dogaja v prostoru12, človek pa nikoli ni v popolnem mirovanju – ne glede 

na to, kakšno aktivnost opravlja, se njegovo telo premika na mikro ali makro nivoju, s tem pa 

zavzema obliko v prostoru na določenem nivoju (Joyce, 1973). S. Griss (1998) zapiše, da se 

morajo že mladi plesalci ali učenci, katerih poučevanje poteka prek metode ustvarjalnega 

giba, zavedati omejitev prostora, po katerem se lahko gibajo, in glede na to prilagajati svoje 

ustvarjalno gibanje oz. plesanje. M. Joyce (1973) definira tudi elemente prostora v kontekstu 

plesnega ustvarjanja. To so smer, velikost, fokus in pot (usmerjenost).  Ker ista avtorica (prav 

tam) navaja, da lahko plesalci prek ustvarjalnega gibanja odkrijejo, da so elementi plesa 

prisotni tudi pri drugih zvrsteh umetnosti, npr. pri slikanju, glasbi in literaturi, se na tem 

mestu ponujajo vzporednice z likovnimi elementi, ki so ključnega pomena in nujni za 

razumevanje likovnosti in ustvarjanje na tem umetniškem področju. 

Likovni elementi omogočajo, da se umetnina materializira v stvarnem svetu. Kot zapiše 

Butina (1997, str. 266), »likovna resničnost ni vsa človeška resničnost, ampak samo tisti del, 

ki se skozi likovna izrazila lahko izrazi in oblikuje. Toda velika likovna umetnost tudi skozi 

svoja omejena sredstva omogoča vpogled v globine človeške notranjosti in resničnosti in se 

s tem poveže z drugimi oblikami spoznavanja in doživljanja sveta v občo resnico svojega 

časa in prostora.« Avtor (prav tam) navede tudi primere likovnega mišljenja, ki je, kot so 

dokazali številni umetniki, mogoče samo v toku likovnega procesa in pri delu z likovnimi 

materiali. To potrjuje dejstvo, da likovno delo lahko obstaja le v resničnosti, kajti likovno 

ustvarjati zgolj »v glavi« ni mogoče, vsaka poteza se namreč spremeni takoj, ko slikar poleg 

nje postavi drugo. 

Pri tvorjenju likovnih potez se spreminja tudi narava likovnih elementov, ki jih v prvi vrsti 

delimo na orisne in orisane likovne prvine.13 Orisne likovne prvine so točka, črta, svetlo-temo 

in barva, orisane likovne prvine pa oblika, ploskev in prostor (Butina, 2000; Šuštaršič, Butina, 

De Gleria, Skubin, 2004).  

                                                
12 Prostor je po definiciji iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2008) nekaj nesnovnega in 

neotipljivega, v čemer telesa so in se premikajo. 
13 Likovne prvine = likovni elementi = likovna sredstva. Vsi trije termini so v literaturi uporabljeni 

enakovredno, v danem magistrskem delu pa zaradi lažjega razumevanja največkrat uporabljamo 

izraz likovni elementi, ker poskušamo najti paralele z elementi plesa.  
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Uporaba in pomen likovnih elementov sta odvisna od odnosov med uporabljenimi 

elementi; element brez konteksta ima namreč zelo omejen pomen. Majhna packa na papirju 

lahko deluje kot točka, če pa zraven nje zarišemo piko s svinčnikom, bo predhodna packa 

naenkrat delovala kot ploskev. Sekundarna barva (npr. oranžna) zraven terciarne barve (npr. 

rjave) deluje bolj nasičena kot poleg primarne barve (npr. rumene). To ne pomeni, da packe 

ne moremo več obravnavati kot točko, oranžna barva pa naenkrat ni več nasičena barva, 

vendar kljub vsemu prevladuje pomen, ki ga definira njen kontekst (Butina, 1997). 

Vlogo likovnih prvin določamo z likovnimi spremenljivkami: teksturo, številom, velikostjo, 

gostoto, smerjo, položajem in likovno težo (Šuštaršič, Butina, De Gleria, Skubin, 2004). Gostota 

denimo lahko pripoveduje o tem, kako gosto so točke nanizane na slikovni ploskvi, smer 

pove, kako je orientiran slikovni prostor. Muhovič (2003) navaja, da likovna dela, znotraj 

katerih glavnina likovnih elementov prihaja v format (torej od desne proti levi) deluje 

nevarno, preteče, smer od spodnjega levega kota do zgornjega desnega kota dojemamo 

kot vzpon, rast itd.  

Že pri samem izrazoslovju likovnih elementov in spremenljivk lahko vidimo veliko 

vzporednic s pojmi, ki smo jih obravnavali na področju plesne umetnosti. Ker sta obe 

umetnosti vezani na prostorsko dimenzijo, se povezave pojavljajo predvsem področju 

plesnega in likovnega elementa prostor. Plesalčevi gibi imajo v prostoru točno določeno 

smer (Griss, 1998), prav tako kot imajo likovni elementi določeno smer na slikovnem platnu. 

Vsako gibanje ima pod površino utrip, poudarke (Joyce, 1973), likovno delo pa ima 

svojstveno teksturo (Šuštaršič, Butina, De Gleria in Skubin, 2004); gostota nizanja točkovnih 

likovnih elementov na slikovnem formatu je videti kot glasbena ali plesna partitura, iz katere 

lahko razberemo poudarke in jo transformiramo v drugačno umetniško obliko (npr. ples). 

Če obratno za izhodišče vzamemo plesno umetnost, lahko celotno plesno predstavo 

pretvorimo v likovno delo; na pot (pathway), ki jo naredi plesalec v tridimenzionalnem 

prostoru, se lahko ozremo s ptičje perspektive in oder dojemamo kot dvodimenzionalno 

platno, torej omejen slikarski format, na katerem plesalec ustvarja različne oblike. Gibalni 

poudarki se lahko pretvorijo in manifestirajo v dolžino in intenziteto slikarskih potez, različni 

nivoji gibanja pa v ploskovno izražene prostorske plane. 

Pri navedeni primerjavi se lahko ponovno sklicujemo na Freliha (2017), ki med drugim pravi, 

da je vsaka umetnikova poteza gibanje oz. zapis nekega gibanja – v neposrednem smislu 

likovni zapis, ki ga na platnu kot likovnem materialu pusti likovni pripomoček, ki ga vodi 
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gibanje roke, v prenesenem pomenu pa gre lahko za slikarsko interpretacijo plesalčeve 

umetnine. S podobnimi koncepti se ukvarja tudi T. Benzwie (1987), ki v temeljni knjigi 

ustvarjanja z gibanjem A Moving Experience predstavi kar nekaj povezav med likovnostjo in 

plesom (npr. plesno oblikovanje dinamičnih skulptur v prostoru), poleg tega pa tudi knjiga 

sama predstavlja svojstven umetniški artefakt, v katerem je z dinamičnimi, aktivnimi linijami 

gibanje predstavljeno na ekspresiven način. 

Če se tako likovni umetnik prek likovnega ustvarjanja uči tudi o likovnih prvinah, 

spremenljivkah, kompozicijskih principih itd., se plesalec na ustvarjalni poti do umetniškega 

produkta uči, kako uporabiti lastno telo, kaj le-to zmore, kakšno moč in energijo ima. Poleg 

zavedanja o sebi razvija tudi zavedanje o času, ritmu (vzorcih v času) in tempu. Pozoren 

postane na prostor, smer, velikost, nivo in druge gradnike plesa (Joyce, 1973). Plesalcu in 

likovniku je skupno, da raziskujeta in razumeta elemente, ki sestavljajo njuno umetnost. 

 

2.2.4.2 Plesna in likovna manifestacija ideje 

 
Kot smo med raziskovanjem plesa in likovnosti že odkrili, sta plesna in likovna umetnost med 

seboj sorodni v več pogledih. Ker je za ustvarjanje in razumevanje obeh potrebna prostorska 

inteligentnost, ne zaostaja pa niti telesno-kinestetična14 (Donovan in Pascale, 2012), se 

prekrivajo tudi pojmovna polja njunega umetniškega jezika, prvine njune umetniške prakse 

oz. likovni elementi in elementi plesa.  

Obe umetnosti spodbujata ekspresivne kapacitete človeka (Joyce, 1973), skupna pa sta jima 

tudi utelelešenje oz. materializacija končne ideje. Pri plesni in likovni umetnosti ne moremo 

govoriti le o ustvarjalnem stališču, za katerega ni nujno, da rezultira v ustvarjalnem 

produktu, in lahko ostaja na nivoju zamisli (Fromm, 1959, v Kroflič, 1999), temveč obe 

umetnosti ideje soočita s svetom v obliki likovnega dela oz. umetniške plesne predstave. V 

stvarnem svetu ustvarita nekaj novega, pri čemer plesna umetnost ustvarja utelešenje ideje 

na enkratnem dogodku, likovna pa trajne artefakte. 

                                                
14 Telesno-kinestetična inteligentnost se glede na Gardnerjevo teorijo mnogoterih inteligentnosti 

(1995) poudarja predvsem na področju plesne umetnosti. Pri likovni umetnosti sicer ni pogosto v 

ospredju, vendar je kljub temu nujna; likovnost zahteva popolno koncentracijo zahtevnih 

motoričnih gibov za nastanek kakršnekoli umetnine. 
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Butina (1997, str. 259) človekovo sposobnost ustvarjanja (1.) nove notranje podobe o 

stvarnosti, (2.) zamišljanje načina njenega upredmetenja in (3.) preoblikovanje narave po tej 

zamisli tako, da zadovolji njegovo telo in duha, poimenuje »osvobodilna možnost 

produktivnega dela«. Likovnik svet preoblikuje po tihih zakonih likovnega pojmovanja, 

čutenja in proizvajanja (Butina, 1997), medtem ko plesni umetnik svet preoblikuje hipno, 

nanj ne vnese novih stvarnih materialov, temveč ga obogati s performansem, predstavo, 

čustveno nabitim dejanjem, ki v ljudeh pusti čustveno sled.  

Če se likovnikova ideja manifestira v materialu in je posledično le-ta pogoj za likovno 

ustvarjanje, določa pa tudi nekatere prvine likovnega jezika (Butina, 1997), je manifestacija 

plesne ideje odvisna od plesalčevega telesa; telo je medij, brez katerega ples ne obstaja. Oba 

umetnika, plesalec in likovnik, svojo idejo pred izvedbo stalno preverjata; likovni ustvarjalec 

jo preverja v materialu, plesalec pa spremlja gibanje svojega telesa – ker ni v nasprotju z 

vizualnim umetnikom »prvi gledalec«, torej ne more opazovati samega sebe z drugega 

zornega kota, si pomaga z zunanjimi opazovalci (gledalci, koreografi itd).  

Manifestacija ideje je zadnja (laičnemu opazovalcu) vidna točka umetniškega ustvarjalnega 

procesa.15 Sledi je še verifikacija: vrednotenje, samoevalvacija; umetnik se namreč opredeli 

tudi do lastnega produktivnega dela; pri naslednjih umetniških projektih pa izhaja iz 

pridobljenih preteklih izkušenj.  

Manifestacija ideje je le en del velikega polja umetnosti, ki s svojim omogočanjem izražanja, 

sočasno težnjo po razumevanju stvarnosti (narave, družbe, odnosov) in njenemu 

upredmetenju na nove, inovativne načine, pripomore k celostnemu razvoju človeškega bitja 

(Kroflič, 2011). Celostna umetniška izkušnja zahteva aktivacijo višjih miselnih procesov in (če 

se osredinimo na vidik ustvarjalnega procesa) zajema vse Bloomove taksonomske stopnje 

(1965): znanje, razumevanje, analiza, uporaba, sinteza in vrednotenje, pri čemer je po 

Krathwohlu (1964, v Geršak, 2016) sinteza kot ustvarjanje hierarhično uvrščena nad 

vrednotenje, saj se ustvarjanje razume kot najvišja človekova dejavnost. 

Zaradi posebne narave umetniškega procesa, ki spodbuja človekov oziroma otrokov 

celostni razvoj (Kroflič, 2011), se umetnost uveljavlja tudi v šolstvu, s čimer se približujemo 

bistvu danega magistrskega dela: integraciji umetnosti v učni proces. 

                                                
15 Sklicujemo se na že omenjene faze ustvarjalnega procesa (po Pečjak in Štrukelj, 2013): preparacija, 

inkubacija, iluminacija, verifikacija. 
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2.3 Učenje z umetnostjo in prek umetnosti 
 

Raziskave potrjujejo, da se ustvarjalno mišljenje intenzivno razvija v zgodnjih obdobjih 

človekovega razvoja (Pečjak in Štrukelj, 2013).  Čas, ki ga otroci preživijo v šoli, je posledično 

ključen za njihovo izražanje in razvijanje ustvarjalnih sposobnosti in spretnosti, ustvarjanje 

pa je najvišja človekova dejavnost. Oblikovanje šolskega okolja, spodbudnega za nastanek 

novih idej in rešitev, katerih produkcija poteka na podlagi divergentnega in lateralnega 

mišljenja,  je tako zelo  pomembno pri delu z ustvarjalnimi posamezniki (Burke, 2007).  

Čeprav se šolo večkrat omenja predvsem v kontekstu formalnega izobraževanja, sodobna 

šola otroke opolnomoči za soočanje s svetom. Vsi ljudje se konstantno učijo na različnih 

nivojih, prvo zbiranje/sprejemanje dejstev in druge intelektualne vaje pa so le en del tega 

procesa. »Otroci se vedno učijo tudi, kako naj vzpostavijo (kakšno) interakcijo z drugimi 

ljudmi, kako naj se vključijo v svet, ki jih obdaja; kdo so; kako sodelovati in zaključiti projekte 

itd.« (Griss, 1998, str. 6 in 7)  

Razvoj navedenih veščin lahko poteka prek umetnosti, ki pri učenju pooseblja več poti, 

neločljivo pa vključuje tudi več moralitet. Otroci lahko posledično v več modalitetah 

pokažejo, kaj so pridobili oz. česa se naučili (Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018).  

Pri učenju z umetnostjo in prek umetnosti je lahko (umetniško) izražanje bodisi cilj bodisi 

sredstvo za posameznikovo (umetniško) delovanje ali stvaritev. Umetnost in pomembnost 

umetniške izkušnje sta sicer (verjetno zaradi zapuščine tradicionalne šole, ki je dolga leta 

temeljila na sedentarnem načinu dela) v sodobnem šolstvu velikokrat zanemarjeni. Šolski 

kurikulum (2011) v osnovni šoli likovni oz. glasbeni umetnosti na nižji stopnji formalno sicer 

namenja dve šolski uri na teden (kar zadošča za spoznavanje le osnovnih likovnih 

zakonitosti), a je nezadostno, da učenci umetniške vsebine spoznajo predvsem v okviru 

glasbenega in likovnega izražanja (pouka), druga umetniška področja pa ostajajo nekoliko 

zapostavljena, in to kljub temu da je umetnost izrazito raznolika in vključuje tudi druga 

področja, kot je denimo že omenjena in obravnavana plesna umetnost.  

Poučevanje z umetnostjo se bistveno intenzivneje kot v osnovni šoli izvaja v vrtcu, kjer je 

učni načrt manj ciljno usmerjen. Malaguzzi (1998, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 

2018) opisuje pedagoški koncept Reggio Emilia, katerega izhodišče je učenje skozi »sto 

jezikov«. Izhodišče tega pedagoškega koncepta je misel, da ob rojstvu vsak otrok obvlada 

sto jezikov, toda ker jih 99 zanemarjamo (in jih posledično ne razvijamo), mu na koncu 
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ostane le eden, verbalni jezik. Pedagogika Reggio Emilia spodbuja in omogoča različne 

oblike izražanja, otrokom pa ponuja delo v posebnem okolju in z drugačnimi materiali, ki 

spodbujajo različne oblike izražanja (Filippini, Guidici in Vecchi, 2008). »V pedagogiki Reggio 

Emilia načrtno spodbujajo vse oblike otrokovega izražanja (gib, mimiko, barvo, risbo, lutko, 

ritem, glasbo, govor …) in otroku omogočajo, da lahko skozi te jezike izrazi odnos do sebe, 

drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi. Velik pomen dajejo zavedanju pomena 

umetniškega doživetja in rabi umetniških jezikov kot orodja za spodbujanje celovitega 

otrokovega razvoja.« (Kroflič, 2011, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 8) 

Poudarjanje celostnega razvoja z umetnostjo in prek nje najdemo tudi v dokumentu Road 

map for Arts education (2006), ki je pomembna listina na polju kulturno-umetnostne vzgoje. 

V dokumentu sta navedena dva osnovna principa, znotraj katerih ima umetnost (seveda v 

kontekstu vzgoje in izobraževanja) ključno vlogo. Principa nista strogo ločena in ju ni 

potrebno ločevati oz. umetnosti integrirati samo na en ali drug način. Ločujeta se predvsem 

v vlogi, ki jo pripisujeta umetnosti; prvi princip temelji na poučevanju umetnosti (pri čemer 

je cilj predvsem razvijanje otrokovih umetniških sposobnosti), drugi pa na poučevanju prek 

umetnosti in z umetnostjo, kar pomeni, da je umetnost uporabljena kot sredstvo za 

doseganje ciljev na preostalih predmetnih področjih, hkrati pa je ciljno usmerjena tudi sama. 

Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič (2018, str. 8) pristopa opredeljujejo kot (1.) pristop, pri 

katerem umetnost »učimo/poučujemo kot posamezna področja preko različnih umetniških 

disciplin ter s tem razvijamo otrokove umetniške sposobnosti, občutljivost in spoštovanje 

umetnosti«, in (2.) pristop, pri katerem lahko umetnost »integriramo kot metodo učenja in 

poučevanja na način, da so umetnostne in kulturne dimenzije vključene v vseh učnih 

predmetih/ kurikularnih področjih.« 

Prvi princip, učenje/poučevanje umetnosti kot take, se nekoliko razlikuje od definicij 

umetnosti in umetniškega ustvarjanja iz prejšnjih poglavij (Butina, 1997; Kroflič, 1999, 

Donovan in Pascale, 2012, idr.); umetnost namreč ne more obstajati brez konteksta. Umetnik 

svet okrog sebe spoznava, ga razume, v njem najde navdih (in hkrati potrebo) za ustvarjanje. 

Tudi če se učenci pri predmetih, kot sta glasbena in likovna umetnost, učijo o umetnosti kot 

o samostojni disciplini, za proces ustvarjalnega produktivnega dela potrebujejo različne 

spretnosti in znanja. 

Številni umetniki s področja likovne umetnosti poudarjajo vlogo svojih študij, oblikotvorne 

in ritmične principe, ki so jih pridobili med selektivnim opazovanjem naravnih oblik. Kipar 
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Henry Moore (v Butina, 1997), pravi, da je v naravi našel ogromno različnih oblik in ritmov, 

hkrati pa tudi čudovite posamezne oblike, ki jih je analiziral. Ob tem poudarja vlogo 

mikroskopa in teleskopa, ki sta umetnikom razširila izkušnjo, z njuno pomočjo pa je kipar 

dopolnil svoje formalno znanje. Iz tega lahko vidimo, da tudi umetnik, ki se z umetnostjo 

ukvarja popolnoma profesionalno, ni v »umetniškem vakuumu«. Stalno se uči, njegove 

umetniške izkušnje pa so tesno povezane in prepletene z drugimi področji. 

V okviru magistrskega dela nas je zanimal predvsem omenjeni vidik poučevanja umetnosti: 

tako imenovana integracija umetnosti v učni proces. Glavni cilj tovrstnega vključevanja 

umetnosti v različna kurikularna področja je poglobitev učenja posameznih učnih vsebin 

skozi umetniške izkušnje. Ob tem je zelo pomembno, da ima tudi umetnost enakovredno 

mesto v doseganju različnih kognitivnih in afektivnih učnih ciljev. Dokument Road map for 

Arts Education (2006) predstavi izsledke raziskav, ki so pokazali, da vzgoja z umetnostjo in 

prek umetnosti krepi pri posamezniku občutek za ustvarjalnost in iniciativnost, bogati 

njegovo domišljijo, čustveno inteligentnost in njegov moralni »kompas«, spodbuja razvoj 

kritičnega mišljenja, občutek avtonomnosti in spodbuja posameznikov kognitivni razvoj. 

Vključevanje umetnosti omogoča prenos znanj in spretnosti ter spoznavanje pojmov.” 

(Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič 2018, str. 9)  

Vključevanje umetnosti v učni proces je tako, sodeč po izvedenih raziskavah in smernicah, 

zaželeno in smiselno. V nadaljevanju preverjamo, kakšno je stanje v slovenskem prostoru 

(predstavljamo predvsem učne načrte, ki vključujejo elemente plesa in likovnosti), katere so 

prednosti vključevanja umetnosti v učni proces, kako se v šolski kontekst vključujeta plesna 

in likovna umetnost, ter navajamo primere poučevanja plesne in likovne umetnosti.  

 

2.3.1 Umetnost v učnih načrtih 

Po učnem načrtu (2011) otroci v slovenskih šolah preko ustvarjalne prakse spoznavajo 

prvine likovnega jezika, likovne spremenljivke, kompozicijske principe itd., kljub temu pa 

redko opazimo, da bi se likovnost povezovala z drugimi predmetnimi področji. Plesni 

umetnosti, nasprotno, ne pripada lastno predmetno področje, temveč je omenjena v okviru 

drugih predmetov, včasih pa je obravnavana kot učni pristop (npr. metoda ustvarjalnega 

giba). Ples tako najdemo znotraj učnega načrta za šport (2011) v kontekstu ljudskih plesov, 
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pojavlja pa se tudi pri poučevanju glasbene umetnosti (2011), vendar predvsem kot izražanje 

ob glasbi ali plesna interpretacija glasbene teme.  

Učenci se pri likovni in/ali glasbeni umetnosti (ki sta zastopani v kurikulumu) učijo predvsem 

pravil, tj. podpornega sistema, ki je podlaga za kasnejše ustvarjanje. Če se osredinimo na 

likovno umetnost, je zanimivo predvsem, da se učenci kljub že omenjenim teorijam o 

vizualnem mišljenju v šoli učijo pravil likovnosti, ne pa spodbujanja vizualnega mišljenja. M. 

Zagorc (1997, str. 20) pravi, da »se v naši šoli še vedno učimo pravil tudi pri glasbi in likovni 

umetnosti, namesto da bi se učili »glasbeno misliti« ali »misliti vizualno«. Mnogo večjo 

pozornost bi morali nameniti metodam, ki bi razvijale učenčevo intuicijo, vizualizacijo, 

empatijo, kinestetični občutek, skupaj z vsem tem pa ustvarjalnost.« 

Avtorica (prav tam) dodaja tudi dejstvo, da imajo vzhodne kulture v šolah ta intuitivni način 

dela z umetnostjo veliko bolj privzgojen, zahodni svet pa je v obdobju klasičnega šolanja 

umetnost in umetniško mišljenje zanemaril. To se sklada z ugotovitvijo F. Fromm-

Reichmann (1959, v Kroflič, 1999) o zmožnosti koncentracije kot pogoju za ustvarjanje; 

otroci morajo imeti pogoje, da se v šoli osredinijo na idejo, izdelek/projekt, česar jim aktualni 

učni načrt ne omogoča.  

Učenci skozi umetnost odkrivajo tudi sami sebe – tako je umetnost most do samospoznanja 

in oblikovanja lastnega umetniškega izraza. L. Donovan in L. Pascale (2012, str. 19) 

ugotavljata, da bi morale biti različne umetnosti v učne načrte vključene, ker »nagovarjajo 

različne učne stile, prepoznavajo različne inteligentnosti, sežejo preko kultur in jezikov, in so 

tako blizu potrebam vsakega posameznega učenca.« Umetnosti (prav tam) promovirajo 

kritično in analitično mišljenje in so lahko uporabljene kot motivacijski dejavnik v učnem 

procesu in pri evalvaciji oziroma vrednotenju. K. Schwartz (2015) izpostavlja tudi vlogo 

umetnosti pri uravnavanju razlik med učenci z različnim socialno-ekonomskim ozadjem – 

umetnost je namreč univerzalna govorica, s katero se lahko učenci spontano izražajo, 

verbalni jezik pa na tem mestu ne predstavlja ovire. Poleg tega (lahko) izpostavljenost 

razlinim umetnostim učencem pomaga napredovati tudi pri temeljnih predmetih. To ne 

pomeni nujno, da bi morala imeti vsaka zvrst umetnosti svoje predmetno področje, temveč 

je cilj različnih strokovnjakov predvsem omenjena integracija umetnosti v učni proces. 

Umetnost bi morala biti naravni del vzgojno-izobraževalnega procesa – način predstavitve 

vsebine in način doseganja ciljev oz. temeljna, podporna struktura učenja (Donovan in 

Pascale, 2012).  
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2.3.2 Prednosti vključevanja umetnosti v učni proces 

V uvodnem delu poglavja Učenje z umetnostjo in prek umetnosti smo navedli kar nekaj 

prednosti, ki jih prinaša vključevanje umetnosti v vzgojno-izobraževalni proces. V 

nadaljevanju poudarjamo predvsem celostni razvoj otroka, torej poleg kognitivnega vidika 

tudi vpliv umetnosti na socialni in čustveni razvoj učencev, na njihovo samozavest in 

sproščenost med izražanjem čustev ali idej, na razvijanje njihovega umetniškega izraza itd.  

Strokovnjaki ugotavljajo, da »umetniška dejavnost stimulira zavest o telesnih močeh, 

zmanjšuje mišične inhibicije, krepi predstavljivost, prispeva k razvoju hkratnega zavedanja 

sebe in okolja, integrira zavedanje, spoznavanje, občutenje, pretok misli in akcijo.« (Zagorc, 

1997, str. 20) Posledično otroci oziroma učenci potrebujejo stimulativni umetniški vzgojni 

program, ki bi jim omogočal napredek na več področjih, obenem pa osebnostno rast. 

Čeprav v zahodnem svetu (še vedno) poudarjamo predvsem verbalno izražanje, glasno 

branje, analitične sposobnosti, lahko učenci skozi umetnost v sodobni šoli osvojijo tudi 

enako pomembno obvladovanje prostora, umetniško dojemanje dane teme, intuitivno 

mišljenje (ki lahko prav tako uspešno vodi do inovativnih rešitev), spodobnost sinteze in 

vrednotenja informacij itd. K. Schwartz (2015) kot smiselno sintezo umetnosti in temeljnih 

akademskih predmetov navaja primer »integracijske akademije« (Integrated Arts Academy), 

pri čemer jasno reprezentacijo integriranega načina dela predstavlja denimo povezava 

geometrije in likovne umetnosti. Učenci pri likovni umetnosti spoznavajo znanega slikarja 

Vasilija Kandinskega, pri geometriji pa kote in linije; v ustvarjalnem procesu oba principa 

združijo in na podlagi umetnikovega sloga ustvarijo sliko, ki med drugim temelji na 

omenjenih usvojenih geometrijskih oblikah.  

L. Donovan in L. Pascale (2012) različne umetnosti v šolskem kontekstu omenjata kot 

priložnosti za gibanje med različnimi reprezentacijami vsebine. Če učenci želijo ustvariti 

dela, ki temeljijo na umetnosti, morajo njihovo razumevanje vsebine prevesti v nove forme, 

oblike, česar ne morejo storiti brez poglobljenega razumevanja informacij. Za premikanje 

med jezikovnimi in simbolnimi sistemi proti oblikovanju novih reprezentacij (v obliki 

umetniške kreacije) je nujna aktivizacija višjih miselnih procesov (kritičnega) mišljenja, kot 

so analiza, sinteza, evalvacija idr. Posledično umetniška izkušnja učence obogati na 

kognitivni in osebnostni ravni; na ta način namreč »prevedejo informacije v nove forme, 
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mešajo ideje z njihovo unikatno, osebno perspektivo, izkušnjami, glasom in namenom.« 

(Donovan in Pascale, 2012, str. 18) 

L. Donovan in L. Pascale (2012) poudarjata tudi vlogo umetnosti v procesu diferenciacije. Z 

integracijo umetnosti v učni proces lahko učitelji opravljajo učinkovito diferenciacijo, s tem 

pa zagotovijo, da vsi slušatelji dosežejo izbrane učne cilje. Umetnosti tako odkrivajo številne 

poti za učenje, hkrati pa predstavljajo ogromno jezikov, v katerih se lahko učenci izrazijo.16 

Glede na teorijo multiplih inteligentnosti (Gardner, 2010, v Donovan in Pascale, 2012) polje 

umetnosti vključuje več različnih inteligentnosti, posledično pa denimo glasba ne vsebuje 

samo glasbene inteligentnosti,  temveč tudi logično-matematično (glasbene teme imajo 

ponavljajoče se ritme in vzorce) in telesno-kinestetično inteligentnost (petje, igranje ritma 

in melodije). Gledališke dejavnosti vključujejo prostorsko, lingvistično, intrapersonalno in 

telesno-kinestetično inteligentnost. Vizualne umetnosti vključujejo prostorsko, logično-

matematično, intrapersonalno in naturalistično inteligentnost, iz navedenega pa sledi, da 

pri umetniških dejavnostih učenci razvijajo veliko različnih sposobnosti in spretnosti, poleg 

tega pa je učenje z umetnostjo primerno za različne otroke – ne le za učence, ki so močni 

denimo na področju prostorske inteligentnosti. 

Naslednja prednost vključevanja umetnosti v učni proces je vsekakor to, da učence 

spodbuja in opolnomoči v izražanju prek enega izmed mnogih jezikov, ki so jim dani 

oziroma prirojeni. Plesna in likovna umetnost temeljita na neverbalnem izražanju, pri čemer 

se plesalec izraža s telesom, likovnik pa prek likovnega produkta, torej prek dveh različnih 

neverbalnih modalitet. V vsakdanjem življenju je približno devetdeset odstotkov vseh 

sporočil nebesednih, »vsa nezavedno oddajamo in sprejemamo in tudi večje ali manjše 

spretnosti tovrstnega komuniciranja se naučimo brez besed.« (Kroflič, 1999, str. 94) Učenje 

z umetnostjo tako predstavlja most med idejo in njenim nebesednim utelešenjem. 

Čeprav  se večine neverbalnega jezika naučimo nezavedno, lahko prek umetniških 

dejavnosti zavestno osvojimo nebesedne spretnosti, ki nam koristijo v vsakdanjem življenju. 

T. Benzwie (1987, str. 79) navaja, da je ustvarjanje17 pomemben dejavnik pri osvajanju 

                                                
16 Možnost izražanja v več modalitetah lahko povežemo s stotimi jeziki že omenjene pedagogike 

Reggio Emilia (v Kroflič, 2011). 
17 Avtorica se v knjigi A moving experience osredinja predvsem na ustvarjalni gib, ki pa ga povezuje 

z različnimi zvrstmi umetnosti; omenja tudi povezovanje med umetnostmi, katerega tipičen primer 
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spretnosti nebesedne komunikacije, pri rabi katere lahko sicer večkrat pride do 

nesporazumov oz. nerazumevanja. Ljudje namreč včasih oddajamo in prejemamo mešana 

sporočila, verbalno rečemo »da«, medtem ko naše telo govori »ne«. To je lahko za 

sogovornika prav tako nejasno kot za nas. Ko se začnemo zavedati, kaj resnično želimo 

povedati, naša sporočila postanejo bolj neposredna, odkrita in odprta. Odzivi, ki jih dobimo, 

bodo prav tako verodostojnejši, hkrati pa bodo ustrezali našim vprašanjem. V nadaljevanju 

avtorica (prav tam) omenja gibanje kot srce in dušo neverbalne komunikacije. Le-to razširja 

naše zavedanje, zvišuje razumevanje in poleg neverbalnih krepi tudi verbalne spretnosti. 

Usvajanje mnogoterih jezikov izražanja skozi umetnost posredno pomeni, da učenci lažje 

pokažejo svoje znanje, saj ga predstavijo na sebi lasten način, pri čemer pridejo do izraza 

tudi učenci, ki imajo težave na področju besednega izražanja.  

L. Donovan in L. Pascale (2012) skleneta, da »umetnosti omogočajo multiple odprte 

možnosti, da lahko učenci pokažejo, kaj so se naučili. Velik razpon jezikov in simbolnih 

sistemov je učencem dostopen zunaj pisnega izražanja, ki se ga od njih pričakuje pri pisanju 

esejev in testov. V  vizualnih umetnostih obstaja neskončno polje materialov, ki so lahko 

uporabljeni za ustvarjanje v dvodimenzionalnem in tridimenzionalnem prostoru, učenci pa 

lahko uporabljajo linijo, barvo, teksturo, obliko in vsa druga izrazna sredstva likovne 

umetnosti, da pokažejo, kako dobro poznajo določeno temo. Intonacija, ton, ritem in 

melodija  so v glasbi lahko uporabljeni za reprezentacijo učenja skozi glasbo, glasbila ali 

preprosto ploskanje. Izdelek vsakega učenca je posledično drugačen18, učenci pa lahko tako 

na različne načine pokažejo, kaj znajo.« (Donovan in Pascale, 2012, str. 23)19 

Omenjena plesna pedagoginja S. Griss kot primer učenja in izražanja v enem izmed mnogih 

jezikov poudarja učenje in poučevanje  z gibanjem (kinestetično učenje), ki odseva naravni 

jezik vseh otrok. Svojo ugotovitev v nadaljevanju aplicira na celotno polje umetnosti, 

poudarja pa predvsem pomembno vlogo učitelja v ustvarjalnem procesu; »če kot učitelj 

učencem v šolskem okolju omogočiš  »govor« v njihovem naravnem jeziku, te bodo 

fascinirali z njihovimi sposobnostmi interpretacije, ekspresivnega izražanja in analiziranja 

                                                
je denimo oblikovanje skulptur s telesi, kjer gre za neposredno povezavo med likovno umetnostjo 

(kiparskim oblikovanjem) in ustvarjalnim gibom. 
18 Kar pomeni, da so njihovi izdelki izvirni, izvirnost pa je poleg fluentnosti in fleksibilnosti ključna 

prvina ustvarjalnosti (Pečjak in Štrukelj, 2013). 
19 Citirano besedilo je avtorsko prevedeno v slovenščino. 
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idej.« (Griss, 1998, str. 31) L. Donovan in L. Pascale (2012) dodajata misel, da umetniške 

dejavnosti k ustvarjalnosti nagovarjajo tudi učitelja, ki poučuje za potrebe vsakega učenca, 

jim predstavi multiple perspektive in vključuje starše in skupnost v učni proces. Umetnosti 

tako promovirajo demokratične učilnice s tem, da razširjajo polje jezikov izražanja, hkrati pa 

pri učencih spodbujajo multiple perspektive, poglede na obdajajoči svet. Tako lahko učenci 

v osnovni šoli skozi umetnost razvijajo ustvarjalnost, tako da gradijo različne poglede na 

družbene pojave in pri tem bolje razumejo sebe v povezavi z drugimi (Greene Gilbert, 1992).  

Prednost, ki se pojavi pri poučevanju z umetnostjo, je tako tudi dejstvo, da umetnost 

pozitivno vpliva na čustveni in socialni razvoj otrok (in se ne usmerja le na kognitivni razvoj, 

kar se na žalost v šolskem kontekstu večkrat dogaja). Umetnosti učencem ponudijo redko 

priložnost, da pogledajo drug drugega, vidijo drug drugega in se naučijo, kako pokazati 

spoštovanje za razlike med posamezniki v nenapadalnem okolju (Griss, 1998). 

Cropley (1994, str. 114 v Kroflič, 1999, str. 80) opozarja, »da se v šolah vedno bolj poudarja 

enostransko, logično, ciljno usmerjeno mišljenje, zanemarja pa socialne in čustvene procese, 

skozi katere učenci pridobivajo izkušnje v izražanju občutij, lastnih čustev in odnosov do 

drugih ljudi. Potrebno je uravnoteženje ene in druge strani, sicer bo razvoj ustvarjalnosti, ki 

potrebuje intelektualne, čustvene, motivacijske in socialne dejavnike, resno ogrožen.« B. 

Kroflič (1999) navaja, da pri umetniških predmetih učenci delujejo kot orkester, pri čemer 

poudarja predvsem medsebojno sodelovanje, podpornost in pripadnost skupini. 

Sodelovanje in timsko delo je mogoče doseči tudi pri temeljnih akademskih predmetih,  

učenci pa se ga najlažje naučijo prek umetniških dejavnosti. Dosežki navedenih dejavnosti 

so pogosto tudi kakovostni, učenci pa se prek njih naučijo tudi vrednotenja in 

samoevalvacije. Pri umetniških dejavnostih lahko sodelujejo vsi učenci, prav tako pa tudi 

učitelji, med katerimi je veliko skritih talentov (Kroflič, 1999), umetniška in temeljna 

predmetna področja (matematika, materni jezik, naravoslovje ... ) pa se lahko pri tovrstnem 

načinu poučevanja dopolnjujejo. 

I. Pramling Samuelsson skupaj s sodelavci (2009, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018) 

ugotavlja, da različna umetniška polja poleg kognitivnih in psihomotoričnih ciljev ključno 

prispevajo tudi k razvoju afektivnih ciljev, hkrati pa otroke spontano potegnejo v sfero 

celostne estetske izkušnje in ustvarjalne miselnosti, naravnanosti. Zametki tovrstnega 

sklepanja so se začeli oblikovati že v pedagoških gibanjih Rousseauja, Pestalozzija in 
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Froebela (v obdobju razsvetljenstva). Pri navedenih strokovnjakih je estetika kot temelj za 

učenje enakovredno stala ob boku logiki ali etiki.  

Prek tovrstnega umetniškega dopolnjevanja različnih predmetnih področij (v smislu 

celostne umetniške izkušnje) se otroci začenjajo zavedati obdajajočega okolja in svojih 

ustvarjalnih sposobnosti (Pramling Samuelsson, 2009, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 

2018). Integracija umetnosti v učni proces nikakor ne stremi k profesionalizmu, ampak k 

poglobljenemu učenju z razumevanjem, ki ga lahko osvojijo vsi otroci, ne glede na učne 

sposobnosti, jezikovne zmožnosti ali omejitve in etnično ozadje (Donovan in Pascale, 2012, 

v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018). Ker pri umetniških dejavnostih ni strogih pravil, 

ki bi se jih morali držati, so otroci pod manjšim pritiskom glede pričakovanega predznanja 

oz. predispozicij. Posamezna zvrst umetnosti, denimo vizualna, ne vključuje le otrok »ki 

znajo dobro risati«,20 temveč vse posameznike v razredni skupnosti. Vloga učitelja v tem 

procesu je le ta, da učence vodi oziroma bolj spodbuja in motivira na poti do njihovega 

osebnega izraza – jezika. (Donovan in Pascale, 2012) Tako učenci gradijo na svoji 

samopodobi, ki je ključna pri naslednjem aspektu poučevanja z umetnostjo in skoznjo – 

predstavitvi končnega umetniškega produkta.  

Umetniški proces otroke vodi prek različnih stopenj: »brainstormanja«, raziskovanja, analize 

in sinteze informacij, prečiščevanja in urejanja, obdelave itd. Učenci se soočijo s 

sprejemanjem konstruktivne kritike in so sposobni izboljšati in popraviti svoj umetniški 

izdelek (preden ga ponosno pokažejo javnosti). »Tako se poleg učinkovitega individualnega 

dela učijo tudi sodelovalnega dela, vodenja, oblikovanja konstruktivne kritike in sklepanja 

kompromisov.« (Griss, 1998, str. 11) Svoj izdelek (ta lahko manifestira v obliki skulpture, 

performansa, plesne predstave, pripovedovanje avtorske zgodbe itd.) v zaključni fazi 

pokažejo gledalcem, zadovoljstvo pa najdejo v tem, da so delo ustvarili sami.  

Nanašajoč se na plesno umetnost, M. Zagorc (1997) sklene, da morajo otroci svojo umetnino 

pokazati prijateljem, učiteljem, staršem in širši javnosti, saj se med nastopanjem znajdemo 

v posebnem svetu, ki ga učenci morajo spoznati. Z nastopanjem učenci premagajo svojo 

tremo in negativna občutja, hkrati pa gojijo pozitivne občutke ob zadovoljstvu gledalcev. 

Kot smo že omenili, imajo umetniške dejavnosti poleg ciljno naravnanega ustvarjanja tudi 

vlogo mostov med različnimi predmetnimi področji; umetniki (v našem primeru 

                                                
20 Večkrat zmotno menimo, da je likovnost pogojena z dobrim znanjem risanja, v resnici pa obsega 

ogromno področje različnih upodobitvenih zmožnosti. 
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osnovnošolci) morajo poglobljeno poznavati obdajajoči svet, da lahko ustvarjajo relevantne 

likovne izdelke (Butina, 1997).  

Za ustvarjanje novih umetniških izdelkov, torej za umetniško kreacijo, je nujna imaginacija,21 

ki jo otrok uporablja v procesu razmišljanja o rešitvah problemov, s katerimi se srečuje. 

Weinninger (1988, str. 142, v Kroflič, 1999, str. 51) imaginacijo pojmuje kot »razmišljanje, kaj 

bi se lahko zgodilo v določeni situaciji«, oziroma »miselno funkcijo v otrokovi domišljijski 

igri.22 Prava imaginativna igra predstavljanja ne obnavlja preteklih izkušenj, ampak s 

transformacijo objektov ustvarja nove situacije.«  

Imaginacija, ki pravzaprav pomeni predstavljanje oziroma slikovno razmišljanje, je otrokova 

notranja miselna aktivnost. »Ne le otroci, tudi odrasli se poslužujejo slikovnega mišljenja v 

procesu reševanja problemov, še posebej kadar gre za ustvarjalno reševanje problemov. Na 

to kažejo raziskave, ki preučujejo miselne procese velikih mislecev. Pri tem izstopa zlasti 

vizualno-spacialno področje slikovnega mišljenja.« (Kroflič, 1999, str. 51–52) Iz navedenega 

lahko sklepamo, da vključevanje umetnosti v šolsko okolje pozitivno vpliva tudi na razvijanje 

slikovnega mišljenja otrok, vključenih v vzgojno-izobraževalni proces. 

Pri učenju z umetnostjo in prek umetnosti gre za kompleksno učenje oz. problemske  

situacije, pred katere so postavljeni učenci in učitelji, pri čemer je potrebno omeniti, da je 

učenje v zahtevnejših, raznolikih situacijah, ki težijo k obravnavi z več različnih vidikov, zelo 

učinkovito (Resnick in Klopfer, 1989), umetnosti kot take pa brez interdisciplinarne 

obravnave ne morajo obstajati – znotraj vsakega umetniškega delovanja se namreč skriva 

poglobljena obravnava informacij, ki po svoji naravi niso izključno vezane na umetniško 

polje, v katerem bo potekala manifestacija ideje. Interdisciplinarna obravnava 

(medpredmetno povezovanje)  je v sodobnem svetu nujna in temelji na sodobnih 

pedagoških smernicah, ki ne poudarjajo le vloge dejstev, temveč konceptov (Green Gilbert, 

1992). Tovrstna obravnava odpravlja meje med disciplinami, ki tako ne obstajajo v vakuumu, 

temveč se povezujejo, kakor je povezano tudi znanje nasploh (Hodnik Čadež, 2007).  

                                                
21 Na tem mestu poudarjamo, da tudi v nadaljevanju uporabljamo izraz imaginacija, ki se pojavlja 

tudi v strokovni literaturi, in je sopomenka besedi domišljija. Gre za predstavljanje in kasnejše 

izmišljanje rešitev, medtem ko ima domišljija, domišljanje, še vedno konotacije na popolnoma 

fantazijski svet, ki ni povezan s stvarnostjo. 
22 Poudarja predvsem igro »kaj bi bilo, če,« torej igro, pri kateri otrok razmišlja, kako bi se odvila dana 

situacija, če bi npr. nekaj spremenil, če se nekaj ne bi zgodilo itd. 
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Po mnenju Krofliča (2007) je pedagoška izkušnja ključni medij za vstop v temeljna doživetja 

in ima pomemben pomen v procesu socializacije. 

Lahko torej rečemo, da ima umetnost v šoli običajno »predvsem funkcijo izboljševanja 

splošnih kognitivnih kapacitet« (Kroflič, 2007, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018), 

denimo prostorske predstavljivosti, funkcionalne pismenosti, analitičnega mišljenja, 

matematičnih veščin itd., z zgoraj naštetimi pozitivnimi aspekti vključevanja umetnosti v 

učni proces pa dokazujemo ravno nasprotno. Umetnost lahko bogati in dopolnjuje vsa 

predmetna področja, pozitivno vpliva na čustveni in socialni razvoj, samopodobo in 

samozavest učencev, razredno klimo, sodelovanje med učenci v razredu ... G. Diaz, L. 

Donovan in L. Pascale (2006) navajajo povratne informacije učiteljev, ki so v svoje delo 

aktivno vključevali umetnost. Le-ti ugotavljajo, da je integrativno poučevanje pozitivno 

spremenilo njihovo razredno in šolsko okolje – učencem, ki so znanje težko pokazali pri 

temeljnih šolskim predmetih, je umetnost omogočila svobodno izražanje, zadržani učenci 

so se med ustvarjanjem sprostili, učenci tujci pa premostili jezikovne ovire. 

Posledično je vsakršno izogibanje učenju z umetnostjo in prek umetnosti nesmiselno; 

takšno poučevanje od učitelja morda zahteva več energije, vendar hkrati poleg učenčeve 

spodbuja tudi njegovo (učiteljevo) ustvarjalnost (Kroflič, 1999, v Geršak, 2016) in poučevanje 

odmika od klasične, tradicionalne šole, kjer je cenjeno predvsem učenje dejstev, proti 

sodobnemu učnemu procesu, znotraj katerega je prostor za neobremenjeno poučevanje, 

učenje in raznovrstno izražanje vsakega posameznika. 

Če je torej umetnost nepogrešljiv in zaželen element pouka v sodobni šoli, se v nadaljevanju 

osredinjamo predvsem na (že omenjeno) plesno in likovno umetnost v šolskem kontekstu. 

 
2.3.3 Plesna in likovna umetnost pri pouku 
 
V prejšnjih poglavjih smo splošno definirali tako plesno kot tudi likovno umetnost, ki sta 

osrednji del našega teoretskega raziskovanja. Če predpostavljamo, da se ustvarjanje v obeh 

zvrsteh umetnosti začne že v otroštvu, šola pa je ključna ustanova v procesu socializacije, je 

naslednji logičen vidik obravnave umeščanje likovne in plesne umetnosti v učni kontekst. 

Obe omenjeni disciplini sodita v široko polje umetnosti, katerega vključevanje v učni proces 
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ima številne pozitivne posledice na različnih področjih,23 v nadaljevanju pa se ukvarjamo s 

specifikami posamezne (plesne oz. likovne) umetnosti v šolskem okolju ter možnostmi 

njunega povezovanja v učnem kontekstu. 

 

2.3.3.1 Gibanje, ples in ustvarjalni gib 

 
Začenjamo s plesno umetnostjo, ki temelji na ustvarjalnem gibanju, gibanje kot tako pa je 

temeljni element vseh človekovih dejavnosti, pa naj bodo to hoja, tek, ples ali pa zgolj stanje 

na mestu, pri čemer telo izvaja različna mikrogibanja: z dihanjem napenja prsni koš, premika 

veke  in spodbuja kroženje krvi po telesu. Tudi ko ljudje navidezno mirujemo (in 

zanemarjamo vidik mikrogibanja), v prostoru zavzemamo določeno obliko, ko pa se gibamo, 

imamo določeno smer,  fokus, hitrost idr. (Joyce, 1973).  

Otroci se tako (kakor vsako človeško bitje) po naravi gibljejo – na svet reagirajo in ga 

raziskujejo na fizični, izkustveni način. Nihče jim ne pove, kako naj skačejo od veselja, kako 

naj tečejo med drevesi, čofotajo po plitvinah ... Gibanje se pojavi veliko pred verbalnim 

jezikom, ki naenkrat postane nujno sredstvo komunikacije. Otroci svet spoznavajo skozi 

informacije, ki jih pridobijo s svojimi čutili, kar kasneje postane temelj za abstraktno 

mišljenje. Ko ti otroci, vajeni sproščenega gibanja, prispejo v osnovno šolo, so fluentni v 

omenjeni nebesedni, fizični govorici telesa (Griss, 1998).  

Skozi raziskovanje sveta z lastnim telesom otroci doživljajo interakcijo s svetom tudi samimi 

sabo. Spoznavajo lastno telo, ki postane sprejemnik, posredovalec in izvajalec za 

sprejemanje različnih dražljajev (socialnih, kinestetičnih, ritmičnih), hkrati pa se nanje 

sproščeno odziva (Zagorc, 1997). 

S. Griss (1998), plesna pedagoginja, poudarja, da kasneje, v procesu šolske socializacije, 

institucija njihovo gibanje zatre. Namesto da bi ta naravni način izražanja uporabili za 

konstrukcijo učne izkušnje (učenci v nižjih razredih osnovne šole se namreč najlažje učijo 

preko aktivne, fizične izkušnje), je gibanje nezaželeno. 

Čeprav je telesno-kinestetična inteligentnost po Gardnerju (1983, v Griss, 1998) prepoznana 

kot ena od multiplih inteligentnosti, gre za eno najbolj podcenjenih inteligentnosti v 

osnovni šoli. Videti je, kakor da ne razumemo, da je učenje prek fizičnega jezika – jezika, ki 

vključuje gibalne aktivnosti, ustvarjalni gib, ples – prvinsko in blizu večini otrok.  

                                                
23 Kognitivno, psihomotorično, čustveno, socoalno idr. (glej prejšnje poglavje). 



Jurjevič, N. (2018). Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo. 

	
40	

Podobno stališče zagovarja tudi M. Zagorc (1997), ki sklene, da bi morala vzgojno-

izobraževalna institucija otrokom omogočati zadostno mero gibalnih izkušenj, kajti njihova 

potreba po gibanju je prirojena in vpliva na njihov razvoj. Čeprav  v osnovni šoli telesno 

kulturo spodbuja športna vzgoja,24 so športne dejavnosti večkrat usmerjene tekmovalno in 

ne poudarjajo gibanja kot sredstva pri izražanju (čustev oz. znanja). 

Potreba po gibanju se lahko izrazi skozi plesno ustvarjanje, pri katerem je cilj umetniški 

produkt, ali (tudi) pri temeljnih učnih predmetih, kjer ustvarjalni gib uporabimo kot učno 

metodo. V. Geršak (2015; 2016) pravi, da se pri vsakršni implementaciji ustvarjalnega giba v 

učni prostor vedno naslanjamo na dve področji – gibanje in umetnost. Z uvajanjem gibanja 

v osnovno šolo tako otroci potešijo svojo potrebo po gibanju v fizičnem smislu, hkrati pa 

imajo priložnost izražanja svojega notranjega jaza v neverbalnem jeziku. 

Otroci, ki jim šolsko okolje omogoči ustvarjalno gibanje, se začenjajo (ponovno) zavedati 

svojega telesa, raznovrstnosti gibanja, časa in prostora ter mnogoterih možnosti za izrabo 

energije (Zagorc, 1997). Hiperaktivni učenci, ki imajo notranjo  potrebo po gibanju, se lahko 

pri kinestetični25 učni uri sprostijo, pokažejo svoje spretnosti, razelektrijo telo. Prenekaterega 

učenca lahko z uvajanjem gibalnih vsebin rešimo pred neuspehom in občutkom, da ne sodi 

v šolski prostor (Griss, 1998). 

Gibanje in čustvovanje nasploh imata veliko skupnega, čustva se namreč kažejo (tudi) v 

ekspresivni govorici telesa. Tako še posebej otroci najdejo posebno zadovoljstvo v plesu in 

ustvarjalnem gibanju, saj lahko tako osvobodijo svoja čustva in jih pokažejo na svoj, 

neverbalni način (Zagorc, 1997). »Plesno gibanje prav tako izredno veliko prispeva k 

samozavedanju, občutju uspeha in zadovoljstva, saj omogoča oblikovanje ustrezne telesne 

slike in vliva samozadovoljstvo, vpliva na vedenje, odnos do drugih in na oblikovanje 

stališč.« (Zagorc, 1997, str. 18) Otroci lahko gibalno učenje uporabijo tudi za odkrivanje 

različnih aspektov samih sebe, ki so morda težki za odkritje, sprejetje. Ko odplešejo denimo 

                                                
24 Leta 2011 je športno vzgojo nadomestil predmet šport, v času avtoričinega zapisa (1997) pa ta izraz 

še ni bil v uporabi. 
25 Gibalno naravnane šolske ure, znotraj katerih različne učne vsebine (naravoslovne, matematične, 

slovnične ... ) spoznavajo izključno prek gibanja. 
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lastnosti vetra, od nežne sapice do divjih hurikanov in silnih tornadov, lahko plahi otroci 

izrazijo močne občutke, agresivni otroci pa najdejo pomiritev (Griss, 1998).26 

Kot učitelji otrokom ne moremo (oz. je nesmiselno) pripovedovati o stvareh, ki jih ne morejo 

zaznati s svojim telesom. Ustvarjalen učitelj mora otroku prepustiti, da prek gibanja 

preizkuša svoje gibalne spretnosti, odkriva svet, primerja svoja odkritja v socialni interakciji 

itd. (Zagorc, 1997) Posledično učitelj, ki v svoje poučevanje uvaja gibanje, ne potrebuje 

gibalnega predznanja, temveč mora biti predvsem ustvarjalen – iznajdljiv in izviren. Pobudo 

pri ustvarjanju prepušča otrokom; tako ni njihov »nadzornik,« temveč mentor, ki v učni 

proces vnaša sproščenost, kar pozitivno vpliva na razredno klimo in spodbuja otrokov 

čustveni, intelektualni in socialni razvoj (Kroflič, 1999). 

Takšen učitelj otroku daje fizični in čustveni prostor za odkrivanje njihovega notranjega jaza, 

brez da bi bila njihova raziskovanja pravilna ali napačna (Griss, 1998; Kroflič, 1999). 

S. Griss dodaja, da učencem takšen pristop (pri katerem ne gre za kritiko, temveč le za 

sprejemanje) omogoči, da združujejo lasten občutek o sebi in dejstva/koncepte, ki se jih 

učijo v šoli. Proces zvišuje otrokovo samopodobo, njegovo zanimanje za učenje in nivo 

šolske izkušnje. Kinestetično učenje (poučevanje z ustvarjalnim gibom) tako pridobi moč, ki 

povezuje vse umetnosti; ustvarja osebni prostor za raziskovanje sebe in sveta; prostor, ki je 

lasten le otroku samem (Griss, 1998, str. 7). 

Čeprav ustvarjanje z gibom otrokom prinaša samozadovoljstvo pri raziskovanju lastnega 

jaza, ima pomembno vlogo tudi v razredni interakciji. Učitelj, ki poučuje po principih 

kinestetičnih učnih ur, lahko opazi, da plesno izražanje spodbuja stike z drugimi, razvija 

občutljivost, sodelovanje, skupinsko delo (reševanje problemov), prilagodljivost, 

identifikacijo z različnimi vlogami v različnih situacijah itd. (Zagorc, 1997). Omeniti je 

potrebno tudi dejstvo, da se učenci pri gibalnih dejavnostih ne gibljejo v vakuumu, temveč 

ob dejavnostih poteka intenzivna interakcija med učiteljem in učenci oz. učencem ter med 

učenci samimi (Kroflič, 1999). Na aktivne kinestetične učne ure se mora učitelj dobro 

pripraviti, kajti vsaka snov temelji na določenem gibanju in ima med drugim za cilj razvijanje 

tega gibanja, ob tem pa učence doživljajsko bogati. Posledično je pomembno, kakšno okolje 

jim je omogočeno – učitelj lahko namreč hitro zaide v golo podajanje znanja, namesto da bi 

učencem prepustil ustvarjanje lastnih pogledov in stališč (Zagorc, 1997). 

                                                
26 Avtorica dodaja, da so na ta način razblinjeni celo stereotipi o spolih – v zgoraj navedenem primeru 

otroci upodabljajo veter, ki nima spola.  
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2.3.3.2 Likovnost in vizualno mišljenje 

 

Likovna umetnost ima v slovenskih učnih načrtih lastno predmetno področje, vendar avtorji 

raziskave opažamo, da v šolski likovni praksi otroci velikokrat dodelujejo polizdelke, slikajo 

po točno določenih navodilih, celo po korakih, pri čemer primanjkuje raziskovanja in 

ustvarjanja v pravem pomenu besede. L. Donovan in L. Pascale (2012), ki se ukvarjata s 

kakovostno integracijo različnih umetnosti v učni proces, navajata, da učenci pri likovnosti 

delajo z elementi vizualne umetnosti – linijo, obliko, barvo, teksturo, vzorcem – da oblikujejo 

pomen in konstruirajo ideje. Med ustvarjanjem sprejemajo informacije iz različnih virov in 

uporabljajo elemente umetnosti za izražanje idej o pridobljenih informacijah. Elementi 

likovne umetnosti tako postanejo orodja, s katerimi učenci ustvarjajo pomen in smisel, hkrati 

pa se med ustvarjanjem učijo o naravi likovnih prvin. 

Likovne elemente tako učenci usvojijo med ustvarjalnim procesom – skozenj na prvinski 

način spoznavajo notranjo strukturo likovne umetnosti. Ta jim posledično ni predstavljena 

deklarativno (kakor se včasih dogaja pri nekaterih temeljnih učnih predmetih), temveč so za 

spoznavanje tega področja potrebni akcija, aktiven proces, ustvarjanje. 

Učencem naj bi bilo v okviru likovnosti do določene mere dovoljeno, da sami izbirajo med 

različnimi materiali (ki jim omogočajo različne načine izražanja) in s tem uporabljajo 

elemente umetnosti za prenos pomenov (Donovan in Pascale, 2012). »Tako je produkcija 

umetniškega dela forma aktivnega učenja, oblika sinteze idej, prav tako pa tudi oblika 

vrednotenja.« (Donovan in Pascale, 2012, str. 132) Učenci prek likovnih izrazil hkrati 

ustvarjajo, obenem pa v enem izmed neverbalnih izraznih jezikov pokažejo, kaj znajo.  

Kreativni proces učence spodbuja tudi v razvijanju domišljije/izmišljanja, ki je pogoj za 

ustvarjanje. Tam lahko svobodno preizkušajo svoja čustva, ideje, upanja in veščine, ki jih v 

resničnem svetu morda ne upajo – v domišljijskem svetu smo namreč lahko tako majhni, 

ogromni, močni ali ranljivi, kot si želimo. Sposobni smo opraviti najbolj neverjetne podvige, 

postanemo lahko katerikoli lik, realen ali fiktiven. Na svet ali nase lahko pogledamo od zgoraj 

dol ali od znotraj ven, postanemo lahko deli strojev, potujemo lahko v predmete ali telesa in 

na katerikoli (izmišljen ali resničen) kraj na svetu (Benzwie, 1987). Ustvarjanje se tako začne 

v svetu izmišljanja, utelesi pa se v likovni materiji (Butina, 1997). 

Likovna umetnost tako spodbuja ustvarjalno učenje in poučevanje, pri čemer pa je 

pomembno tudi materialno, fizično okolje. B. Kroflič (1999, str. 111) spodbudno okolje za 
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celostno učenje opisuje kot »prijetno, privlačno, vznemirljivo za vsa čutila.« Okolje naj bi 

nudilo mnogo perifernih dražljajev (likovna dela, zvok, glasba, gibanje ... ), sčasoma pa naj bi 

postalo posrednik pri tem, da se učenci iztrgajo iz zavirajočih preteklih izkustev in 

predsodkov ter se popolnoma sprostijo (prav tam). S. Griss (1998) poudarja tudi ustrezno 

velikost učnega prostora; majhen manevrski prostor lahko oteži sproščeno izražanje. 

Velik pomen pri okolju, ki omogoča ustvarjanje, ima »vizualno,« ki je na nek način temelj 

likovne umetnosti, hkrati pa predstavlja ključni dejavnik pri človekovem dojemanju sveta. 

Svet, ki nas obdaja, namreč primarno vidimo skozi podobe, slike. Te vidimo in beremo, 

preden smo sposobni prebrati besede, kar je razlog, da je vizualni (likovni) pristop večkrat 

uporabljen pri različnih predmetih. Učenci, ki še ne znajo brati črk, so denimo popolnoma 

sposobni razumevanja določenih slikovnih simbolov. Tudi znanost, ki morda za laika deluje 

nepovezana z umetnostjo, temelji na natančnem opazovanju, pri matematiki je pomembno 

vizualiziranje vzorcev ipd. (Donovan in Pascale, 2012). Logika vizualnega mišljenja ima 

»hevrističen značaj, zato pogosto pripelje do intuitivnih rešitev. Mnogi znanstveniki se 

sklicujejo na vizualni sistem svojih mentalnih modelov.« (Kroflič, 1999, str. 50) 

Če zapisano povežemo z zgoraj navedenimi razmišljanji likovnih umetnikov (Butina, 1997), 

lahko med panogama potegnemo ogromno vzporednic. Obe temeljita na opazovanju 

družbe in sveta, nato pa se prek ustvarjalnega procesa zaključujeta v inovativnih idejah in 

predrugačenjih obstoječega. 

 

2.3.3.3 Modeli poučevanja plesa in likovnosti 

 

Kot smo že napisali, obe vrsti umetnosti v smislu kulturno-umetnostne vzgoje učencem 

omogočata svojstveno izražanje idej, občutij in spoznanj, s čimer prispevata k njihovemu 

zorenju in k celotni humanistični vzgoji. Gibalno ustvarjanje kot temelj plesne umetnosti 

spodbuja ustvarjalno mišljenje, zlasti s procesi imaginacije in vizualizacije, razvijanjem 

prostorskih predstav in zmožnosti reševanja problemov, podobno pa ugotavljamo tudi za 

likovno umetnost  (Bucik idr., 2011). »Glede na to, da sta plesna in likovna umetnost 

naravnani izrazito prostorsko, otroku omogočata celovito izražanje na različnih (snovnih in 

čustvenih) ravneh.« (Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 13) Posledično se v učnem 

kontekstu, kot že navedeno, pojavlja nevidna, toda smiselna povezava med obema 

umetnostima, saj sta si v svojem bistvu zelo sorodni. Tako pri gibalnem kakor tudi pri 
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likovnem izražanju so otroci visoko aktivni, v kolikor pa ju obravnavamo kot učna pristopa,27 

obe področji stremita k izkustvenemu učenju in vključevanju različnih čutil. (Geršak, 

Podobnik, Frelih in Jurjevič 2018)  

Likovna in plesa umetnost sta si tako med seboj sorodni, povezave, ki smo jim sledili v 

pričujočem delu, pa so mogoče oz. smiselne tudi na drugih področjih oz. izbranih vsebinah. 

Sodoben učitelj različna predmetna področja poučuje na holističen način in jih ne izključuje 

iz konteksta obdajajočega sveta. Gardner (1995) je zapisal, da naj bi učitelji pri poučevanju 

upoštevali posamezne profile inteligentnosti in učne ure strukturirali tako, da bi ustrezale 

vsem otrokom. Celostni pristop k poučevanju (sploh pri integraciji ustvarjalnega giba v učni 

proces) zajema tudi kinestetično učenje,28 ki učence postavlja v akcijo – vključuje jih v 

kreativni proces, pri čemer razvijajo višje ravni učenja in socialne veščine (Griss, 1998). 

Kinestetično učenje je ena od možnosti poučevanja kombinacije plesa in likovnosti tudi 

zaradi dejstva, da snov naredi dosegljivo s konkretizacijo abstrakcije (Griss, 1998) – podobno 

kot likovno ustvarjanje, katerega končni produkt je snovna materializacija neke ideje, tudi 

kinestetično učenje uteleša ideje in spoznanja, le da je medij utelešenja telo samo. Pri 

tvorjenju modela poučevanja plesa in likovnosti lahko posledično hitro ugotovimo, da je za 

kakovostno integracijo obeh (v šolskem kontekstu) nujna sinteza umetnostnih zvrsti v 

povezavi z drugimi predmetnimi področji. Izhodišče integrativnih modelov poučevanja so 

kljub vsemu posamezni modeli poučevanja plesa oz. likovnosti, pri analizi katerih 

povzemamo poglavje Modeli poučevanja plesa in likovnosti v učbeniku Gib in njegova sled.29 

V kontekstu plesne pedagogike lahko opazimo dva nasprotna vidika poučevanja oziroma 

učenja plesa: razvoj profesionalnega modela učenja plesa s ciljem plesne predstave na eni 

strani in procesno naravnan pedagoški model (brez poudarka na estetski vrednosti) na drugi 

strani. Kompromis oz. vmesni model med poloma predlaga J. Smith – Authard (2002), ki 

izpostavlja proces, ne zanemari pa umetniškega izdelka, produkta. »Vmesni model 

zagotavlja optimalni razvoj otrokovih plesnih spretnosti, obenem pa privzgaja estetske, 

                                                
27 Pri čemer likovna umetnost v učnem načrtu zajema lastno predmetno področje, plesna umetnost 

pa ne (oz. je ustvarjalni gib predvsem metoda dela). 
28 Termin je povzet po Susan Griss, 1998. 
29 Del poglavja je povzet po enako imenovanem poglavju v učbeniku Gib in njegova sled (učbenik 

za povezovanje plesnih in likovnih vsebin, 2018), katerega avtorji smo Vesna Geršak, Uršula 

Podobnik, Črtomir Frelih in Nuša Jurjevič. 
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kulturne in umetniške vrednote ter gradi otrokov celostni osebnostni razvoj. Po našem 

mnenju na način vmesnega modela poteka vključevanje umetnosti v različna kurikularna 

področja. Ko se učenci na primer učijo o matematičnih telesih tako, da postanejo kocke, 

kvadri, stožci … in to ponazorijo z gibom, gre za personifikacijo, se pojavi globlje učenje in 

preseže učenje, pri katerem veljajo le pravilni odgovori. Učenci skozi gib ponazarjajo različne 

oblike in lastnosti matematičnih teles, poleg tega pa razvijajo tudi elemente plesa, na primer 

prostor (obliko, nivo, smer …). Prav tako sodelujejo med seboj, če tvorijo matematično telo 

v skupini, in obenem razvijajo cilje matematike, plesne umetnosti in timskega dela. Podobne 

težave v prepoznavanju ključnih pomenov likovnosti v zgodnjem otroštvu lahko opazimo 

tudi pri likovni vzgoji. Kljub jasnim smernicam in ciljem, ki jih pred izvajalce postavljata 

Kurikulum za vrtce in Učni načrt za likovno vzgojo, v praksi še vedno pogosto srečujemo 

pretirano uravnavane likovne dejavnosti ali premalo premišljeno selekcijo, ki bi otrokom 

zagotovila tako kakovostno likovno izkušnjo, ustrezno likovno znanje in uživanje v 

estetskem likovnem rezultatu.« (Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 14) 

Če se na tematiko ozremo z drugega (optimističnega) zornega kota, lahko opazimo, da 

integracija umetnosti v učni proces praviloma prinaša pozitivne rezultate. Z. Stavely (2015) 

omenja primer nekaterih šol v Kaliforniji, ki so z integracijo umetnosti v učni proces učencem 

omogočile napredek na vseh predmetnih področjih, obenem pa pri otrocih spodbudile 

ustvarjalnost. Le-to med drugim omenjajo kot eno izmed ključnih veščin, ki bodo bodočim 

odraslim omogočile bistveno prednost pri iskanju zaposlitve in mesta v svetu. K. Schwartz 

(2015) šolo z integracijskim umetniškim programom izpostavlja kot institucijo, znotraj 

katere umetnost predstavlja ključni povezovalni element; most med ljudmi iz različnih 

etničnih skupnosti, most med učencem in učiteljem, staršem in učiteljem itd. Umetnost 

lahko tako razbija stereotipe, kar ponazarja tudi projekt Ista zgodba (Same Story), s katero 

študenti, raziskovalci in najrazličnejši umetniki na univerzi Delaware tematizirajo 

zgodovinske problemske tematike, ki so povezane predvsem z rasnim razlikovanjem. Tako 

(po besedah mentorice Lynette Overby) skladatelji, plesalci, slikarji in drugi ustvarjalci 

aktivno spreminjajo družbeno sliko in osvetljujejo problemske tematike v Južni Afriki in 

Združenih državah Amerike (Manser, 2016). 

Pomemben prispevek k razvoju povezovanja, ki ga prikazujemo, tudi v našem primeru 

predstavlja sodelovanje z uveljavljenimi umetniki. Različni strokovnjaki (Griss, 1998; Joyce, 

1973; Kroflič, 1999 idr.) navajajo, da lahko integracijo umetnosti v učni proces izvajajo 
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pedagogi v sodelovanju z umetniki, torej strokovnjaki na določenem umetniškem področju. 

S. Griss (1998) v kontekstu plesnega ustvarjanja poudarja sodelovanje s plesalci – ples je 

namreč oblika umetnosti in ga mora predstaviti izkušen umetnik. Hkrati (prav tam) 

utemeljuje vlogo učitelja, ki je vseeno organizator in združevalec učne ure, ki učencem 

pomaga analizirati naučeno. G. Diaz, L. Donovan in L. Pascale (2006) učitelja nadalje 

omenjajo kot ustvarjalca; na podlagi raziskovanja zapišejo, da mora človek, ki želi, da so 

učenci kreativni, tudi sam ustvarjati in eksperimentirati, posledično pa pridobiva poklicno 

samozavest ter ustvarjalne in umetniške kompetence. Vlogo učitelja v doktorski disertaciji 

(2016) tematizira tudi V. Geršak, ki vodji učnega procesa pripisuje velik pomen – če se učitelj 

počuti kompetentnega na področju ustvarjalnega giba in ga fleksibilno vključuje v učne ure, 

je pozitivni transfer znanja v razredni skupnosti zagotovljen.  

Glede na pridobljene podatke smo v okviru magistrske raziskave in projekta Gib in njegova 

sled, ki je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani potekal v študijskem letu 2016/2017, izdelali 

svojstven model poučevanja plesa in likovnosti, ki temelji na povezovanju 

učitelja/vzgojitelja, učencev, šole, fakultete (profesorjev in študentov), kulturne institucije in 

umetnika. 

»Medsebojna interakcija vseh deležnikov v procesu je odprla nove alternative: učiteljem na 

šoli za podiranje ustaljenih možnosti likovnega in plesnega ustvarjanja z učenci; otrokom je 

približala različno zahtevne vsebine na privlačen način prek njihove lastne aktivne 

soudeležbe v različnih etapah v procesu; kustosinji za oblikovanje novih pedagoških vsebin 

pri njenem delu v muzeju; umetnikom vez z neposredno pedagoško izkušnjo in z otroki, ki 

ob pogostejšem sodelovanju utegnejo postajati senzibilnejši konzumenti kulturnih 

aktivnosti; študentom in mentorjem na fakulteti za nadaljnje raziskovanje osmišljenih 

povezav. Model je preprosto prenosljiv tudi na povsem druga področja in vsebine. Skozi 

umetniško izkušnjo se otroci urijo v spretnostih 21. stoletja – ustvarjalnosti, kritičnem 

mišljenju, komunikaciji in v sodelovanju –, ki so ključne za višjenivojske oblike mišljenja. Kot 

pravita L. B. Silverstein in Layne (2010, v Donovan in Pascale, 2012, str. 16), »integracija 

umetnosti za učenca zagotavlja raznotere načine, da osmisli učno vsebino – gradi 

razumevanje (angl. construct understanding) in naredi njegovo učenje vidno – demonstrira 

razumevanje (angl. demonstrate understanding).« Tako učni proces preseže pomoč učencu, 

da se nauči snov in je sposoben priklicati informacije; da mu izziv, da naučeno faktografsko 

znanje uporabi in s tem gradi globlje razumevanje. Posamezniki, ki so vajeni samo principov 
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konvergentnega mišljenja, težje sledijo spreminjajočim se družbenim potrebam. Če torej 

želimo, da učenci odrastejo v samostojne, inovativne in v senzibilne posameznike, je 

vključevanje različnih povezovalnih (v našem primeru likovno-gibalnih) dejavnosti smotrna 

pot pri oblikovanju pedagoškega procesa. Šola je namreč ustanova, ki nima samo 

formalnega pomena, ampak tudi simbolno moč, zato lahko z vključevanjem splošno 

pomembnih področij aktivno sodeluje pri oblikovanju družbene realnosti. Vprašanje je torej 

le, kakšno realnost si želimo in kako lahko kot pedagogi pripomoremo k njeni uresničitvi.« 

(Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 15) 
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3 Empirični del 

3.1 Opredelitev problema 
 

Različne oblike umetnosti (literarna, plesna, likovna ... ) se v kontekstu šolskega okolja 

pojavljajo kot primarne dejavnosti z lastnimi cilji, še pogosteje pa zasedajo vlogo sredstva v 

učnem procesu (glede na analizo posodobljenih učnih načrtov, 2011). Odsotnost 

integriranega poučevanja z umetniškim ustvarjanjem, ki lahko rezultira v predstavi, 

projektu, razstavi ali drugi manifestaciji ustvarjalnega mišljenja in delovanja, je opazna 

predvsem v odnosu do sodobne družbe, v kateri je uspešen posameznik primoran reševati 

probleme, delati v skupini, kreirati nove ideje itd. (Pečjak in Štrukelj, 2013). Sodobni človek 

potrebuje življenjske spretnosti in veščine, šola pa je ustanova, ki ga lahko opolnomoči, 

pripravi na soočenje z realnim svetom. Posledično je v šoli problematično pomanjkanje 

umetniških projektov, pri katerih lahko učenci in pedagogi spoznajo različne faze 

ustvarjalnega procesa; sodelujejo, oblikujejo in ob pomoči strokovnjakov (umetnikov) 

celostno predstavijo zaključno delo.30  

Če likovni umetnosti aktualen učni načrt (2011) namenja na razredni stopnji 70 ur letno, na 

predmetni stopnji pa se količina ur zmanjša kar za polovico (35 ur), je plesna umetnost 

zastopana predvsem znotraj predmetnih področij šport in glasbena umetnost, pri čemer je 

velik poudarek namenjen ljudskim plesom in ne plesni umetnosti kot samostojni dejavnosti.  

V osnovni šoli si želimo več integriranega poučevanje z različnimi zvrstmi umetnosti, pri 

katerem bi učenci s ciljem umetniškega izražanja ustvarjali relevantne umetniške stvaritve, 

poleg tega pa bi skozi umetniško izražanje dosegali cilje drugih predmetnih področij in 

umetnost umestili v širši družbeni kontekst. V želji po razširjanju integriranega poučevanja 

s pomočjo umetniške izkušnje smo na praktičnem primeru želeli preveriti, ali integracija 

plesne in likovne umetnosti pozitivno vpliva na več vidikov učnega procesa. V učni proces 

smo prek projektnega dela integrirali tako likovno kakor tudi plesno umetnost, pri čemer sta 

bili obe umetnostni področji v projektu približno enakovredno zastopani ter sta učencem v 

učnem procesu omogočili integrirano/celostno spoznavanje in soustvarjanje obeh. Z 

                                                
30 Primeri dobre prakse projektov kulturno-umetnostne vzgoje so sicer zbrani in javno dostopni v 

priročniku Kulturno-umetnostna vzgoja: Priročnik s primeri dobre prakse. 
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različnimi merskimi pripomočki smo ugotovili, kako se učenci odzivajo na vključevanje 

plesne in likovne umetnosti v učni proces, ter analizirali oblikovani model poučevanja s 

pomočjo umetniške izkušnje (oblikovani model integriranega poučevanja je novost v 

slovenskem šolskem prostoru, saj ga v nam dostopni strokovni literaturi nismo zasledili). Na 

podlagi modela poučevanja s pomočjo umetniške izkušnje smo oblikovali projekt Gib in 

njegova sled, s katerim smo v učni proces vključili likovno in plesno umetnost, izvedli 

akcijsko raziskavo in z njo preverili, kako se učenci odzivajo na vključevanje plesne in likovne 

umetnosti v učni proces, oblikovali instrumentarij za preverjanje pojmovnega polja različnih 

konceptov, podali primer dobre prakse in oblikovali model integracijskega poučevanja. 

 

3.1.1 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 
 
Pri magistrski nalogi smo si zadali naslednje cilje:  

- v učni proces integrirati likovno in plesno umetnost; 

- oblikovati model integrativnega poučevanja, ki bo vključeval poučevanje s plesno in 

likovno umetnostjo; 

- izvesti akcijsko raziskavo in z njo preveriti, kako se učenci odzivajo na vključevanje 

plesne in likovne umetnosti v učni proces; 

- oblikovati instrumentarij, s katerim bomo preverili, kako učenci pred integriranim 

poučevanjem in po njem razumejo in vizualizirajo (narišejo oz. prikažejo) pojme 

tovarna, črte, prostor in svoboda. 

Glede na problematiko smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Katere vidike (npr. ustanove in/ali skupine ljudi, vključene v proces poučevanja) naj 

vključuje model poučevanja s pomočjo umetniške izkušnje? 

RV2: Kakšne so posamezne faze oblikovanega projekta Gib in njegova sled, ki je nastal na 

podlagi modela poučevanja s pomočjo umetniške izkušnje? 

RV3: Kako se na model poučevanja s pomočjo umetniške izkušnje odzivajo učenci? 

RV4: Ali se je otrokovo pojmovno polje, izraženo v risbi, po izvedenem projektu Gib in 

njegova sled spremenilo? 

RV5: Katere vidike projekta Gib in njegova sled so kot pozitivne izpostavile vključene 

učiteljice in študentke? 



Jurjevič, N. (2018). Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo. 

	
50	

3.2 Metoda in raziskovalni pristop 
 
Empirični del magistrske naloge je v izvedbeni fazi na OŠ obsegal večstopenjsko akcijsko 

raziskavo (vključeno v širši okvir projekta Gib in njegova sled) z eksperimentalnimi 

raziskovalnimi delavnicami, ki so rezultirale v plesno-likovnem nastopu in kasnejši razstavi s 

ponovitvijo nastopa. V vse faze projekta so bili vkomponirani različni merski instrumenti, s 

katerimi smo pridobivali odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja – razčlenjen opis 

metode in raziskovalnega pristopa se nahaja v sledečih poglavjih. 

 

3.2.1 Raziskovalna metoda 
 

Uporabili smo kvalitativni raziskovalni pristop in neeksperimentalno deskriptivno metodo 

raziskovanja. Raziskavo smo izvedli akcijsko: integrativno poučevanje je potekalo po etapah; 

učenci so si najprej ogledali razstavo v Mestnem muzeju Ljubljana; sledile so štiri 

raziskovalne delavnice na OŠ Trnovo (ki so se med seboj nadgrajevale); sledila sta priprava 

na nastop in zaključni nastop oz. predstava v muzeju. Pred pričetkom pedagoškega procesa 

smo s pomočjo vizualnega (likovnega) testa izvedli inicialno testiranje, ki smo ga ponovili po 

izvedeni predstavi. Polega tega smo opazovali delavnice in nastop, teden dni po izvedenem 

zaključnem nastopu v muzeju pa smo izvedli še nestrukturirane intervjuje z učenci in SWOT 

analizo z učiteljicama in vzgojiteljico. Po zaključenem drugem semestru študijskega leta 

2016/2017 smo podatke pridobili še iz portfolijev študentk predšolske vzgoje, ki so 

obiskovale predmet Plesno gledališče na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

  

3.2.2 Udeleženci raziskave (vzorec) 
 

Vzorec je namenski. Na osnovni šoli Trnovo smo raziskavo izvajali v enem izmed tretjih 

razredov (ki ima skupno 30 otrok). Z učenci smo izvajali integrirane učne ure, ki smo jih 

opazovali in si zapisovali svoja opažanja. Isto skupino učencev smo analizirali tudi na podlagi 

vizualnih (likovnih) testov in glede na nestrukturirane intervjuje.  
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Eden od vzorcev je sestavljen iz treh (3) učiteljic, ki so bile prav tako vključene v projekt Gib 

in njegova sled, in sicer kot mentorice na osnovni šoli. Z učiteljicami smo izvedli delno 

strukturirano vodeno SWOT analizo.  

Zadnji uporabljen vzorec je sestavljen iz skupine študentk predšolske vzgoje (skupaj 21), 

ki so pri tovrstnem projektu sodelovale prvič in so se vanj vključile v okviru izbirnega 

predmeta Plesno gledališče na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Sodelovale so kot asistentke 

pri integriranih učnih urah na osnovni šoli in pri zaključnem nastopu v muzeju, podatke o 

njihovem vrednotenju projekta pa smo pridobili iz njihovih portfolijev.31 

 

3.2.3 Merski pripomočki 
 

Uporabili smo naslednje merske pripomočke: vizualne (likovne) teste32 (vzorec: 30 

učencev), s katerimi smo pred izvedenim projektom in po njem preverili, kako si učenci 

predstavljajo oz. vizualizirajo pojme tovarna, črta, prostor in svoboda; nestrukturirane 

intervjuje (vzorec: 30 učencev), v sklopu katerih smo učence spraševali, kako so doživljali 

eksperimentalne delavnice in nastop in kako bi ubesedili koncept svobode, SWOT analizo 

(vzorec: 3), pri čemer so vključene učiteljice izpostavile prednosti, slabosti, nevarnosti in 

priložnosti, ki so se pojavile pri integriranem poučevanju; analizo portfolijev (vzorec: 21), v 

katere so študentke zapisale svoje vtise o projektu in predloge za izboljšavo, in opazovanje, 

v sklopu katerega smo dokumentirali raziskovalne delavnice, pripravo na nastop in izvedbo 

zaključnega nastopa, ter pisali svoje refleksije in opažanja.  

 

                                                
31 Zaključnih nalog, ki so jih ob koncu študijskega leta 2016/2017 oddale mentorici dr. Vesni Geršak 

pri predmetu Plesno gledališče (na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani). 
32 Vizualni (likovni) testi so avtorski namensko oblikovan instrumentarij, s katerim smo preverjali 

širjenje pojmovne mreže omenjenih konceptov. Udeleženi učenci so dobili list formata A5, na 

katerem je bil zapisan eden izmed navedenih pojmov: tovarna, črte, prostor, svoboda. Njihova naloga 

je bila, da poskušajo dani pojem s svinčnikom narisati, časovno pa so bili pri vsakem pojmu/besedi 

omejeni na 4 minute. Pojme smo implicitno obravnavali tudi v interdisciplinarnem učnem procesu, 

natančnejši opis merskega instrumenta pa se nahaja v odgovoru na RV4. 
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3.2.4 Postopek zbiranja podatkov 
 

Starše smo pisno prosili za soglasja za sodelovanje otrok v raziskavi in soglasje za objavo 

fotografij in videoposnetkov. Pridobili smo vsa želena soglasja. Podatke smo zbirali v 

časovnem razponu štirih mesecev; po obisku razstave v Mestnem muzeju Ljubljana, med 

raziskovalnimi (interdisciplinarnimi) plesno-likovnimi delavnicami, pred in med nastopom v 

muzejskem atriju ter v treh tednih po izvedenem nastopu. Vsem udeležencem v raziskavi 

smo zagotovili anonimnost.  

Podatke smo pridobili prek opazovanja ustvarjalnega procesa, delavnic in nastopa (1.) z 

analizo vizualnih (likovnih) testov učencev (2.), s nestrukturiranimi intervjuji z učenci (3.), 

prek (pisne) SWOT analize (4.) in prek analize zaključnih portfolijev študentk (5.). 

 

3.4 Metode analize podatkov33 
 

Podatke, pridobljene med magistrsko raziskavo, smo kvantitativno in kvalitativno analizirali. 

Vizualne (likovne) teste smo razvrstili glede na ponavljajoče se lastnosti (motive, ki so jih 

učenci risali, ko so vizualizirali pojme) ter glede na te lastnosti naredili primerjavo med 

predtesti in posttesti na nivoju posameznega učenca in na nivoju celotne skupine. Med 

seboj smo primerjali število različnih motivov, ki so jih učenci zajeli pri vizualizaciji oz. risanju  

pojma, pri čemer je višje število različnih vsebin pomenilo boljše razumevanje pojma oz. 

širše pojmovno polje. 

Naredili smo izpiske iz nestrukturiranih intervjujev z učenci – odgovore smo razvrstili po 

ponavljajočih se lastnostih (glede na odgovore, ki so si bili med seboj podobni), iz njih pa so 

bila razvidna počutja in stališča učencev. Iz analiz intervjujev smo pridobili podatke o tem, 

kaj so učenci pridobili med projektom. 

Portfolije študentk in njihove odgovore smo razvrstili glede na podobnosti (združili smo 

podobne odgovore) ter glede na pogostost pojavljanja; odgovore učiteljic smo analizirali po 

principu SWOT analize – zbrali smo njihova mnenja glede prednosti, slabosti, nevarnosti in 

                                                
33 V poglavju Metode analize podatkov se nahajajo splošni opisi metod. Natančnejši opisi se zaradi 

večje preglednosti nahajajo v poglavju Rezultati raziskave z interpretacijo oz. med odgovarjanjem na 

posamezna raziskovalna vprašanja). 
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priložnosti, ki se pojavljajo pri integrativnem poučevanju, ter izpostavili tiste pozitivne vidike 

projekta, ki so se največkrat ponovili. Iz portfolijev študentk in odgovorov učiteljic smo 

pridobili podatke o tem, kaj so vključene učiteljice pridobile med projektom in katere vidike 

projekta so študentke in učiteljice  ocenile kot učinkovite. 

Med vsemi fazami projektnega dela smo učence opazovali in zapisovali svoja opažanja. Ta 

smo kasneje združili v strnjeno besedilo, s katerim odgovarjamo na vprašanje o tem, kako se 

vključeni učenci odzivajo na integrirano poučevanje.  
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4 Rezultati raziskave z interpretacijo 

V sledečih poglavjih odgovarjamo na raziskovalna vprašanja, pri čemer so nekateri odgovori 

deljeni glede na tip analize podatkov: analiza vizualnih (likovnih) testov, analiza 

nestrukturiranih intervjujev, analiza portfolijev študentk, SWOT analiza, opazovanje. 

Ugotavljamo, katere vidike naj vključuje model poučevanja s pomočjo umetniške izkušnje; 

kakšne so posamezne faze projekta Gib in njegova sled, ki je nastal na podlagi omenjenega 

modela; kako se na model poučevanja s pomočjo umetniške izkušnje odzivajo učenci; ali se je 

otrokovo pojmovno polje, izraženo v risbi, po izvedenem projektu Gib in njegova sled  

spremenilo; ter katere vidike projekta Gib in njegova sled so kot pozitivne izpostavile vključene 

učiteljice in študentke.  
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4.1 RV1: Katere vidike (npr. ustanove in/ali 

skupine ljudi, vključene v proces poučevanja) 

naj vključuje model poučevanja s pomočjo 

umetniške izkušnje? 
 

Prvo raziskovalno vprašanje smo oblikovali zato, ker v slovenskem šolskem prostoru nismo 

zaznali modela poučevanja s pomočjo umetniške izkušnje, ki bi jasno definiral udeležence v 

procesu kakovostnega integriranega poučevanja s pomočjo umetniške izkušnje. Posledično smo 

želeli oblikovati svojstven model poučevanja, ga preizkusiti v praksi in ugotoviti, katere vidike 

(skupine ljudi, ustanove ... ) naj vključuje. 

 

V sklopu magistrske raziskave (prek projekta Gib in njegova sled) smo razvijali lastni model 

učenja in poučevanja, ki povezuje različne udeležence ustvarjalnega procesa. Ideja povezuje 

učitelja in/ali vzgojitelja, otroka (učenca), študenta, mentorja, umetnika in predstavnika 

kulturne ustanove (v našem primeru predstavnika muzeja – kustosa), pri čemer gre za 

večznačno povezanost vseh deležnikov. Celostni umetniški projekti namreč ne povezujejo 

le posameznikov, temveč tudi ustanove. Dotični projekt je bil zasnovan na povezovanju 

fakultete in šole kot izobraževalnih institucij, kulturne ustanove (muzeja) in umetnika, ki 

lahko deluje neodvisno od ustanove ali organizacije. Med celotnim ustvarjalnim procesom 

so se razvijale nove ideje; vsako izmed njih smo evalvirali in jo oplemenitili, kar ponazarja, 

koliko ustvarjalnega potenciala lahko tvori tak način dela, pri čemer se ne nanašamo le na 

učence, ampak tudi na preostale sodelujoče ustvarjalce (učitelje, mentorje, umetnike, 

kustose, študente). O podobnih ugotovitvah piše tudi Ketovuori (2007) – ugotavlja namreč, 

da sodelovanje z umetniki spodbuja prekinitev nekaterih ustaljenih vzorcev in posledično 

prispeva k ustvarjanju novih možnosti in pomenov (Wenger, 2004). Kroflič (2014) meni, da 

so pri kulturno-umetnostni vzgoji za spodbujanje umetniškega doživljanja zelo pomembni 

stiki z »živo umetnostjo«. Le-ti so posredovani v kulturnih ustanovah, tj. na gledaliških 

predstavah, performansih, plesnih nastopih itd. (Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018). 
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Model, ki smo ga oblikovali na podlagi teoretskih raziskav in lastnih izkušenj, lahko 

shematično prikažemo v obliki povezovalnega kroga, pri čemer je pomembno, da so med 

seboj povezani vsi deležniki. Otrok ne komunicira le s svojim učiteljem, temveč mu je 

neposredno dostopen tudi stik z umetnikom, ki je z učenci v stalni interakciji. Pri takem 

principu dela se razblinjajo predstave o klasičnem odnosu učitelj-učenec; učitelj namreč 

predstavlja mentorja, ki otroke spodbuja, a jih ne omejuje, podaja mnenje, toda ne kritizira, 

in je stalno pripravljen na lastno učenje in osebnostno rast.  

 

 

 

Slika 1: Shematična predstavitev modela poučevanja s pomočjo umetniške izkušnje 

(Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 74) 
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Slika 2: Shematična predstavitev povezovanja med različnimi ustanovami 

(Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 75) 

 

»Pomembno se je zavedati, da tak model zahteva znanja o primernih načinih spodbujanja 

umetniškega doživljanja in kritične refleksije umetniškega sporočila. Pri tem velja posebej 

poudariti, da povezave tega tipa nikakor niso nujno omejene izključno na umetniška 

področja, ampak je po njih smiselno poseči tudi pri vrsti drugih vsebin (družboslovnih, 

naravoslovnih, tehničnih idr.), pri čemer večinoma pozitivne učinke čutijo vsi deležniki.« 

(Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 75) 
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Strnjen odgovor na RV1: 

Model učenja s pomočjo umetniške izkušnje naj povezuje učitelja in/ali vzgojitelja, otroka 

(učenca), študenta, mentorja, umetnika in predstavnika kulturne ustanove (v našem 

primeru predstavnika muzeja – kustosa). Vse deležnike združuje ideja, temelj sodelovanja, 

na podlagi katerega lahko ustvarjalci (tj. vsi sodelujoči) tvorijo ustvarjalne, učinkovite rešitve. 

 

Na podlagi oblikovanega modela poučevanja smo oblikovali projekt Gib in njegova sled, 

umetniški projekt, ki je povezoval Pedagoško fakulteto, Osnovno šolo Trnovo, Mestni muzej 

Ljubljana in samostojne umetnike;  torej mentorje, študente, učiteljice, učence, kustosa in 

umetnike.34 V nadaljevanju navajamo glavne faze oblikovanega projekta, ki smo ga izvedli leta 

2017, opisane faze pa so primerne tudi za aplikacijo v drugačne kontekste. 

 

  

                                                
34 V poglavjih, ki se nanašajo na oblikovanje splošnega modela poučevanja s pomočjo umetniške 

izkušnje, so vsi deležniki napisani v moški obliki, pri kasnejšem opisu projekta pa o konkretnih 

osebah pišemo v ustrezni (ženski oz. moški) obliki. 
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4.2 RV2: Kakšne so posamezne faze 

oblikovanega projekta Gib in njegova sled, ki 

je nastal na podlagi modela poučevanja s 

pomočjo umetniške izkušnje? 
 

Magistrsko delo temelji na povezovalnem raziskovalnem projektu Gib in njegova sled, ki je 

potekal kot interni projekt Pedagoške fakultete v Ljubljani v letu 2017 pod vodstvom Vesne 

Geršak, Uršule Podobnik in Črtomirja Freliha, v njem pa sem aktivno sodelovala tudi Nuša 

Jurjevič, avtorica magistrskega dela. Projekt v uvodnem delu razčlenjujemo glede na njegove 

cilje, uporabljene oblike in metode dela, nato pa preidemo na izvedbene faze projekta: ogled 

razstave v muzeju, raziskovalne delavnice, ki so potekale na osnovni šoli, pripravljanje na 

predstavo ter zaključno plesno-likovno predstavo v muzejskem atriju.35 

 

4.2.1 Cilji projekta36 
 
Z raziskavo o integraciji likovnega in plesnega izražanja pri pouku smo želeli natančno 

preučiti plesni in likovni način umetniške ustvarjalnosti, poiskati vzporednice med njima (ju 

povezati) in integrirati v učni proces. Preveriti smo želeli, ali je pri tvorjenju kakovostnih 

ustvarjalnih dejavnosti smiseln preplet obeh področij, saj sta tako ustvarjalni gib kakor tudi 

likovna umetnost naravnana izrazito prostorsko (Kroflič, 1999; Donovan in Pascale, 2012); 

otroku omogočata celovito izražanje na različnih (snovnih in čustvenih) ravneh (Bucik idr., 

2011). Empirično gledano je bil cilj projekta integracija gibalno-(plesno)-likovnih dejavnosti 

v poučevanje na razredni stopnji. Izvedene dejavnosti so spodbujale aktivno ustvarjalno 

mišljenje, medpredmetno povezovanje in sodelovalne oblike dela, pomensko pa so bile 

                                                
35 Projekt je poleg opisanih faz, relevantnih za magistrsko delo, rezultiral tudi v razstavi s ponovitvijo 

predstave in v nadgradnji projekta – učbeniku za povezovanje plesnih in likovnih vsebin Gib in 

njegova sled. Opisa navedenih faz se nahajata v prilogah. 
36 Cilje projekta smo v strnjeni obliki navedli v prijavi projekta Gib in njegova sled na interni razpis 

Pedagoški fakultete univerze v Ljubljani (v študijskem letu 2016/2017). 
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vezane na razstavo Nova doba prihaja, ki je bila v času izvedbe projekta postavljena Mestnem 

muzeju Ljubljana. Želeli smo, da bi sodelujoči učenci pridobili zavedanje o pomenu 

ustvarjalnosti in o svoji vlogi v ustvarjalnem procesu, obenem pa napredovali na 

kognitivnem,  psihomotoričnem, socialnem in čustvenem področju. 

Zaključna faza projekta je bila namenjena predvsem predstavitvam ustvarjalnih rešitev v 

obliki plesno-likovne predstave in (samo)evalvaciji.  

Cilji projekta Gib in njegova sled (tj. cilji, ki niso vsi neposredno vezani na magistrsko nalogo, 

vendar imajo z njo številne vzporednice), so bili predvsem: 

- pripraviti model integracije likovne in plesne umetnosti v učni proces v osnovni šoli; 

- izvesti učne ure z integracijo likovne in plesne umetnosti; 

- objaviti izsledke v obliki strokovnega in znanstvenega prispevka; 

- pripraviti predstavitev modela v Mestnem muzeju Ljubljana – javna produkcija, v 

obliki tiskanega gradiva kot primer dobre prakse in na UL PEF v obliki razstave. 

(Vir: obrazec za prijavo internega projekta UL PEF) 

 

4.2.2 Oblike in metode dela 
 
V sklopu projekta smo zasnovali štiri raziskovalne delavnice, ki so vključevale najrazličnejše 

oblike in metode dela, povezane pa so bile z mnogimi kurikularnimi področji. Učne oblike 

so se gibale med frontalno, skupinsko in skupno obliko dela, delom v parih in individualno 

obliko dela, prav tako smo poskušali uporabiti čim več različnih učnih metod. 

Ker je raznolikost učnih metod eden od ključnih pogojev za kakovostni pouk (Mayer, 2005), 

smo poleg metode pogovora, razlage, branja, pisanja, dela z besedilom, demonstracije itd., 

uporabili tudi metode dela, ki so po H. Berce Golob (1993) značilne predvsem za ustvarjanje 

pri likovni umetnosti; metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, metoda 

estetske komunikacije, metoda risanja, metoda eksperimentiranja, metoda 

praktičnega (likovnega) izražanja idr. Kljub temu da se avtorica (prav tam) navezuje na 

poučevanja na predmetni stopnji, se je zdela aplikacija učnih metod na razredno stopnjo 

zaradi kompleksnih nalog in pojmov smiselna. 

Ker je šlo pri navedenem projektu za integracijo plesne in likovne umetnosti v učni proces, 

med metodami dela prednjači tudi metoda ustvarjalnega giba, ki ga L. Donovan in L. 

Pascale (2012) med drugim omenjata kot sredstvo za spontano učenje interpretacije in 
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podajanja nebesednih sporočil, in  prek katere po B. Kroflič (1999, str. 138) otroci (in učitelji) 

zadovoljujejo »temeljne potrebe po gibanju, osebnem prostoru, dotiku, čustveni toplini in 

varnosti, po druženju in sprejetosti v skupini.«  

Odnose v skupini in zmožnost vživljanja (empatije) smo krepili tudi z metodo 

pripovedovanja zgodb (ang. storytelling), ki je bila povezovalni element med vsemi 

štirimi delavnicami, prav tako pa je delavnice povezovala z zaključnim nastopom. Navedena 

metoda briše meje med učiteljem in učenci; pripovedovalec namreč stalno komunicira z 

občinstvom, ki je aktivno vključeno v zgodbo – ustvarjajo jo namreč skupaj. Če zgodba ni 

povedana na verbalen način, temveč vsi udeleženci uporabljajo še druge jezike 

pripovedovanja, postane toliko bolj resnična (Donovan in Pascale, 2012). Prek skupnega 

pripovedovanja zgodbe poslušalci/pripovedovalci skupaj rešujejo probleme, pri čemer 

krepijo medosebne odnose in zaupanje ter postanejo bolj odprti za učenje (Boris, 2017). 

Metoda pripovedovanja zgodb je bila v našem primeru predvsem povezovalni element, na 

katerega so bile pomensko vezane vse dejavnosti oziroma so z njim sovpadale vse ostale 

učne metode, med katerimi so bile v ospredju predvsem že navedene specifično likovne 

metode in metoda ustvarjalnega giba po principu kinestetičnega učenja. 

Po izvedenih (eksperimentalnih) raziskovalnih delavnicah so metode dela temeljile 

predvsem na ustvarjalnem gibu – ki je bil izhodišče za tvorjenje koreografij – in skupinskemu 

izražanju ter ustvarjanju ob sodelovanju z različnimi umetniki, pri čemer je zelo pomembna 

metoda demonstracije. Skozi tovrstne projekte namreč učenci dobijo (redko) priložnost dela 

pod mentorstvom profesionalnih umetnikov, ki jim s svojim strokovnim znanjem in 

možnostjo (samo)izražanja nudijo pomoč in zgled pri oblikovanju končnega produkta, pri 

čemer so učenci v enakovrednem dialogu z njimi. 

 

V nadaljevanju v sledečem vrstnem redu predstavljamo izvedbene faze projekta: ogled razstave 

v muzeju, raziskovalne delavnice na osnovni šoli, pripravljanje na predstavo ter zaključno 

plesno-likovno predstavo v muzejskem atriju. Projekt se je po izvedbenih fazah, obravnavanih v 

magistrskem delu, razvijal še naprej, zato se v prilogah nahajajo nadaljnje faze in dodatni 

materiali, nastali v sklopu projekta  (razstava s ponovitvijo predstave, predstavitev učbenika Gib 

in njegova sled, razmišljanja otrok).  
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4.2.3 Faza 1: ogled razstave v muzeju 
 
Klobčič rdeče niti projekta se je začel razvijati, ko so si učenci Osnovne šole Trnovo ogledali 

razstavo Nova doba prihaja! Industrija – delo – kapital po programu Kako dišijo tovarne? v 

Mestnem muzeju Ljubljana37. Aktualna tema razstave (tovarne) je bila vsebinsko izhodišče 

za kasnejše dejavnosti, ki so potekale v sklopu projekta. 

Na razstavi so otroci spoznavali ljubljanske tovarne, ogled pa je bil naravnan interaktivno. 

Učenci so si ogledali praktičen prikaz delovanja modela tovarne, vonjali in tipali so surovine, 

ki so jih tovarne uporabljale, postavili so se v vlogo tovarniških delavcev ter zavijali bombone 

kultne ljubljanske tovarne Šumi itd.  

Vodenemu interaktivnemu ogledu razstave v muzeju je sledila delavnica pod vodstvom 

višje kustosinje pedagoginje Eme Marinčič. Delavnica je bila, enako kakor ogled razstave, 

usmerjena na vključevanje čutil in izkustveno učenje. Udeleženi učenci so se sami preizkusili 

v tkanju, zavijanju bombonov, s svojimi telesi so poustvarili tovarniško gibanje, izdelali pa so 

si tudi preproste broške (Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018). 

 

4.2.4 Faza 2: raziskovalne delavnice38 
 

»Eh, vi pa že niste meščani svetovljani, saj nimate nobene tovarne!« je otrokom na prvi 

delavnici govoril gospod Sivec, domišljijski lik, ki smo ga ustvarili kot zgodbeni povezovalni 

element štirih likovno-plesnih delavnic (po principu zgoraj navedenega pripovedovanja 

zgodb, ang. storytellinga), ki smo jih vodili na osnovni šoli. Ker lahko s preprostimi zgodbami 

soljudem prenesemo tudi kompleksnejša sporočila, izkušnje in znanja (East idr., 2010), smo 

se odločili, da bo zgodbeni pristop osnovni skelet učnih ur, med katerimi so otroci raziskovali 

                                                
37 Mestni muzej Ljubljana je bil kot kulturna ustanova partner projekta Gib in njegova sled.  
38 Avtorica magistrske naloge Nuša Jurjevič je delavnice opisovala že v prispevku za zbornik 3. 

konference plesne pedagogike Hodim, plešem, sem = I walk, I dance, I am (2017), ter v učbeniku Gib 

in njegova sled: učbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin (2018), katerega avtorji so Vesna 

Geršak, Uršula Podobnik, Črtomir Frelih in Nuša Jurjevič. Opisi delavnic, priprave na predstavo, 

predstave in ponovitve predstave z razstavo so posledično podobni besedilom v navedenih dveh 

virih. 
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kompleksne pojme, kot so tovarne, črte, prostor in svoboda. Učenci 3. a razreda OŠ Trnovo 

z učiteljico Matejo Zalaznik so tako na vsaki delavnici slišali nov del Zgodbe o mestu velikih 

tovarn39 in reševali težave, ki so nastajale v malem mestu. Delavnice so bile zasnovane tako, 

da so povezovale vsa predmetna področja: glasbeno in likovno umetnost, matematiko, 

slovenščino, spoznavanje okolja in šport; značilnost celotnega procesa pa je bila uporaba 

metode ustvarjalnega giba, ki je bila prisotna v vseh fazah umetniško-pedagoškega 

povezovalnega projekta oz. raziskovalnega dela. 

Interdisciplinarne delavnice so potekale po principu lijaka, od zelo konkretnih pojmov smo 

namreč prešli k abstraktnim konceptom. Na vsaki delavnici se je zvišala raven miselnih 

procesov, vedno večja pa je bila tudi intenzivnost konstrukcije novih znanj.  

V želji po kakovostnemu učnemu procesu smo delavnice pred izvedbo v razredu testirali na 

Pedagoški fakulteti – vključili smo študentke 3. letnika predšolske vzgoje (pri izbirnem 

predmetu Plesno gledališče). Povratne informacije deklet smo uporabili za izboljšavo 

priprav za integrirane učne ure, omenjene študentke pa so kasneje sodelovale kot 

pomočnice pri izvedbi delavnic s tretješolci (kar pomeni, da so bile predhodno seznanjene z 

vsebino) ter kot pomočnice in/ali izvajalke na zaključnem nastopu.  

Učenci so na 1. delavnici spoznali tovarne, v likovnem smislu pa linijo (rdeča črta je sicer 

povezovala vse faze projekta). Na tleh male telovadnice so sestavljali geometrične tovarne 

iz niti, ustvarjali so konstruktivistične pesmi, gibali so se ponavljajoče in nadzorovano ter 

sledili ostrim tovarniškim ritmom. Na 2. delavnici so linijo postavili v tridimenzionalni 

prostor – njihove tovarne so postale drugačne, v njih so začeli potekati domišljijski delovni 

procesi. Gibanje se je sčasoma osvobodilo, učenci se niso več togo držali linij, ampak so 

razvili individualne načine gibanja v delno omejenem prostoru. Črta se je na 3. delavnici 

razpršila v svetlobo; otroci so na preprostih svetlobnih mizah ustvarili svoje nadaljevanje 

zgodbe, najbolj celostno pa so o fiktivnem mestu razmišljali na 4. delavnici, kjer so iz 

prozornih, prosojnih in polprosojnih materialov oblikovali lik izbranega meščana (izhajali so 

iz zgodbe) in tvorili nevidne medosebne vezi na skupnem platnu. 

Prikaz (širših) likovnih in plesnih vsebin na raziskovalnih delavnicah 

Delavnica 1: Linija, dvodimenzionalni prostor, nadzorovano gibanje 

Delavnica 2: Linija v tridimenzionalnem prostoru, instalacija in vloga svetlobe 

                                                
39 Zgodba o mestu velikih tovarn se nahaja v prilogah. 
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Delavnica 3: Svobodno gibanje, fizični odzivi na zvočne spodbude, ustvarjalnost 

Delavnica 4: Medosebni odnosi in njihov vpliv na gibanje, tvorjenje linij/povezav 

(Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 24) 

 

Prikaz razvijanja pojma tovarna na raziskovalnih delavnicah  

Delavnica 1: Tovarna = prostor za produciranje podobnih izdelkov, ki pa vseeno niso enaki 

Delavnica 2: Tovarna = prostor za produciranje entitet, iz katerih lahko nastane nova celota 

Delavnica 3: Tovarna (idej) = prostor, v katerem se entitete osamosvojijo in ustvarjajo ideje 

Delavnica 4: Tovarna (medosebnih vezi) = vse, kar nas obdaja, smo ljudje in je svoboda 

(Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 24) 

 

Delavnice so bile zasnovane izrazito interdisciplinarno, raziskovalna skupina je namreč v 

načrtovanje učnih ur vključila vsa predmetna področja. Če se osredinimo na prvo 

delavnico, so učenci na področju likovne umetnosti spoznali termin linija, razvijali občutek 

za uporabo različnih vrst linij in prostorsko predstavo ter razporejali elemente po formatu; 

pri spoznavanju okolja so se naučili, da v tovarnah izdelujejo uporabne izdelke; v okviru 

slovenščine pa so ustvarjali konstruktivistične pesmi in zaznavali likovno oblikovanost 

pesmi. Na področju športa so gibalno interpretirali različne ritme ter individualno in 

skupinsko gibalno ustvarjali; pri glasbeni umetnosti so gibalno izražali svoja doživetja, pri 

matematiki pa prepoznavali geometrijske like. Ker ples nima lastnega predmetnega 

področja, so njegovi cilji zapisani kot del drugih predmetnih področij (denimo gibalno 

izražanje doživetij pri glasbeni umetnosti). 

Za raziskovalne delavnice je bilo značilno nadgrajevanje/stopnjevanje učnih ciljev. Ti so 

se stopnjevali glede na stopnjo miselnih procesov, potrebnih za njihovo reševanje. Izhajali 

smo iz že prej omenjenega principa lijaka – od otipljivejših k abstraktnim pojmom; od 

preprostih k težjim nalogam; od splošno znanih dejstev k individualnim pogledom. Tako so 

se učenci na prvi delavnici seznanili z uvodnimi pojmi, na naslednji delavnici so pojme utrdili 

in nadgradili, na tretji delavnici ob utrjevanju znanih pojmov dodajali nove, na zadnji 

delavnici pa so jih povezali in umestili v širši kontekst. 
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Stopnjevanje učnih ciljev pri predmetu spoznavanje okolja 

- 1. delavnica: (učenci) spoznajo pojem tovarna;  

vedo, da v tovarnah proizvajajo izdelke 

- 2. delavnica: vedo, da so si izdelki med seboj podobni; 

vedo, da tovarne onesnažujejo okolje 

- 3. delavnica: vedo, da v proizvodnji in vsakdanjem življenju nastajajo odpadki; 

spoznajo, da so ljudje v skupnosti odvisni drug od drugega 

- 4. delavnica: vedo, da lahko nekatere odpadke ponovno uporabimo;  

spoznavajo lastnosti svetlobe in materialov, ki prepuščajo svetlobo 

(Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018) 

Poleg vključevanja kognitivnih ciljev smo se pri izvedbi delavnic osredinili tudi na socialno-

čustvene cilje, saj so bile delavnice zasnovane tako, »da so posredno izpostavile določene 

družbene problematike: osamljenost, odtujenost, pretiran individualizem itn. Navedene 

teme so se med delavnicami pojavile kot dejstvo, ki so ga učenci morali najprej identificirati, 

prepoznati kot problem, nato pa iskati različne poti do rešitve definiranega problema. 

Sredstvo (most) za vzpostavljanje odnosov med individuumi je postal ustvarjalni gib, ki 

omogoča primarni način izražanja čustev in komunikacije – dotik.« (Geršak, Podobnik, Frelih 

in Jurjevič, 2018, str. 32) Pri oblikovanju delavnic smo tako stremeli k celostni obravnavi 

učencev, obenem pa smo jim poskušali zagotoviti tako estetsko kakor tudi učno izkušnjo.  

Kot zadnjega navajamo morda najpomembnejši vidik projekta Gib in njegova sled – 

umetniško ustvarjanje, ki smo ga poskušali vključiti v vse delavnice. Učencem smo na vsaki 

delavnici omogočili spodbude in možnost za lastno likovno in plesno ustvarjanje,40 

posledično pa je med delavnicami nastalo veliko relevantnih umetniških izdelkov: likovno-

plesne zgodbe, konstruktivistične pesmi, montaže, plesne koreografije, glasbeno-plesne 

izmišljarije, žive skulpture v prostoru, likovno preoblikovanje prostora, itd., pri čemer so bili 

učenci poslušalci, izvajalci in (najbolj pomembno): ustvarjalci. 

 

                                                
40 Smiselno je omeniti, da to nista bili edini obliki umetniškega ustvarjanja; ustvarjanje je potekalo 

tudi na literarnem (pisanje pesmi, izmišljanje zgodb) in glasbenem področju (glasbene izmišljarije, 

imitacije tovarniških ritmov, ustvarjanje z lastnimi glasbili itd.). 
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Slika 3: Uvodni del raziskovalnih delavnic na osnovni šoli 

(Fotografija: Gornjec, 2018, v Geršak, Frelih, Podobnik in Jurjevič, 2018, str. 25) 

 

 

Slika 4: Raziskovanje omejenega oz. neomejenega 3D prostora 

(Fotografija: Gornjec, 2018, v Geršak, Frelih, Podobnik in Jurjevič, 2018, str. 37) 
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Slika 5: Ustvarjanje gibalnih zgodb na preprostih svetlobnih mizah 

(Fotografija: Gornjec, 2018, v Geršak, Frelih, Podobnik in Jurjevič, 2018, str. 41) 

 

Slika 6: Ustvarjanje gibalnih zgodb na preprostih svetlobnih mizah 

(Fotografija: Gornjec, 2018, v Geršak, Frelih, Podobnik in Jurjevič, 2018, str. 43) 
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4.2.5 Faza 3: priprava na predstavo 
 

Učenci so se po marčevskih delavnicah začeli pripravljati na zaključni nastop v muzeju.41  

Priprava na nastop je bila dolgotrajna, saj je zajemala kar nekaj vaj s tretješolci in prvošolci, 

ki so (čeprav niso bili udeleženi na raziskovalnih delavnicah) prav tako sodelovali pri 

predstavi. Za kakovostno umetniško izkušnjo sta se kot profesionalna umetnika vključila 

plesalka in koreografinja Urša Rupnik ter glasbenik Lado Jakša, aktivno pa so sodelovale tudi 

študentke 3. letnika predšolske vzgoje Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki smo jih vključili že 

v testiranje in izvedbo delavnic.  Ker je šlo za plesno predstavo, ki je bila vpeta v vizualen site-

specific koncept, smo veliko časa namenili opremi prostora in vizualnim gradivom: od 

določanja primarne barvne sheme trakov do načina predstavitve konstruktivističnih pesmi, 

ki so nastale na delavnicah, oblikovanja celostne podobe, gledališkega lista, vabila itd.  

Sklepno dejanje smo poimenovali Tovarna idej. Le-to izhaja iz večpomenskosti besede 

tovarna, ki ni več samo otipljiv prostor, v katerem nastajajo materialni produkti, ampak 

postane imaginarna dimenzija, v kateri se rojevajo nove, svojstvene ideje.  

Na poti k oblikovanju celostne estetske izkušnje smo ustvarili osnovno ogrodje predstave 

Tovarna idej. Skelet predstave je dopuščal adaptacije, zato je med vajami okvirna zgodba 

ostajala enaka, njena plesna interpretacija pa se je postopoma spreminjala in nadgrajevala. 

Tako imenovani scenosled predstave smo (zaradi vizualne narave plesne umetnosti ter želje 

po izraziti likovnosti v predstavi) izdelali tudi na slikovni način. Sličice so nam koristile kot 

opora pri vajah in obenem sredstvo, s katerim smo lahko preostalim sodelujočim (otrokom, 

zunanjim sodelavcem, ravnateljici ... ) jasno predstavili, kaj želimo doseči. V nadaljevanju 

prikazujemo pisni skelet predstave (1), nato pa še vizualni prikaz predvidenih osnovnih 

delov predstave Tovarna idej. 

 

  

                                                
41 Sodelovanje med Mestnim muzejem Ljubljana, Pedagoško fakulteto in Osnovno šolo Trnovo je 

potekalo že tretje leto, vsako leto pa se začne z ogledom aktualne razstave. Tokrat je bila to razstava 

Nova doba prihaja! industrija – delo – kapital (po programu Kako dišijo tovarne?), ki je bila hkrati tudi 

vsebinska osnova za nadaljnje ustvarjanje. 
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Osnovno ogrodje predstave Tovarna idej (1) 

 

1. bombažno polje (prvošolci) 

– bombažki tiho spijo v zemlji 

– zrastejo, neobremenjeno se gibajo 

– povežejo se v surovine: vato, nit ... 

– odplešejo z odra 

2. tovarne (tretješolci) 

– prikorakajo na oder, gibljejo se po niti 

– odplešejo tovarniško, mehanično koreografijo 

– oprimejo se trakov, tvorijo drugačne tovarne 

– spustijo se trakov in ustvarijo medosebne vezi 

3. svoboda (prvošolci in tretješolci se povežejo) 

- odplešejo skupinsko, svobodno koreografijo 

- tvorijo skupno celoto in se poslovijo 

 

 

Slika 7: Predvideno izhodišče na vrhu klančine 

(Fotografija in obdelava: Nuša Jurjevič, osebni arhiv) 
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Slika 8: Predviden prihod otrok po rdeči črti 

(Fotografija in obdelava: Nuša Jurjevič, osebni arhiv) 

 

Slika 9: Notranji atrij, v katerega prikorakajo otroci 

(Fotografija in obdelava: Nuša Jurjevič, osebni arhiv) 
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Slika 10: Trakovi, ki se spustijo z atrijskega balkona 

(Fotografija in obdelava: Nuša Jurjevič, osebni arhiv) 

 

Slika 11: Otroci primejo trakove in plešejo v skupinah 

(Fotografija in obdelava: Nuša Jurjevič, osebni arhiv) 
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Slika 12: Otroci trakove spustijo in se svobodno gibljejo 

(Fotografija in obdelava: Nuša Jurjevič, osebni arhiv) 

 

Slika 13: Trakovi postanejo sredstvo za povezovanje, ustvarjanje nove celote 

(Fotografija in obdelava: Nuša Jurjevič, osebni arhiv) 
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4.2.6 Faza 5: predstava v muzeju 
Učenci, mentorji, umetniki in strokovni sodelavci so (začenši z raziskovalnimi delavnicami) 

skupaj oblikovali zgodbo, ki je prepletla predstavo v muzeju in tako zaokrožila tovarniško 

celoto. Izvedba projekta je bila odvisna od sodelovanja številnih ustvarjalcev in ustanov, ki 

so umetniško dejavnost podprli. Vsi sodelujoči so spletli mrežo odnosov, zaslužnih za 

kakovostno izvedbo plesno-likovne predstave.42 

Plesno-likovna zgodba je temeljila na Zgodbi o mestu velikih tovarn, ki so jo učenci spoznali 

na delavnicah. Tovarna idej pripoveduje zgodbo o neokrnjeni naravi, v katero ljudje vnesejo 

spremembe. Vidimo lahko bombažno polje, valujoče cvetove, mehkobo vetra ... Mističen 

prizor se počasi fragmentira v posamezne izdelke, ki nastajajo iz bombaža in prinašajo duh 

drugačne, tovarniške dobe. Mehanični svet se nadaljuje s ponavljajočimi se ritmi in z 

omejenim gibanjem po začrtani liniji, dokler ljudje ne ugotovijo, da jih mehanične spone 

preveč oklepajo. Odtrgajo se od nevidnih vezi, preidejo v individualna gibanja, nato pa 

ponovno ugotovijo, da potrebujejo bližino soljudi. Združijo se v nove celote prijateljstva in 

pozitivnih čustvenih povezav (Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 44).43  

Predstava je prejela izrazito pozitivne povratne informacije, otroci in starši so bili zelo 

zadovoljni s celotnim delovnim procesom, projekt pa je bil omenjen tudi v oddaji Sijaj (18. 

6. 2017,  spletni portal youtube). Kot je v prispevku na spletnem portalu Parada plesa zapisala 

V. Rupnik (2017), je »poseben prostor z visokim balkonom predstavi vdihnil poseben čar. 

Preden so nastopili učenci, so plesni prostor z gibanjem oživile študentke v povezanosti in 

prepletanju z dolgo nitjo. Prvošolci v vlogi bombaža so bili v gibanju suvereni, prisrčni in 

sproščeni, tretješolci pa so se znašli že v koreografsko zahtevnejših gibalnih prepletanjih rok 

in gibov v kolonah, v vrstah in skupinah, medsebojno in pritrjeni na živobarvne niti, ki so jih 

študentke spustile z balkona, ter tkali z gibalnim prepletanjem nov material. S to predstavo 

so v tovarni idej vtkali svojo nit v blago sodobnega plesa.« 

 

                                                
42 Lista sodelujočih ustvarjalcev se nahaja v prilogah. 
43 Besedilo je citirano iz gledališkega lista likovno-plesne predstave Tovarna idej. 
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Slika 14: Študentke po izvedeni kratki koreografiji pričakajo prvošolce 

 
 
 (Fotografija: Gornjec, 2018, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 53) 

 

Slika 15: Učenci predstavljajo speče polje bombaža 

(Fotografija: Gornjec, 2018, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 52) 
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Slika 16: Bombaž se počasi prebuja; izvajanje »mikrogibanja« 

(Fotografija: Gornjec, 2018, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 55) 

 

 

Slika 17: Bombažno polje zraste, učenci se gibljejo po vzoru vetra 

(Fotografija: Oblak, 2018, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 57) 
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Slika 18: Prihod tretješolcev, ki ponazarjajo tovarniško dobo 

(Fotografija: Gornjec, 2018, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 59) 

 

 

Slika 19: S stropa se spustijo pisani trakovi, otroci obmirujejo 

(Fotografija: Gornjec, 2018, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 63) 
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Slika 20: Plesalci, oklenjeni trakov, ponazarjajo delovanje drugačnih tovarn 

(Fotografija: Oblak, 2018, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 65) 

 

 

Slika 21: Plesalci se povežejo med seboj, tvorijo medosebne vezi 

(Fotografija: Gornjec, 2018, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 68) 
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Slika 22: Tretješolci in prvošolci se združijo in priklonijo 

(Fotografija: Oblak, 2018, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 73) 

 

Strnjen odgovor na RV2: 

Izvedbene faze projekta Gib in njegova sled, ki temelji na oblikovanem modelu poučevanja 

prek umetniške izkušnje, so ogled razstave v muzeju, raziskovalne delavnice na osnovni 

šoli, pripravljanje na predstavo (vaje) ter zaključna plesno-likovna predstava v 

muzejskem atriju. Poleg omenjenih izvedbenih faz sta ključnega pomena tudi kakovostna 

priprava (jasna rdeča nit, cilji projekta itd.) in dokumentacija (fotografije, snemanje). 

 

Med pripravo na projekt Gib in njegova sled nas je poleg raziskovanja različnih faz projekta 

zanimalo tudi, kako se bodo učenci odzivali na model  učenja in poučevanja prek (predvsem 

plesne in likovne) umetniške izkušnje, zato se v nadaljnjih poglavjih osredinjamo na rezultate 

opazovanja in nestrukturiranih intervjujev, ki smo jih izvedli po projektu. 
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4.3 RV3: Kako se na model poučevanja s 

pomočjo umetniške izkušnje odzivajo učenci? 
 

Ker nas je zanimalo, kako se učenci odzivajo na oblikovani model poučevanja, smo jih med 

različnimi fazami projekta opazovali, po projektu pa smo z njimi izvedli nestrukturirane 

intervjuje, ter tako pridobili tudi prvoosebne vtise in razmišljanja. V prvem delu odgovora na 

raziskovalno vprašanje navajamo analizo in interpretacijo opazovanja, nadaljujemo pa z 

analizo in interpretacijo nestrukturiranih intervjujev. 

 

4.3.1 Opazovanje 
Med tremi izmed izvedbenih faz projekta Gib in njegova sled (eksperimentalnimi 

delavnicami, pripravami in zaključno predstavo), sem44 učence opazovala ter si zapisovala 

svoja opažanja. Zanimalo me je predvsem, kako se učenci odzivajo na vključevanje 

umetnosti v učni proces ter kaj bodo pridobili prek projekta (v primeru, da bi to kot 

opazovalka lahko zaznala). Po vsaki izmed navedenih dejavnosti sem zapisala svoja 

opažanja, katerih strnjene povzetke predstavljam v spodnji tabeli. Ob vsakem zapisku sem s 

simbolom (+ ali –) označila tudi, ali sem kot opazovalka opazko opazila kot pozitivni (+) ali 

negativni (–) element, pri čemer opazke, označene z minusom (–), omogočajo nadaljnja 

razmišljanja o izboljšavah pri podobnih projektih. 

 

Raziskovalne delavnice 

sproščenost (+); zanimanje za dejavnosti (+); sodelovanje (+); zaznavamo pozitivno 

klimo (+); motivacija visoka pri dejavnostih z nitmi (+); originalno predstavijo svoje 

posebne tovarne (+); konstruktivistične pesmi (+); navdušenje nad zgodbo (+); na 1. 

delavnici nekateri učenci nočejo sodelovati pri skupinskih aktivnostih (–); uporaba 

glasbe ima velik učinek (+); ob prenehanju glasbe se ustavijo/dobro motivacijsko 

sredstvo (+); svetlobne mize (+); pri izdelovanju meščanov iz kolaža učence bega, ker 

nimajo šablone (–); dejavnost z barvo, ki se sveti v temi, ne uspe v celoti, ker prostor ni 

                                                
44 Poglavje je zapisano v prvi osebi ednine z vidika opazovalke Nuše Jurjevič. 
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dovolj zatemnjen (–); učenci želijo, da bi bile delavnice daljše (–); izdelke bomo lahko 

uporabili na nastopu (+); delavnic ne dojemajo kot učni proces, ampak kot igro (+). 

Priprava na nastop 

zadržanost, ki počasi prehaja v sproščenost (+); sodelovanje pri tvorjenju koreografij (+); 

nezbranost med čakanjem, da odpleše tud drugi razred (-); živa glasba (+); nekonstantnost 

glasbe (–); slaba akustika telovadnice – učenci ne slišijo navodil (–); naveličanost po nekaj 

ponovitvah (–); upoštevajo koreografinjo (+); težave imajo pri dogovarjanju glede vlog (–

); na prvi vaji so zmedeni; druga in tretja vaja potekata gladko (+); na generalki opazimo 

nekaj težav, pri drugi ponovitvi so učenci utrujeni (–); dobro sodelujejo (+); rokovanje z 

barvnimi trakovi uspešno (+); pozitivna klima (+); pravijo, da imajo tremo pred nastopom 

(–); solisti so samozavestni (+); dogovarjanje med solisti poteka gladko (+); nekateri učenci 

sami prevzamejo vlogo vodij, sošolci jih upoštevajo, delo teče lažje (+). 

Zaključni nastop 

vsi učenci imajo s seboj opremo (hlače/majice) (+); pozitiven odnos staršev (+); polna 

muzejska avla (+); trema na vaji (–); vaja poteka gladko (+); učenci pravijo, da se dobro 

počutijo, ker imajo toliko gledalcev (+); sodelavci v muzeju jih spodbujajo (+); nekaterih 

učencev ni (–); predstava vseeno poteka gladko (+); solisti se med seboj dogovorijo, kako 

bodo spremenili gibe, da ne bo opazno manjkanje enega izmed njih (+); ponos (+); 

samozavest (+); izrazito pozitivni odzivi staršev in stroke (+). 

 

Tabela 1: Opažanja med delavnicami, pripravami in zaključnim nastopom 

 

Opazila sem, da so se učenci med delavnicami sprostili. Če so bili na prvi delavnici še malce 

zadržani, so na zadnji delavnici ustvarjali zelo samoiniciativno in samozavestno. Pritegnila 

jih je povezovalna  zgodba, saj so se poistovetili z glavnimi liki in željno čakali na 

nadaljevanje (v času med delavnicami so ugotavljali, kaj lahko pričakujejo od zgodbe, svoja 

predvidevanja pa so povedali na začetku vsake delavnice). Presenetil me je tudi njihov zrel 

zaključek: meščanom iz zgodbe so svetovali, naj razmišljajo tudi s svojo glavo, s čimer so z 

lastnimi besedami zajeli koncept kritičnega mišljenja.  

Visoko motiviranost učencev sem opazila predvsem med dejavnostmi, pri katerih so 

ustvarjali iz materialov, s katerimi se navadno ne srečujejo: prepletanje niti, svetlobne 
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zgodbe, oblikovanje konstruktivističnih pesmi itd. Tovrstne dejavnosti so vzbujale njihovo 

radovednost, obenem pa sem dobila vtis, da dejavnosti ne obravnavajo kot učne aktivnosti, 

temveč kot igro, sproščene dejavnosti.  

Pri zadnji izmed navedenih aktivnosti, oblikovanju konstruktivističnih pesmi, je bila 

zanimiva izjava enega izmed učencev, ki je dejal, da ni vedel, da lahko tudi sam napiše pesem, 

zdaj pa bi pesmi sestavljal kar naprej. Iz zapisa lahko sklepamo, da je navedeni učenec med 

delavnicami pridobil novo znanje (na kognitivnem področju) in tudi samozavest na 

področju pisanja pesmi (na čustveno-socialnem področju) – razvidno je namreč, da se od 

tedaj naprej počuti kompetenten za pisanje pesmi ter da ga žene notranja motivacija. 

V vse aktivnosti je bilo vključeno sodelovanje, do katerega so učenci na prvi delavnici 

pokazali nekaj zadržkov, na preostalih treh delavnicah pa nezanimanja nisem več opazila. 

Na vseh raziskovalnih delavnicah sem opažala pozitivno naravnanost, ki je bila opazna tudi 

na pripravah in na zaključnem nastopu. Učenci so med pripravami sicer pokazali nekaj 

nestrpnosti, kadar so morali čakati na drugošolce, v splošnem pa so se, sploh na generalki v 

muzeju, zelo dobro odzivali (upoštevali so navodila ter poslušali živo glasbo in se premikali 

v njenem ritmu). Dobila sem vtis, da so učenci v drugačnem okolju kulturne ustanove 

motivirani bistveno bolj kot v šoli ter da svojo vlogo nastopajočih jemljejo zelo resno. 

Pred nastopanju v muzeju sem opazila nekaj treme, učenci so bili namreč vidno »na trnih« 

pred izvedbo predstave. Obenem je bilo opazno njihovo sodelovanje – če je prišlo na vajah 

včasih do manjših konfliktov (predvsem pri plesu, med katerim so predstavljali drugačne 

tovarne), je bila vaja pred predstavo izvedena brez kakršnihkoli težav. Pozitivno so me 

presenetili predvsem solisti, ki so tako vajo kakor tudi nastop izpeljali brez težav. Eden izmed 

njih je namreč manjkal, vendar so se takoj dogovorili, kako bodo zapolnili njegovo mesto. 

Sam nastop je potekal gladko, pri učencih pa sem opazila predvsem izrazit ponos ob koncu 

nastopa. Bili so opazno samozavestni in prepričani sami vase, dopolnjujoča čustva pa so bila 

očitna pri starših, saj so bili vidno ponosni na svoje otroke.  

Med opazovanjem sem ugotovila predvsem to, da so se učenci na vključevanje plesne in 

likovne umetnosti v učni proces odzivali izrazito pozitivno. Drugačno poučevanje so 

sprejeli z zanimanjem, stalno je bila prisotna radovednost. Navduševale so jih predvsem 

dejavnosti, pri katerih so uporabljali drugačne materiale, denimo niti, svetlobne mize ipd. 

(kar se sklada tudi z izsledki intervjujev, v katerih je večina učencev povedala, da so jim bile 
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najbolj všeč niti, svetlobne mize, konstruktivistične pesmi ...), nestrpno pa so čakali na 

nadaljevanje Zgodbe o mestu velikih tovarn, ki je prepletala vse delavnice.   

Pri projektu so pridobili predvsem spretnosti, povezane s sodelovanjem – zmožnost 

skupinskega in sodelovalnega dela, občutek za delo v skupini, samostojno delitev vlog. 

Poleg tega so pridobili komunikacijske veščine, saj so bili za izvedbo predstave primorani 

komunicirati znotraj razreda in na nivoju celotne projektne skupine. Z možnostjo, da so bili 

vključeni v projekt Gib in njegova sled, so pridobili tudi celostno estetsko izkušnjo, ki je (sodeč 

po njihovih odzivih) nanje vplivala na kognitivnem, psihomotoričnem in čustveno-

socialnem nivoju. 

 

4.3.2 Analiza nestrukturiranih intervjujev 
 
Teden dni po izvedenem projektu smo učence intervjuvali glede njihovih vtisov po 

projektu; želeli smo pridobiti podatke o tem, kaj so pridobili pri projektu, delno pa tudi o 

tem, kako se odzivajo na integracijo plesne in likovne umetnosti v učni proces). Intervjujev 

nismo stukturirali – pripravili smo le izhodiščne tematike, nato pa pogovor nadaljevali glede 

na odziv posameznega intervjuvanca. 

Pri intervjujih so sodelovali vsi učenci, vzorec je tako sestavljalo 30 tretješolcev. Spraševali 

smo jih (primer pogostih vprašanj, ki so se pojavljala med intervjuji), ali jim je bilo sodelovanje 

pri projektu všeč in zakaj; katere dejavnosti bi izpostavili; kaj so se med delavnicami in nastopom 

naučili; kako so se počutili; so že kdaj delali na podoben način; ali bi si tak način dela želeli tudi v 

prihodnje itd. 

V sklopu pogovora so učenci razmišljali tudi o svojih videnjih svobode – njihova naloga je 

bila, naj poskušajo z besedami definirati, kaj jim pomeni svoboda. Odgovorov na to 

vprašanje nismo analizirali, temveč smo jih uporabili kot povezovalni element razstave, ki je 

nastala v sklopu projekta Gib in njegova sled.45 

Vsi učenci (30) so dejali, da jim je bilo sodelovanje pri projektu všeč in da bi si tak način dela 

želeli tudi v prihodnje. Prav tako so vsi učenci trdili, da še nikoli niso delali na tak način, pri 

čemer so izpostavili predvsem dejstva, da njihov pouk navadno poteka v razredu. Tretješolci 

so v intervjujih povedali tudi, da si želijo še več tovrstnega dela ter da se jim je zdelo zanimivo 

                                                
45 Otroška videnja svobode se nahajajo v prilogah. 
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nastopanje v muzeju in sodelovanje s študentkami. Med nastopom so se počutili 

pomembne in samozavestne, zdelo pa se jim je, da lahko sodelujejo z vsemi sošolci. 28 od 

30 otrok je dejalo, da so med delavnicami in pripravami za nastop pridobili nova znanja 

(ob tem so nam našteli nekaj novih dejstev), pri skupni evalvaciji pa so povedali, da zdaj na 

dane pojme gledajo (citiramo enega izmed otrok pri skupni evalvaciji) »veliko širše kakor 

prej«. Dejavnosti, ki so jim ostale v spominu, so bile predvsem povezovalna Zgodba o mestu 

velikih tovarn (povezovalna zgodba: 25 od 30 učencev); dejavnost, pri kateri so po 

prostoru prepletli niti in si tako sami omejili gibanje (prepletanje niti: 25 od 30 učencev); 

tvorjenje svetlobnih zgodb z uporabo svetlobnih miz (svetlobne mize: 23 od 30 učencev) 

in oblikovanje konstruktivističnih pesmi (konstruktivistične pesmi: 20 od 30 učencev). 

Svoj izbor so utemeljili z besedami, da tega v šoli sicer ne počnejo oz. so jim podobne 

aktivnosti omogočene zelo redko.  

Ob pogovoru o počutju med delavnicami in nastopom so učenci odgovarjali predvsem z 

izrazom dobro, zato smo vprašanja poglabljali in jih spraševali bolj usmerjeno – kako bi 

opisali svoje počutje in čustva, ali so bila njihova čustva pozitivna itd. Odgovori so s 

podvprašanji postajali bolj specifični; spodaj navajamo nekaj primerov: 

 

- počutil sem se dobro, ker sem se lahko svobodno gibal; 

- med nastopom sem bila sproščena, nato pa ponosna, ker smo dobro odplesali; 

- med delavnicami smo lahko delali v skupinah, kar je bilo zelo fajn; 

- na nastopu sem bil samozavesten in ponosen; 

- pred nastopom sem imel tremo, ampak tremo imaš vedno pred nastopom; 

- najboljše mi je bilo na delavnicah, ker smo delali zanimive stvari; 

- na delavnicah smo bili sproščeni in svobodni, ker smo se lahko gibali. 

 

Ker smo med intervjuvanjem opazili, da so učenci izpostavljali ponos (doživljanje, ponos: 

24 od 30 učencev), ki so ga občutili na nastopu, smo se osredinili na izvor tega počutja. 

Povedali so nam, da so bili ponosni, ker so lahko svojo predstavo pokazali staršem, da so bili 

ponosni, ker so dobro odplesali, ter ker jih je prišlo gledat toliko ljudi. Potrdili so tudi, da je 

bil ponos prisoten predvsem v zaključnem delu predstave, torej pri priklonu, medtem ko so 

imeli pred nastopom – nekateri tudi med samim nastopom – precejšnjo tremo.  
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Vprašanje, ali se učencem zdi, da so med projektom pridobili nova znanja, in katera znanja 

bi to bila, je bilo podobne narave kot zgoraj navedeno vprašanje o splošnem počutju. Učenci 

so v veliki večini odgovarjali z besedo da (pridobivanje novih znanj: 28 od 30 učencev), 

vprašanja pa smo sčasoma poglabljali, da bi pridobili konkretne odgovore. Učenci so 

odgovarjali, da so se naučili veliko o tovarnah (nova znanja, tovarne: 25 od 30 otrok), 

izpostavljali so tudi plesno izražanje  v kontekstu zaključnega nastopa (nova znanja, ples: 

24 od 30 učencev) in znanja o pojmih, ki so jih risali na pred- in posttestu (nova znanja, 

ključni pojmi: 20 od 30 učencev).  

Pri slednjih je potrebno omeniti, da učenci o pojmih niso govorili s temi besedami, temveč 

so se izražali opisno. Ob sličicah so povedali, da so npr. na prvem testu narisali manj črt, ker se 

niso spomnili, da so lahko iz črt sestavijo tudi predmete in oblike; upodobili tovarno kot stavbo z 

dimnikom, ker niso vedeli, kakšni procesi lahko potekajo v njej; da so med delavnicami izvedeli, 

da lahko v tovarnah delajo tudi roboti in stroji, ki jih ljudje le upravljajo na daljavo itd.  

Zanimivo je bilo, da sta dva izmed učencev (deček in deklica) omenila delavnice kot 

izhodišče za nadaljnje (samostojno) učenje. Eden izmed dečkov je dejal, da ga je 

tovarniška tema tako navdušila, da sta z očetom raziskovala tovarne in odšla na ogled ene 

izmed njih, deklica pa je dejala, da se ji je po pouku porajalo veliko vprašanj o tem, kako 

delujejo tovarne (predvsem so jo zanimale različne zadolžitve, ki jih posamezniki opravljajo 

v tovarnah glede na njihov položaj) ter da so se posledično doma pogovorili o tej temi. 

Le petina učencev je samoiniciativno izpostavila znanja, ki so jih pridobivali med 

delavnicami (nova znanja, delavnice: 6 od 30 učencev), čeprav so se pri enem izmed 

prejšnjih vprašanj razgovorili o raznovrstnih dejavnostih. Ko smo od preostalih učencev 

želeli utemeljitev, so dejali (24), da pri delavnicah ni šlo za učenje, temveč za igro, ustvarjanje, 

poslušanje zgodbe ...  Nekatere učence smo v nadaljevanju spraševali, ali menijo, da je 

oblikovanje konstruktivistične pesmi novo znanje,46 učenci pa so med pogovorom ugotovili, 

da so se naučili oblikovati pesem iz besed; ugotovili, da obstajajo tudi likovne pesmi; 

ugotovili, da lahko sestavijo pesem s pomočjo izrezanih besed, s katerimi ustvarjajo nove 

pomene itd. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi, ko smo jih spraševali o naravi dejavnosti, 

                                                
46 Vprašanja smo postavljali na otrokom primeren način in jih stopnjevali, npr. Ali si pred delavnicami 

znal napisati pesem na plakatu, kot smo jo delali na prvi delavnici? Kakšne pesmi si ustvarjal do zdaj? 

Zakaj je ta pesem drugačna? Si ugotovil, da obstajajo tudi pesmi, ki jih ne napišemo, temveč jih nalepimo 

in oblikujemo? 
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med katerimi so prek upodabljanja tovarn iz niti spoznavali lastnosti črt, prek prepredanja 

telovadnice z nitmi spoznavali razlike med omejenim in neomejenim prostorom ipd.  Kot 

smo že zapisali, so vsi učenci (30) odgovorili, da bi si tovrstnega dela želeli tudi v prihodnje, 

ob spodbudi s podvprašanji pa so povedali tudi, da njihov nastop ne bi bil enak, če bi ga 

odplesali v šoli. Prostor v muzeju se jim je zdel poseben in nenavaden, nekateri pa so 

izpostavili tudi dejstvo, da se jim je nastop v muzeju zdel prava predstava, medtem ko nastop 

v šoli dojemajo le kot šolski nastop. Nekaj učencev je povedalo tudi, da so se v muzeju 

počutili kot pravi plesalci, sploh zato, ker jih je opazovalo toliko ljudi (tudi s polnega balkona 

in stopnišča). Prihodnja sodelovanja povezujejo z nastopanjem v muzejskih prostorih. 

Glede na odgovore, ki so jih učenci podali pri intervjujih, lahko torej sklepamo, da jim je bil 

integrativni način dela (po oblikovanem modelu učenja s pomočjo umetniške izkušnje) 

blizu, da do zdaj niso imeli izkušnje z eksperimentalnimi delavnicami ter da si podoben način 

dela želijo tudi v prihodnje. Večina otrok meni, da so med delavnicami in pripravami za 

nastop pridobili nova znanja, pri čemer izpostavljajo predvsem znanja o tovarnah, plesu in 

ključnih pojmih. Dejavnosti, ki so jim najbolj ostale v spominu, so povezovalna zgodba, 

prepletanje niti po prostoru, ustvarjanje na svetlobnih mizah in oblikovanje 

konstruktivističnih pesmi o tovarnah. Navedene dejavnosti definirajo kot igro oz. sproščene 

dejavnosti. Med projektnim delom so se počutili dobro, največkrat pa so svoja čustva 

opredelili kot ponos, ki so ga občutili na zaključnem nastopu v muzejskem atriju. 

 

Strnjen odgovor na RV3: 

Prek opazovanja in intervjuvanja vključenih učencev (vzorec: 30) smo ugotovili, da se učenci 

na model poučevanja s pomočjo umetniške izkušnje odzivajo izrazito pozitivno. Med 

projektom Gib in njegova sled so se počutili dobro, bili so ustvarjalni, radovedni, dejavnosti 

so jih zanimale, z (vidnim) veseljem so sodelovali pri nastopu itd. Pridobili so nova znanja, 

razvijali plesnost, sodelovalne spretnosti in komunikacijske veščine. Pridobili so celostno 

estetsko izkušnjo, ki je (sodeč po njihovih odzivih) nanje vplivala na kognitivnem, 

psihomotoričnem in čustveno-socialnem nivoju. 
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Iz opazovanja in intervjujev smo pridobili podatke o tem, kako se na model poučevanja prek 

umetniške izkušnje odzivajo učenci, zanimalo pa nas je tudi, ali bodo učenci med projektom 

razširili svoje pojmovno polje – predstavo o določenih pojmih, ki smo jih obravnavali med 

projektom. V nadaljnjih poglavjih tako raziskujemo spremembe pojmovnega polja. 

 

4.4 RV4: Ali se je otrokovo pojmovno polje, 

izraženo v risbi, po izvedenem projektu Gib in 

njegova sled spremenilo? 
 

Pred izvedbo raziskave smo sklepali, da bodo otroci razširili svoje razumevanje pojmov, ki so se 

pojavljali. Spekter različnih motivov, na katere učenci pomislijo ob posameznem pojmu, smo 

poimenovali »pojmovno polje«. Izbrali smo štiri različne pojme in oblikovali vizualne teste, s 

katerimi smo pred projektom in po njegovem zaključku preverili, ali se je pojmovno polje 

določenega pojma pri učencih spremenilo. Predstavljamo (v navedenem vrstnem redu), kako 

smo definirali ključne pojme, postopek testiranja in analizo vizualnih testov z interpretacijo. 

 

4.4.1 Definiranje ključnih pojmov 
 
»Ker smo želeli preveriti, kako bo sodelovanje v povezovalnem projektu vplivalo na 

razvijanje pojmovnega polja učencev, smo se odločili, da njihova razmišljanja preverimo v 

obliki vizualnih (likovnih) testov – za ta namen oblikovanega instrumentarija, ki temelji na 

tem, da lahko učenci izražajo svoje ideje ne glede na stopnjo razvitosti pisanja ali risanja.  

Za izdelavo ustreznega instrumentarija smo morali definirati ključne pojme – temelj 

vizualnih testov. Ker smo želeli ugotoviti, kako sodelovanje v interdisciplinarnem 

povezovalnem projektu Gib in njegova sled vpliva na pojmovno mrežo otrok, smo izbrali štiri 

različne pojme, ki so se pozneje pojavljali v delovnem procesu. Pomagali smo si s principom 

lijaka – od zelo konkretnih do popolnoma abstraktnih pojmov. Izbrali smo pojme: tovarna, 

črte, prostor in svoboda.« (Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič,  2018, str. 22) 
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Najbolj otipljiv pojem je bil tovarna, kajti izhodiščna (prva) izvedbena faza projekta Gib in 

njegova sled je bil ogled razstave Nova doba prihaja! v Mestnem muzeju Ljubljana. Tema 

razstave so bile ljubljanske tovarne, posledično pa je pojem tovarna predstavljal osrednji 

vsebinski pojem, ki smo ga obravnavali v sklopu projekta. Če je tovarna predstavljala ključni 

družboslovni pojem, smo pojem črte izbrali zato, ker so le-te predstavljale osnovni likovni 

element pri projektu. Vse raziskovalne delavnice je povezovala rdeča nit, torej linija oziroma 

črta. Dejavnosti smo oblikovali tako, da so učenci med njimi spoznali čim več različnih vrst 

črt ter so črto (linijo) tudi aktivno uporabljali. Ker smo o črtah v učnem procesu govorili v 

množinski obliki (torej črte in ne črta), smo se odločili, da bomo besedo tudi pri testiranju 

uporabljali v množinski obliki. Naslednji pojem, prostor, smo uporabili predvsem zato, ker 

smo med delavnicami spoznavali dvodimenzionalni in tridimenzionalni prostor, poleg tega 

pa smo se ukvarjali tudi s prenosom risbe (druga dimenzija prostora) v ples (tretja dimenzija 

prostora). Obenem je bil zaključni nastop prilagojen prostoru, v katerem smo se nahajali, 

posledično pa smo z učenci o prostoru veliko pogovarjali. Zadnji pojem, svoboda, je 

najmanj otipljiv med izbranimi pojmi, zanj pa smo se odločili, ker smo med učnim procesom 

učence spodbujali k svobodi ustvarjanja (gibanja, risanja ... ) in izražanja. Zanimalo nas je, 

kako so učenci pred projektom in po njem doživljali svobodo.  

 

4.4.2 Vizualni (likovni) testi in potek testiranja 
 

Učenci so dobili navodilo, da naj na list formata A5 vizualizirajo (narišejo) navedeni 

pojem. Za izvedbo posameznega testa so imeli štiri minute časa, bistveno pa je bilo, da 

narišejo svoje prve asociacije, predstave o zapisanih besedah. Po izteku časa so risbo oddali 

in dobili nov pojem za vizualizacijo. Skupaj s podajanjem navodil je bilo za reševanje vseh 

štirih testov predvidenih 20 minut. Prvi test (predtest) smo izvedli teden dni pred začetkom 

pripravljalnih delavnic, drugi test (posttest) z istimi besedami in časovno opredelitvijo pa 

smo ponovili teden dni po izvedeni predstavi Tovarna idej v muzeju, tj. po izvedbi skupinske 

evalvacije s sodelujočimi učenci. 
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4.4.3 Analiza vizualnih (likovnih) testov 
 

Pri testiranju je sodelovalo 30 učencev, pri čemer eden izmed njih ni bil prisoten na 

predtestu, eden pa na posttestu, kar pomeni, da je bilo relevantnih po 28 predtestov 

oziroma 28 posttestov za vsak pojem. Vsak učenec je narisal 4 različne pojme, skupni 

vzorec je tako predstavljal 112 predtestov in 112 postestov, tj. skupno 224 testov.  

Cilj našega testiranja je bila primerjava med motivi, ki so jih učenci narisali na prvem 

oziroma na drugem testu. Pri vsakem testu smo tako izpisali, kateri motivi se na njem 

pojavljajo, nato pa smo jih razporedili po kategorijah. Ugotovili smo, katere kategorije se 

najpogosteje (glede na število) pojavljajo na pred- oziroma posttestu, ter primerjavo 

prikazali z grafom. Z grafom smo prikazali tudi število različnih motivov, ki so jih 

posamezni učenci (v kontekstu posameznega pojma) upodobili na pred- oziroma posttestu. 

Pri analiziranju smo se ukvarjali predvsem z vsebinskim, torej podobotvornim vidikom 

vizualizacij, obenem pa smo izdelali tudi krajšo oblikotvorno analizo izdelkov, saj nas je 

zanimalo, ali se bodo pojavile določene spremembe tudi pri oblikovni strukturi risb.47 

Oblikotvorna analiza se za razliko od vsebinske/podobotvorne analize ne ukvarja s tem, 

kaj je na sliki, temveč kako je motiv predstavljen znotraj formata. Temelji na osnovnih 

likovnih principih: ugotavlja, kateri likovni elementi in spremenljivke se največkrat pojavljajo 

na likovnem delu, kako so elementi razporejeni na formatu itd.  

Na sledečih straneh se najprej nahaja primer vsebinske analize enega izmed testov, sledijo 

grafi in interpretacije števila različnih motivov na vizualizacijah vseh štirih pojmov, grafi in 

interpretacije napredka posameznega učenca in celotne skupine glede na število različnih 

pojmov ter splošna podobotvorna analiza vseh predtestov in posttestov. 

 

 

  

                                                
47 V magistrski raziskavi smo preverjali predvsem, kako se bo spremenila vsebina (število različnih 

motivov) risb, vendar smo med analiziranjem ugotovili, da se risbe na predtestu in posttestu 

razlikujejo tudi na oblikotvornem področju (kar je bilo skladno z enim izmed ciljev raziskave – 

uspešno integracijo likovne umetnosti v učni proces). 
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4.4.3.1 Primer analize vizualnega (likovnega) predtesta in posttesta  

 

 
Slika 23: Učenec 24 – vizualizacija pojma tovarna na predtestu 

 

 

Slika 24: Učenec 24 – vizualizacija pojma tovarna na posttestu 
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Za lažjo interpretacijo smo izbrali enega izmed vizualnih testov, pri katerem lahko zelo jasno 

vidimo naraščanje števila različnih motivov. Učenec je na predtestu narisal tovarno z dvema 

dimnikoma, zadostil je torej  dvema (2) kategorijama: stavba in dimnik. Na risbi, ki jo je 

isti  učenec narisal po izvedenem projektu, smo opazili štiri (4) kategorije, od tega dve novi:  

stavba, dimnik, tekoči trak in izdelek. Učenec je tako na predtestu dodal dva nova motiva, 

s čimer je število vizualiziranih motivov povečal za 100 % (2 : 4).  

S tovrstno analizo smo pridobili podatke o vseh 224 testih, obenem pa smo pri vsakem testu 

izpisali tudi zanimivosti, posebnosti, ki so se pojavljale. Pri dotičnem predtestu smo opazili, 

da je učenec narisal dva dimnika, kljub temu da je večina učencev narisala le en dimnik. Pri 

analiziranju smo sicer število enakih motivov na posameznem testu zanemarili, opažena 

odstopanja pa kljub zaključeni raziskavi omogočajo nadaljnje analize.  

Na posttestu smo opazili predvsem nenavadno namembnost tovarne – nismo bili povsem 

prepričani, ali gre za tovarno veselja ali pa, ravno obratno, tovarno žalosti (na kar smo 

pomislili zaradi smejočih obrazov, ki na levi strani postajajo nenavadnih, žalostnih oblik). Na 

podlagi vprašanja, ki se je porajalo, smo učenca med polstrukturiranimi intervjuji ob risbi 

spodbudili k pojasnilu procesa v njegovi tovarni.  

Učenec je pojasnil, da gre za tovarno veselja, v katero z desnega roba prihajajo brezizrazni 

obrazi, ki v tovarni (v leseni škatli, v katero ne vidimo) postanejo veseli. Pot nadaljujejo po 

tekočem traku proti levem robu tovarne, kjer jih zavijejo v embalažo (podobno kot vrečke 

bombonov), zato je videti, kot da so obrazi pomečkani. Oseba, ki prejme tako vrečko, jo 

odpre, iz nje pa skoči nasmejani obraz, ki človeka razveseli.  

Na ta način smo prek analize vizualnih testov najprej pridobili podatke o tem, ali in kako se 

razlikujeta števili različnih motivov na vizualnem (likovnem) predtestu in posttestu. O 

vizualnih (likovnih) testih, ki jih nismo znali nedvoumno interpretirati, smo se med intervjuji 

pogovorili z avtorji risb, s čimer smo ob številčnih podatkih pridobili še poglobljeno avtorsko 

vsebinsko pojasnitev risbe. 

V nadaljevanju navajamo grafe z interpretacijami števila različnih motivov na predtestu in 

posttestu, nadaljujemo pa z grafi in interpretacijami napredka posameznega učenca glede 

na njegova vizualizacije izbranih pojmov na predtestu in posttestu.  
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4.4.3.2 Analiza vizualnih (likovnih) testov glede na število različnih 

upodobljenih motivov na nivoju skupine 

 
Graf 1: Število različnih motivov na pred- in posttestu pri vizualizaciji pojma tovarna 

 
Po pregledu risb tovarn, ki so jih učenci narisali na predtestu oz. posttestu, smo motive, ki so 

se pojavljali na vizualizacijah, uredili v 8 različnih kategorij: stavba, vozilo, dimnik, 

ime/simbol tovarne, delavec, izdelek, stroj, tekoči trak. Vključili smo še deveto 

kategorijo, tj. drugo, kamor smo vključili posamezne elemente, ki niso sodili v navedene 

kategorije in so se pojavili samo enkrat. V preglednico smo vnesli podatke o tem, ali se 

navedeni motiv na posameznem vizualnem testu pojavi ali ne, pri čemer smo zanemarili 

število enakih motivov (učenca, ki je tovarni narisal dva dimnika, smo pri pojmovni analizi 

enačili z učencem, ki je na tovarni narisal en dimnik, saj ne gre za dva različna motiva). 

Ugotovili smo, da je velika večina učencev na obeh testih narisala stavbo z dimnikom (23 

učencev), medtem ko so se drugi motivi spreminjali, kar kaže na to, da so učenci po 

izvedenem projektu spremenili dojemanje pojma tovarna. Opazimo lahko, da so na 

predtestu narisali bistveno manj imen oziroma simbolov, ki predstavljajo tovarno (predtest: 

6, posttest: 16), predvsem pa je opazno dejstvo, da učenci na prvem testu niso poudarjali 

procesov, ki potekajo v tovarni, temveč le tovarno kot (stereotipno) stavbo z dimnikom. Če 

je na prvem testu izdelek narisalo 5 učencev, je ta motiv na drugem testu narisalo več kot 
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dve tretjini, torej 19 učencev. Povečalo se je tudi število delavcev (3 : 7), strojev (2 : 6) in 

tekočih trakov (1 : 9), iz česar lahko sklepamo, da so bili učenci pri vizualizaciji tovarne na 

drugem testu opremljeni z znanjem o delovanju in produktih tovarn.  

Povečalo se je tudi povprečno število narisanih motivov. Na predtestu je posamezni 

učenec povprečno narisal 2,5 motiva, medtem ko je na drugem testu povprečno narisal 3,9  

motiva. Glede na število različnih motivov lahko vidimo, da sta predtest in posttest pokazala 

razlike pri vizualizaciji pojmov, da so učenci spremenili svoje dojemanje pojma tovarna, 

glede na spremembe v vizualizaciji pojmov pa tudi, da so razširili svojo pojmovno mrežo (kar 

pomeni, da tovarne ne obravnavajo več le enoplastno, z vidika videza, temveč poudarjajo 

notranjo strukturo tovarniškega objekta). 

 

Graf 2: Število različnih motivov na pred- in posttestu pri vizualizaciji pojma črte 

 

Črte so v kontekstu raziskave predstavljale poseben pojem, saj smo dobili vtis, da narisanega 

ne moremo obravnavati kot skupek različnih motivov. Če je pri vizualizaciji tovarne risba 

učenca X predstavljala skupek motivov stavba, dimnik in stroj, je šlo pri črtah za skupek 

različnih črt, torej navpično črto, krivo črto, sklenjeno črto ...  

Na prvi pogled ni šlo za različne motive, temveč za lastnosti črt, kar predstavlja oblikotvorni 

nivo likovnega izdelka, pri katerem ni pomembno, kaj je na sliki, temveč kako je slika likovno 

sestavljena. Kljub temu smo želeli najprej analizirati vsebinski nivo vizualizacij, zato smo se 

odločili, da bomo določene lastnosti črt obravnavali kot motive, torej motiv navpične črte, 
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motiv vodoravne črte, motiv prekrivajoče se črte itd. Motive, ki so se pojavljali, smo razvrstili 

v naslednje kategorije: navpične črte, vodoravne črte, sklenjene črte, nesklenjene črte, 

ravne črte, krive črte, prekrivajoče se črte, liki (sestavljeni iz črt), oblike (sestavljene iz črt) 

in črke (sestavljene iz črt). Pod izrazom »oblike« se skrivajo upodobitve, ki niso predstavljale 

geometrijskih likov – kakor v prejšnji kategoriji – temveč prepoznavne podobe, ki so bile 

narisane s črtami. Eden izmed učencev je denimo narisal zimski pulover, na katerem so se 

kot del vzorca pojavljali geometrijski liki. V tem primeru je upodobil motiv oblike (pulover, 

narisan s črtami) in motiv vzorca (geometrijski liki na puloverju). 

Opazimo lahko (glej graf 2), da se je na posttestu število upodobitev vseh motivov vidno 

povečalo. Najbolj opazna je razlika pri uporabi sklenjenih črt, ki jih je na predtestu narisalo 

7 učencev, na posttestu pa 21, visok preskok pa se kaže tudi pri upodobitvah krivih črt (14 : 

28) in prekrivajočih se črt (14 : 27).  

Opazili smo tudi strmo povečanje števila likov, ki so jih učenci sestavljali iz črt (5 : 18), oblik 

(5 : 13) in črk (2 : 6). Porast števila zadnjih treh kategorij pripisujemo predvsem dejavnostim, 

ki so jih učenci izvajali na eksperimentalnih delavnicah. Vodilna nit projekta Gib in njegova 

sled je bila linija, pri čemer smo spoznavali lastnosti črt. Učenci so med drugim na delavnicah 

iz ravnih linij sestavljali najprej geometrijske like, nato pa iz njih tvorili tovarne, pri čemer 

smo jim poskušali implicitno predstaviti možnosti oblikovanja iz linij.  

Ker smo opazili porast števila različnih motivov pri vseh kategorijah, je logično, da se je na 

posttestu v odnosu do predtesta povečalo tudi povprečno število različnih upodobljenih 

motivov. Povprečno število motivov na prvem testu je bilo 5,5, medtem ko je bilo 

povprečno število motivov na drugem testu 8,6.  

Predtest in posttest sta tako pokazala razlike pri vizualizaciji pojma črte – opazimo lahko 

predvsem to, da so učenci na predtestu narisali bistveno manj različnih motivov. Na 

predtestu so se pojavljale predvsem navpične, vodoravne in diagonalne ravne (nesklenjene) 

črte, na predtestu pa lahko opazimo veliko sklenjenih, prekrivajočih se krivih črt, obenem pa 

več oblik, likov in črk, ki so jih učenci narisali s črtami. Sklepamo lahko, da so učenci med 

projektom (prek usmerjenih dejavnosti) razširili svoje razumevanje pojma črte, obenem pa 

opažamo, da je veliko učencev na posttestu iz črt tvorilo črke, like in druge oblike, kar lahko 

interpretiramo kot napredek, saj so na ta način črte umestili v kontekst.  
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Graf 3: Število različnih motivov na pred- in posttestu pri vizualizaciji pojma prostor 

 

Pri analiziranju vizualnih upodobitev pojma prostor smo oblikovali naslednje kategorije 

motivov: notranjost (realni prostor); domišljijski prostor; zunanji prostor; zunanjost 

objekta; prostor – kuža (besedna zveza, ki jo uporabljajo lastniki kužkov, ko želijo, da se 

kužek uleže obnje) in slika/risba/skulptura.  Na predtestu je večina učencev risala zunanji 

ali notranji prostor, na posttestu pa smo opazili tudi nekatere nove motive, ki so se pojavljali 

na risbah in jih nismo mogli razvrstiti v dane kategorije. Posledično smo osnovali še 

kategorije: povezava s projektom; praznina, mir, razpotje in veliki pok.  

Kot povezavo s projektom smo smatrali vse motive, na katerih so bile narisane dejavnosti, ki 

smo jih prepoznali kot projektne aktivnosti (v konkretnem primeru smo opazili omejevanje 

prostora z nitmi in nastop v muzeju). Kategorija praznina/mir/razpotje zajema risbi dveh 

učencev, ki sta upodobila (A) prostor odločitve, v katerem se nahajajo različne poti, 

posameznik pa mora izbrati eno izmed njih, oziroma (B) besedni opis praznega prostora, kjer 

se človek umiri in sprejema odločitve. Odločili smo se, da bomo izpostavili še motiv velikega 

poka, ki ga je upodobil eden izmed učencev, njegova upodobitev pa se nam zdi nenavadno 

zrela – veliki pok namreč interpretiramo kot nastanek časa in prostora.  

Pri vizualizaciji pojma prostor smo opazili predvsem omenjene nove motive, ki so se pojavili 

na posttestu – število različnih motivov se je povečalo s 5 na 8. Povprečno število pojmov, ki 
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so jih narisali učenci, se je sicer minimalno povečalo, vendar zelo neopazno (za razliko od 

zgoraj analiziranih pojmih tovarna in črte). Na preddtestu so učenci povprečno narisali 1,5 

motiva, na drugem testu pa 1,6, kar kaže na neznatne razlike. Opazili smo, da so učenci 

spremenili motive (primer: učenec, ki je na predtestu narisal travnik, je na posttestu narisal 

notranji prostor), niso pa povečali njihovega števila.  

Primerjava med predtestom in posttestom je tako pokazala razlike pri vizualizaciji pojma 

prostor. Glavno razliko opazimo v tem, da so se na posttestu pojavili novi motivi, medtem 

ko ne opažamo večjih razlik pri številu različnih motivov. Sklepamo lahko, da je to posledica 

tega, da prostor kot učna vsebina ni bil neposredno vključen v učni proces, temveč smo se 

o njem le pogovarjali, učenci pa so na risbe narisali predvsem svoja doživljanja prostora.  

 

Graf 4: Število različnih motivov na pred- in posttestu pri vizualizaciji pojma svoboda 

 
Pri vizualizaciji pojma svoboda smo po pregledu risb, izdelanih na predtestu, najprej 

kategorizirali naslednje kategorije: posameznik; skupina ljudi; sonce, oblaki, mavrica; 

luna, zvezde, vesolje; gozd, travnik, rože, drevesa; gorski vrhovi; bivalni objekt; živali; 

nogomet, pobeg; zmagoslavje; angeli, nebesa – učenci so namreč že na prvem testu 

prikazali velik razpon različnih motivov. Največkrat so narisali posameznika, obdanega z 

naravo, nad katerim se je bočilo popolno nebo s soncem in/ali oblački in/ali mavrico. Iz 
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narisanega smo sklepali, da učenci svobodo najdejo v takem okolju, še bolj verjetno pa se 

nam je zdelo, da imajo učenci že izdelano »stereotipno« predstavo o svobodi, ki so jo 

pridobili iz različnih dostopnih medijev (osebna svoboda je namreč pojem, ki si ga vsak 

posameznik razlaga individualno, zato se nam je zdelo, da bi morda učenci, če bi izhajali iz 

samih sebe, svobodo narisali na več različnih načinov).48 

Na posttestu smo (pričakovano) opazili potrebo po dodajanju novih kategorij, katerih število 

se je opazno povečalo (z 12 na 20). Dodali smo kategorije knjiga; ples; igra; svetilnik; ladja; 

jackpot; krog življenja; povezava s projektom. Čeprav se nekatere med navedenimi 

kategorijami pojavijo le enkrat (npr. knjiga, ples, svetilnik ... ), se nam je zdelo smiselno, da 

jih vključimo in s tem prikažemo razpon novih motivov. Podobno kot pri pojmu prostor smo 

ugotovili, da se na posttestu ni bistveno povečalo število upodobitev nobenega od 

izhodiščnih motivov, vendar se je vidno razširilo število različnih motivov na ravni skupine. 

Risbe učencev so si bile posledično bistveno bolj različne med seboj: učenci so upodobili 

nekoliko manj posameznikov v idiličnem okolju (opisanem zgoraj) in so se, vsaj na videz, 

izražali na bolj individualen način. Opazili smo več risb, ki so predstavljale aktivnosti, kot so 

branje, ples, igranje (pri čemer je izključen nogomet, ki so ga učenci množično risali že na 

predtestu). Zanimivo je bilo tudi, da si je en učenec svobodo razlagal na specifičen način, in 

sicer je narisal nogometaše, ki igrajo nogomet, ob tem pa jim na dresih piše NK Svoboda – 

njegova interpretacija pojma je podobna kot zgoraj omenjene interpretacije prostora, pri 

katerih so si učenci pojem prostor razlagali kot ukaz, ki ga uporabljajo lastniki psov. Otroci, 

ki so si izraze razlagali »po svoje« in s tem odstopali od skupine, so med drugim pokazali, da 

so opazili večpomenskost danih pojmov.  

Povprečno število motivov, ki so jih učenci narisali, se je minimalno povečalo. Povprečno 

število motivov na predtestu je 2,9, medtem ko je povprečno število motivov na posttestu 

3,2. Vidimo torej, da se je povprečno število motivov (minimalno) povečalo, opažamo pa 

predvsem, da so učenci na posttestu pokazali večjo variabilnost motivov. Sklepamo, da se 

je variabilnost motivov na risbah povečala (tudi) zaradi projektnega dela (predvsem 

raziskovalnih delavnic), znotraj katerega smo se pogovarjali o tem, da je pojmovanje 

svobode odvisno od vsakega posameznika – učence smo morda spodbudili k temu, da so 

premislili o tem, kaj je njihovo lastno videnje svobode. 

                                                
48 Gre za osebno razmišljanje raziskovalke, ki ni podkrepljeno z objektivnimi dokazi.  
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Pri pojmu svoboda je zanimiv podatek (ki sicer ni relevanten za magistrsko raziskavo), da so 

se otroške vizualizacije pojma močno razlikovale od njihovih misli o svobodi – v sklopu 

nestrukturiranih intervjujev smo jih namreč (ne za namen raziskave, temveč za obogatitveno 

gradivo na zaključni razstavi) spraševali, ali lahko definirajo, kaj jim pomeni svoboda. Učenci 

so svobodo največkrat ubesedili kot to, da lahko počneš karkoli si želiš, brez da te kdo omejuje, 

medtem ko so na risbicah risali predvsem človeka, ki miruje v idiličnem prostoru. Razlika 

med verbalno in vizualno reprezentacijo pojma tako lahko predstavlja izhodišče za nadaljnje 

raziskovanje na tem področju. 
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4.4.3.3 Analiza vizualnih (likovnih) testov glede na število vizualiziranih 

motivov posameznega učenca  

 
V prvem delu analize smo predstavili, kako se je na predtestu in posttestu na ravni skupine 

spremenilo število različnih motivov pri vizualizacijah pojmov tovarne, črta, prostor in 

svoboda. V nadaljevanju predstavljamo grafe (z interpretacijo), ki predstavljajo rezultat 

posameznega učenca. Glede na število različnih motivov pri posameznem učencu lahko 

opazimo, ali je učenec med predtestom in posttestom pri razumevanju pojma napredoval, 

ostal na istem nivoju ali zmanjšal število narisanih motivov in posledično nazadoval (pri 

čemer rezultat ni enoplasten, saj so nekateri učenci določene pojme vizualizirali le z enim 

motivom, vendar je bil ta motiv zelo originalen – v tem primeru učenčev test obravnavamo 

pri poglobljenih analizah v nadaljevanju). 

 

Graf 5: Število različnih motivov, ki jih je posamezni učenec narisal pri vizualizaciji pojma 

tovarna (na predtestu in posttestu) 

 

 

Opazili smo, da je 27 od 28 učencev na posttestu narisalo enako ali več različnih motivov kot 

na predtestu. 6 učencev je pri vizualizaciji narisalo isto število motivov, vendar je za 

raziskovalce zanimiv podatek, da je le eden med njimi narisal enake motive (kar pomeni, da 

iz predtesta do posttesta ni bistveno spremenil svoje likovne interpretacije pojma). Pri 

nekaterih učencih opažamo zelo izrazit napredek oz. velik porast motivov. Učencev, ki so na 

posttestu narisali vsaj še enkrat toliko motivov kot na predtestu, so učenci  1, 2, 8, 13, 14, 16, 
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18, 21, 22, 24, 27 in 28 – skupaj 12 učencev. Največ (7) različnih motivov sta  na posttestu 

narisala 2 učenca. 

Menimo, da lahko glede na graf, ki prikazuje število narisanih motivov pri vizualizaciji pojma 

tovarna na predtestu oziroma posttestu, sklepamo, da so učenci večinoma razširili svoje 

razumevanje pojma tovarna. 

 

Graf 6: Število različnih pojmov, ki jih je posamezni učenec narisal pri vizualizaciji pojma črte 

(na predtestu in posttestu) 

 

 

 

Predtest in posttest sta pokazala občutne razlike pri vizualizaciji pojma črte. 27 od 29 

učencev je na posttestu narisalo enako ali večje število motivov kot na predtestu. Od 

navedenih učencev je le eden narisal manj motivov, prav tako pa je le eden izmed učencev 

na obeh testih narisal enako število motivov. Velik porast števila motivov opažamo 

predvsem pri učencih 2, 8, 11, 12, 14, 15, 21, 23  in 25, skupaj pri 9 učencih, pri čemer je 

zanimivo dejstvo, da je eden izmed učencev (8) pokazal največji napredek tako pri 

vizualiziranju tovarne kot tudi pri vizualiziranju pojma črte. Največ (11) različnih motivov so 

narisali 3 učenci. Glede na graf, ki prikazuje število narisanih motivov pri vizualizaciji pojma 

črte na predtestu in posttestu, lahko sklepamo, da so učenci v veliki večini razširili svoje 

razumevanje pojma črte.  
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Graf 7: Število različnih pojmov, ki jih je posamezni učenec narisal pri vizualizaciji pojma 

prostor (na predtestu in posttestu) 

 

 

 

Predtest in posttest sta pri vizualizaciji pojma prostor na nivoju posameznega učenca sicer 

pokazala razlike pri številu različnih upodobljenih motivov, vendar so razlike bistveno 

manjše kakor pri pojmih tovarna in črte. 23 od 28 učencev je na posttestu narisalo enako ali 

večje število motivov kot na predtestu, od tega je 17 učencev narisalo popolnoma enako 

število motivnih kategorij. Med njimi prednjačijo (13) učenci, ki so narisali le en motiv, 

relevanten za obravnavo prostora (npr. zunanji prostor). Največji napredek opažamo pri 

učencih 2, 13, 17 in 25, največje število motivov (4) pa je narisal en učenec. 

Kljub temu da pri vizualiziranju pojma prostor ne opažamo večjih razlik oz. napredka pri 

številu vizualiziranih pojmov na prvem oziroma drugem testu, je ocena skupine vseeno 

pozitivna, saj je le 5 od 28 učencev na posttestu narisalo manj različnih motivov kot na 

predtestu, pri čemer razlika pri nobenem izmed njih ni bila večja kot za 1 motiv. 

Glede na graf, ki prikazuje število narisanih motivov pri vizualizaciji pojma prostor na 

predtestu in posttestu, lahko sklepamo, da so nekateri učenci minimalno razširili svoje 

razumevanje pojma prostor, večina učencev pa je ostala na istem nivoju. 
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Graf 8: Število različnih pojmov, ki jih je posamezni učenec narisal pri vizualizaciji pojma 

svoboda (na predtestu in posttestu)  

 

Predtest in posttest sta pri vizualizaciji pojma svoboda na nivoju posameznega učenca 

pokazala razlike pri vizualizaciji pojma svoboda. 20 od 28 učencev je na posttestu narisalo 

enako ali večje število motivov kot na predtestu, pri čemer je 10 učencev na obeh testih 

narisalo popolnoma enako število motivnih kategorij. Pri 8 učencih se je število motivov na 

posttestu zmanjšalo, vendar so bile razlike majhne in niso presegale 2 motivov. Največje 

nazadovanje pri številu pojmov opažamo pri učencu št. 28, vendar glede na motive, ki jih je 

narisal, menimo, da njegovo razumevanje svobode ni nazadovalo, temveč je izhajal iz 

lastnega videnja svobode. Medtem ko je na prvem testu narisal osebo na travniku pod 

jasnim nebom, je na drugem testu narisal dobitno »jackpot« srečko. Ko smo učenca med 

intervjuvanjem mimogrede vprašali, zakaj je narisal srečko, nam je povedal, da ima trenutno 

sicer žepnino, ampak če bi zadel jackpot, bi lahko z denarjem počel, karkoli bi si zaželel. 

Njegova interpretacija svobode je sicer zelo nenavadna, nikakor pa mu ne moremo pripisati 

neuspešnosti na posttestu, čeprav je narisal en sam motiv. 

Največji napredek glede na število pojmov opažamo pri učencih 6, 7, 8, 13 in 19, skupaj pri 

4 učencih, največje število motivov (6)  je na predtestu narisal en učenec, na posttestu pa so 

največje število motivov (5) narisali 4 učenci. 

Glede na graf, ki prikazuje število narisanih motivov pri vizualizaciji pojma svoboda na 

predtestu in posttestu, lahko sklepamo, da so učenci na ravni skupine minimalno razširili 

svoje razumevanje svobode, ker pa si lahko svobodo zelo osebno interpretiramo, risb 

svobode ne moremo ocenjevati le na podlagi povprečnega števila motivov.  
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Primerjava števila motivov pri učencih glede na vizualiziran pojem 

Glede na število pojmov, ki so jih posamezniki narisali pri posameznih pojmih, smo naredili 

tortne diagrame, ki prikazujejo, koliko učencev je pri posameznem pojmu glede na število 

motivov napredovalo (na posttestu narisalo več različnih motivov kot na predtestu), ostalo 

na istem nivoju (na predtestu in posttestu narisalo enako število motivov) ali nazadovalo (na 

posttestu narisalo manj različnih motivov kot na predtestu). Če torej povečanje števila 

motivov dojemamo kot napredek, lahko ugotovimo, da se največji napredek kaže pri 

vizualizaciji pojma črte – kar 93 % učencev je pri risanju tega pojma na posttestu upodobilo 

več različnih motivov kakor na predtestu. Sledi mu tovarna, kjer je napredovalo 71 % 

učencev, medtem ko je 25 % učencev ostalo na enakem nivoju. Pri obeh vizualizacijah je 

nazadoval le en učenec.  

Pri vizualizaciji pojmov prostor in svoboda so razlike manjše. Pri vizualizaciji prostora je 

presenetljiv odstotek učencev, ki so ostali na istem nivoju – takih učencev je namreč kar 61 

%. Rezultat povezujemo predvsem s tem, da učenci na posttestu sicer niso narisali več 

različnih motivov kakor na predtestu, vendar jih je klub vsemu veliko spremenilo svoje 

motive (če je učenec na predtestu narisal motiv A, na posttestu ni narisal motivov A in B – 

kakor se je denimo dogajalo pri vizualizaciji pojma črte – ampak je narisal motiv B). Odstotek 

učencev, ki so pri vizualizaciji pojma napredovali, je namreč popolnoma enak odstotku 

učencev, ki so ostali na istem nivoju, in ni bistveno večji od odstotka učencev, ki so na 

posttestu narisali manj različnih motivov (36 %; 36 %; 28 %). Tudi ta rezultat povezujemo 

predvsem s tem, da so učenci svoje predstave o obravnavanem pojmu spremenili in pri 

vizualizaciji niso izhajali iz prejšnje risbe oz. predstave. 

Vidimo torej, da so učenci na ravni skupine glede na število pojmov napredovali predvsem 

pri pojmih tovarna in črte, medtem ko je napredek glede na število pojmov pri pojmih 

prostor in svoboda minimalen, toda kljub temu opazen. Glede na to, da teh dveh pojmov 

nismo obravnavali eksplicitno,49 ta rezultat ni presenetljiv. Pozitivno so nas presenetile 

predvsem vizualizacije pojma črte, saj gre za pojem, ki smo ga obravnavali predvsem v 

kontekstu drugih snovi, učenci pa so kljub temu prav pri črtah pokazali največjo stopnjo 

napredka – večje število motivov je namreč narisalo kar 93 % vseh učencev.  

                                                
49 Prostor smo omenjali le v kontekstu risanja na dvodimenzionalnem formatu in gibanja v prostoru, 

nismo pa se ukvarjali s samo naravo prostora.  Svobodo smo prav tako omenjali v kontekstu 

svobodnega gibanja, svobodnega likovnega izražanja itd. 



Jurjevič, N. (2018). Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo. 

	
103	

Graf 9: Tortni diagram, ki prikazuje odstotek učencev, ki so na posttestu narisali večje, enako 

ali manjše število različnih motivov kot na predtestu (pri vizualizaciji pojma črte) 

 
 

 

Graf 10: Diagram, ki prikazuje odstotek učencev, ki so na posttestu narisali večje, enako ali 

manjše število različnih motivov kot na predtestu (pri vizualizaciji pojma tovarna) 
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Graf 11: Diagram, ki prikazuje odstotek učencev, ki so na posttestu narisali večje, enako ali 

manjše število različnih motivov kot na predtestu (pri vizualizaciji pojma prostor) 

 

 

Graf 12: Diagram, ki prikazuje odstotek učencev, ki so na posttestu narisali večje, enako ali 

manjše število različnih motivov kot na predtestu (pri vizualizaciji pojma svoboda) 
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4.4.3.4 Oblikotvorna analiza 

 
Pri formiranju oblikotvorne analize smo izhajali iz sprememb, ki so se pojavljale na 

vizualnem področju. Tvorili smo splošne ugotovitve, ki se delno prekrivajo z ugotovitvami, 

nastalimi na podlagi vsebinske analize – nismo se namreč odločili, da bi vsebinski vidik 

popolnoma zanemarili. Ugotovitve si sledijo glede na zaporedno številko pojma (tudi učenci 

so namreč pojme prejeli v tem vrstnem redu): tovarna (1), črte (2), prostor (3), svoboda (4).   

Tovarne, narisane na prvem testu, so bile zelo toge, predvsem pa je večina risb predstavljala 

zgolj stavbo z dimnikom in okni, centrirano na sredini spodnjega roba formata. Na posttestu 

je bila variabilnost bistveno večja, ogromno risb je vsebovalo dogajanje v tovarni, tudi 

razporeditev oblik po formatu je bila manj klasična – ni bilo več toliko risb s centralno 

kompozicijo, ampak so bile oblike po formatu razporejene bolj prosto. Na posttestu smo 

(poleg centralne kompozicije, ki je bila prav tako prisotna, vendar v manjšem obsegu kakor 

na predtestu) opazili predvsem prosto in razpršeno kompozicijo, obenem pa je bila očitna 

tudi večja gostota likovnih elementov. Risbe na predtestu so bile bistveno bolj prazne, 

format je bil manj zapolnjen, kar sicer ne bi bilo nujno slabo, vendar smo poleg tega opazili 

tudi manjše število detajlov oz. smo praznino formata pripisovali predvsem pomanjkanju 

idej, in ne premišljenemu likovnemu načrtovanju. Opazili smo tudi, da so imele risbe, 

narisane na posttestu, večjo individualno noto – učenci so bili na drugem testu bolj izrazni 

in se niso ukvarjali s pravilnimi geometrijskimi oblikami.  

Vsebinsko in oblikovno gledano je bil napredek najbolj izrazit pri naslednjem pojmu, torej 

pri črtah, učenci so namreč v drugem poskusu narisali veliko različnih tipov linij, medtem ko 

so pri predtestu risali predvsem ravne, enodebelinske, ponavljajoče se črte. Bistveno se je 

spremenila tudi gostota črt – na predtestu je bila gostota nižja (večina učencev je kljub temu 

zapolnila celoten format, vendar so bili prazni prostori med ravnimi črtami relativno veliki), 

medtem ko je bila gostota na posttestu bistveno večja. Spremembe smo opazili tudi pri 

likovni kompoziciji; na prvem testu je bila kompozicija povsem prosta in črte večinoma niso 

tvorile oblik – bile so zgolj črte kot likovni element z različnimi lastnostmi – na posttestu  pa 

je veliko risb temeljilo tudi na diagonalni kompoziciji, pojavljale so se risbe s centralno 

kompozicijo, trikotno kompozicijo itd. Črte so na dotičnih risbah večinoma tvorile oblike ali 

like, kar pomeni, da niso bile izpostavljene le lastnosti črt, temveč so črte (na tovrstnih risbah) 

pridobile smoter in funkcijo. Hkrati so take črte postale pasivne, saj so omejevale oblike (v 
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nasprotju od aktivnih črt, ki so svobodne in odprte), vendar so bile slogovno bistveno bolj 

ekspresivne in se niso poskušale približati  linijam, ki bi jih narisali z geometrijskim orodjem.50 

Naslednji pojem, prostor, je bil oblikotvorno na predtestu bistveno manj zanimiv od črt. 

Učenci so na prvem testu sicer risali različne motive, z vidika inovativnosti pri likovnem 

pristopu pa so ostajali predvsem na ravni risb z narisano podlago (travnikom ali tlemi) ter 

objekti, postavljenimi nanje. Večina učencev je risbe risala v enem prostorskem planu, poleg 

tega pa so objekte in osebe risali frontalno, torej z vtisom dvodimenzionalnosti. Na posttestu 

smo opazili drugačne likovne pristope; risbe so bile likovno bistveno bolj zanimive, kar 

pripisujemo tudi večji sproščenosti učencev (pri predtestu so bili namreč na začetku precej 

zadržani oziroma so velik poudarek namenjali temu, da bo risba izgledala »lepo«,  čeprav 

smo v navodilih jasno povedali, da nas zanima vsebina, in ne estetski videz risbe). Zanimivo 

(in z vidika likovne stroke logično) je bilo tudi to, da so imele risbe, narisane na bolj sproščen 

način, večjo likovno vrednost. Na posttestu smo tako opazili centralno, razpršeno, prosto, 

diagonalno, trikotniško ( ... ) kompozicijo. Razpon različnih kompozicij je bil tako bistveno 

večji kot na predtestu.  

Zadnji pojem, svoboda, se je v likovnem smislu najmanj spremenil – predvidevamo, da so 

učenci zaradi kompleksnosti pojma dolgo razmišljali o tem, kaj bodo narisali. Pri vizualizaciji 

pojma svoboda smo tako (v odnosu do vizualizacij drugih pojmov) opazili najmanjši 

»napredek« tako pri oblikovnem kakor tudi pri vsebinskem vidiku, kar delno pripisujemo 

temu, da svobode nismo obravnavali tako dobesedno kot pojma tovarna ali črte, poleg tega 

pa dojemanje svobode izhaja iz vsakega posameznika.  

Kljub temu nas preseneča dejstvo, da se nihče izmed učencev ni likovno izražal bolj 

sproščeno, svobodno – svinčnik namreč omogoča izrazito ekspresivnost. Svoboda gibanja 

bi se lahko izražala denimo na način, ki smo ga opazili pri pojmu črte, ko so črte na posttestu 

v kompozicijskem smislu postale proste in dinamične, zapolnile pa so več formata. Oblike so 

po formatu razporejali zelo klasično, kar nas je presenetilo predvsem zaradi drugačne 

izkušnje na raziskovalnih delavnicah. Med delavnicami so bili namreč likovno zelo izrazni – 

tako pri konstruktivističnih pesmih kot tudi pri oblikovanju z nitjo, ploskovnem oblikovanju 

                                                
50 Kot zanimivost izpostavljamo, da je eden izmed učencev med testiranjem vprašal, ali lahko 

uporablja geometrijsko orodje. Po negativnem odgovoru je razočarano dejal, da »s prosto roko 

sploh ne zna narisati črte,« iz česar sklepamo, da je pojem povezal le s predstavo o ravni črti, narisani 

z ravnilom, ni pa pomislil na to, da je črta vsaka (netočkovna) sled, ki jo pusti pisalo ali risalo. 
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na ploskvi itd., so likovne elemente inovativno razporejali po formatu.51 Glede na oba tipa 

analize vizualnih testov smo dobili vtis, da so učenci veliko razmišljali o tem, kako bodo 

narisali svobodo in kaj bodo narisali pod tem pojmom, vendar so zašli v tipične, stereotipne 

predstave o svobodi.  

Sklenemo lahko, da so učenci na podobotvornem (vizualnem) nivoju najbolj napredovali 

predvsem pri pojmih tovarna in črte, vidno so razširili svoj likovni izraz tudi pri vizualizaciji 

prostora, medtem ko so pri vizualizaciji pojma svoboda večinoma ostali na istem nivoju. 

Zanimivo je, da so učenci, ki so vidno napredovali na vizualnem področju, pokazali velik 

napredek tudi pri vsebini risb.  

Splošna analiza oblikotvornega vidika vizualnih testov je pokazala tudi navidezno povezavo 

med podobotvornim in oblikotvornim nivojem, ker pa oblikotvorna analiza ni bila 

prvenstveni del naše raziskave, jo na tem mestu zaključujemo in puščamo odprte možnosti 

za nadaljnje raziskovanje oblikotvornega vidika vizualnih testov in povezave med 

vsebinskimi in oblikovnimi aspekti vizualnih testov. 

 

Strnjen odgovor na RV4: 

Glede na vsebinsko analizo vizualnih testov lahko sklenemo, da se je pojmovno polje 

učencev med izvedbo projekta Gib in njegova sled spremenilo. Učenci so na posttestu 

narisali več motivov kot na predtestu, kar je bilo najbolj izrazito pri pojmih črte in tovarna – 

pri vizualizaciji pojma črte je na posttestu več motivov kot na predtestu narisalo kar 93 

odstotkov učencev. Pri vseh štirih pojmih se je na posttestu povečalo povprečno število 

obravnavanih motivov, analiza pa je pokazala tudi, da so učenci  na posttestu motive 

spremenili. Analiza vizualne podobe risb (oblikotvorna analiza) je pokazala, da so bili 

učenci na posttestu bolj izrazni, razširil se je razpon različnih kompozicij, povečala pa se je 

tudi gostota likovnih elementov. 

Opazili smo tudi, da so učenci na posttestu uporabljali drugačne motive. Pri pojmu tovarna 

in črte smo opazili, da so učenci na posttestu narisali manj »tipičnih motivov« (npr. stavba z 

                                                
51 Res pa je, da učenci na raziskovalnih delavnicah niso imeli na voljo risala, temveč so morali likovni 

izdelek ustvariti z alternativnimi materiali (nitjo, polprosojnimi materiali, izrezki iz časopisov) in se 

torej niso ukvarjali s precizno tehniko risanja. Iz tega sklepamo, da jih je klasično risalo na nek način 

omejevalo, saj so imeli že izoblikovano predstavo o tem, kako naj bi izgledala »dobra« risba, to pa se 

je odražalo v neinovativnosti izdelkov. 
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dimnikom) ter da se je povečalo število kompleksnejših motivov (proizvodnja, delo v 

tovarni; sklenjene črte, oblike, tvorjene iz črt), medtem ko smo pri pojmih prostor in svoboda 

opazili predvsem dodatne kategorije,  ki se na predtestu niso pojavljale. Vizualizacije 

pojma svoboda, pri katerih smo na predtestu definirali 12 kategorij, so na posttestu 

rezultirale v osmih novih kategorijah; število kategorij se je tako na posttestu povečalo za 

kar 67 odstotkov.  

 

Ugotovili smo, da so se učenci pozitivno odzivali na model poučevanja z umetnostjo in prek 

umetnosti,  med projektom Gib in njegova sled pa se je njihovo pojmovno polje spremenilo in 

razširilo. Glede na to, da so se otroci na projekt v več pogledih odzivali izrazito pozitivno, nas je v 

nadaljevanju zanimalo tudi, katere pozitivne vidike projekta bodo izpostavile učiteljice in 

študentke, ki so učence spremljale pri projektnem delu. 
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4.5 RV5: Katere vidike projekta Gib in njegova 

sled so kot pozitivne izpostavile vključene 

učiteljice in študentke? 
 
Odgovor na zadnje raziskovalno vprašanje smo pridobili na podlagi SWOT analize, ki smo jo 

opravili z učiteljicami, in prek analize portfolijev (osebnih map) študentk, ki so sodelovale pri 

projektu. Odgovor je tako členjen na dva dela, pri čemer ga zaključuje kratek strnjen odgovor 

na raziskovalno vprašanje. 

 
4.5.1 Analiza portfolijev študentk 
 

Študentke 3. letnika predšolske vzgoje52 so pod mentorstvom dr. Vesne Geršak v študijskem 

letu pripravljale osebno mapo – portfolijo, v katerem so povzemale srečanja pri predmetu 

in pisale refleksije na izvedene aktivnosti. Ena izmed refleksij se je nanašala tudi na 

sodelovanje pri projektu Gib in njegova sled (testiranje delavnic, raziskovalne delavnice, 

predstava), projekt pa so lahko omenile tudi pri evalvaciji celotnega predmeta.  

V sklopu analize njihovih portfolijev smo zbirali podatke o tem, katere vidike projekta so 

študentke ocenile kot dobre oz. učinkovite. Razvrstili smo jih glede na pomembnost oziroma 

pogostost pojavljanja ter jih združili v tri ključne kategorije. Glede na navedene učinkovite 

pozitivne vidike projekta, ki so jih izpostavile študentke, smo oblikovali naslednje kategorije: 

profesionalni razvoj (študentk), proces dela ter umetniški produkt. Mednje smo razvrstili 

vidike projekta, izražene v portfolijih študentk, udeleženih v raziskavi. 

 

Profesionalni razvoj 

- ustvarjalen in koristen način, s katerim lahko teoretična znanja prenesemo v prakso 

- nova izkušnja v sodelovanju s profesionalnimi plesalci, glasbenikom in učenci 

- spoznanje, kako dolga sta proces in organizacija takega projekta 

                                                
52 Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 
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- seznanjanje z idejami, organizacijskimi vidiki projekta in idejno zasnovo 

- priložnost vpogleda v različne ideje oz. načine razmišljanja 

- možnosti sodelovanja pri projektu in izbira delovnih nalog 

- vpogled v načrtovanje, organizacijo in izvedbo takega projekta 

- pridobivanje izkušenj za pedagoško delo 

Ustvarjalni proces 

- uporaba metode ustvarjalnega giba kot osnove za oblikovanje koreografij 

- ogled razstave v muzeju, ki učence seznani s temo (stvari lahko potipajo itd.) 

- ogled razstave v muzeju, ki spodbuja radovednost in omogoča aktivno vlogo otrok 

- interdisciplinarnost: dejavnosti se povezujejo z različnimi področji 

- povezovanje pedagogov, učencev in umetnikov 

- proces ustvarjanja, ki pri učencih krepi vztrajnost, ustvarjalnost ...  

- vaje na fakulteti, ki so spodbudile vživljanje v otroka in višje miselne procese 

- abstraktna/težja vsebina, ki je veliko doprinesla k ustvarjalnosti otrok 

- otrok nihče ne usmerja, kakšne gibe morajo delati, ustvarjajo sami 

- drugačen način predstavljanja in doživljanja vsebine 

- celostni pristop k učenju 

- uporaba domišljije 

- dobro razumevanje in trajnejše znanje 

- ustvarjanje, ustvarjalnost otrok 

- sodoben pristop k delu 

- aktivno sodelovanje vseh udeležencev, timsko delo 

- različni individualni načini ustvarjanja 

- vaje, ki zahtevajo kreativnost in domišljijo, in dopuščajo osebni izraz 

- dejstvo, da se vsak otrok lahko izraža na njemu ljub način 

- zanimive delavnice na fakulteti 

- vključenost v kreativni proces 

Umetniški produkt 

- izvedba nastopa, ki je pozitivna za študentke in učence 

- možnost nastopanja, odličen občutek pri nastopanju 

- otroci so lahko videli, koliko truda je potrebno vložiti za končen produkt 
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- zadovoljstvo vseh udeleženih (otrok, študentk ... ) 

- krepitev samozavesti (študentk in otrok) 

- sodelovanje vseh učencev, ne le nadarjenih posameznikov 

- samozavest in ponos otrok na predstavi 

- uživanje otrok pri nastopanju 

- možnost opazovanja otrok in soštudentk 

- povezovanje med skupinami na nastopu 

- živa glasba na nastopu 

- sodelovanje umetnikov pri nastopu 

- spodbuda za izpeljavo podobnih projektov 

 

Tabela 2: Pozitivni vidiki projekta, ki so jih izpostavile študentke v portfolijih 

 

Glavni pozitivni vidiki, ki so jih izpostavile študentke, so tako v kontekstu profesionalnega 

razvoja predvsem možnost vključenosti v vse faze projekta, pridobivanje novih znanj in 

praktično delo (delitev vlog, konkretno delo, ne zgolj teorija). V kontekstu procesa dela so 

pozitivni vidiki: uporaba metode ustvarjalnega giba, povezovanje vseh udeležencev, 

interdisciplinarnost, celotni pristop, spodbujanje kreativnosti vseh udeležencev, aktivnost 

otrok, timsko delo itd. Pri zaključnem delu (nastopu) so poudarile vključevanje umetnikov in 

povezovanje med vsemi udeleženci, predvsem pa občutenje ponosa in pridobivanje 

samozavesti.  

Zanimivo je, da so si v tem oziru zelo podobna občutenja študentk in otrok – sklepamo 

lahko, da je nastopanje pomembno vplivajo na ene in druge udeležence v projektu, pri 

čemer je bila krepitev samozavesti eden izmed socialno-čustvenih ciljev projekta. Glede na 

povratne informacije študentk in učencev lahko rečemo, da je bil navedeni cilj v veliki meri 

dosežen – ob tem pa omenjamo, da doseganja tega cilja nismo preverjali načrtno, temveč 

so učenci in študentke o ponosu in samozavesti med intervjuvanjem oziroma pisanjem 

osebnih map spregovorili samoiniciativno, brez večjih spodbud. 

Nekatere izmed študentk so kot pozitivni vidik projekta poudarile sodelovanje med vsemi 

udeleženci, pri čemer so izpostavile predvsem participacijo profesionalnega glasbenika. Za 

lažjo predstavo o strukturi in vsebini obravnavanih besedil prilagamo odlomka iz dveh 

portfolijev (pri čemer sta bili ti dve osebni mapi napisani zelo izčrpno). 
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Odlomek iz osebne mape študentke predšolske vzgoje (1) 

Predstavi je poseben čar dodala tudi glasba, ki jo je izvajal gospod Lado Jakša. Glasba 

je zelo dobro sovpadala z zgodbo, ki so jo otroci predstavljali, in jih hkrati spodbujala 

pri izvajanju ustvarjalnega giba. Brez nje predstava definitivno ne bi bila tako dovršena, 

kot smo si jo lahko ogledali, zato menim, da je pri samem nastopu pomembno vlogo 

nosil tudi ta gospod. Z ustvarjanjem glasbe je pričaral posebno vzdušje in poskrbel, da 

je občinstvo še močneje občutilo zgodbo, ki so jo otroci pripovedovali skozi predstavo.  

Všeč mi je bila ideja interakcije tako med študenti in otroki kot tudi med otroki samimi. 

Da je nastop uspel, je bil potreben trud in energija otrok iz prvega in tretjega razreda. 

Prav zanimivo je bilo opazovati, kako so se skupaj povezali in ustvarili celoto – 

predstavo, v kateri smo gledalci zelo uživali. Zdi se mi, da bi bilo potrebno izpeljati še 

več temu podobnih projektov, v katerem se spodbujali interdisciplinarnost področij in 

povezanost med otroki. Verjamem, da so se med nastajanjem projekta okrepile 

marsikatere medsebojne vezi oziroma nastale nove. Projekt je pokazal, da je mogoče 

povezovati različna področja na otrokom zanimiv način in s tem spodbujati aktivno 

učenje, pri katerem so učenci glavni akterji in raziskovalci.  

 

Odlomek iz osebne mape študentke predšolske vzgoje (2) 

V soboto zjutraj so otroci končno dočakali svoj nastop, ki so ga soustvarili. Seveda je v 

to vloženega veliko truda, vendar je ob tem prisotno tudi ogromno navdušenja z 

otroške strani. Veliko je tudi ponosa, saj so nastop dobro opravili. Težave iz generalke se 

na nastopu niso ponovile, otroci so uživali. Zdi se mi dobro, da lahko dobijo izkušnjo 

nastopanja. Celoten projekt se mi zdi izvrsten in želim si, da bi taki podvigi postali 

stalnica v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru. To bi sicer pomenilo večjo 

konkurenco, ampak ne smemo pozabiti na otroško domišljijo, ki pa, seveda, nima meja.  

Zelo mi je všeč, da ima šola posluh za tovrstne projekte in da učitelji najdejo čas v 

drugače prenatrpanih urnikih in dopuščajo, da otroci razvijajo svojo domišljijo in 

umetniški potencial na gibalno-plesnem področju. To področje je sicer malo pozabljeno 

in premalo cenjeno. Navdušena sem, da sem bila del projekta in da sem si lahko 

ogledala, kako čudovit končni produkt lahko otroci soustvarijo z malo spodbude. 
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Poleg pozitivnih povratnih informacij, ki so se nahajale v skoraj vseh osebnih mapah 

študentk, so nekatere izmed njih izpostavile, da bi bile rade še bolj udeležene v projektno 

delo; to pomeni, da si ne želijo sodelovati le kot pomočnice, temveč tudi kot soustvarjalke 

projekta (sodelovati bi želele pri načrtovanju nastopa, tvorjenju delavnic itd.). Njihovo 

povratno informacijo nameravamo avtorji modela poučevanja z umetnostjo in prek 

umetnosti upoštevati pri nadaljnjem delu (smiselno je namreč, da imajo vsi udeleženci 

projektnega dela v vseh fazah ustvarjalnega procesa možnost soustvarjanja celote). 

 

4.5.2 SWOT analiza 
 
Na koncu šolskega leta 2016/2017 smo izvedli tudi SWOT analizo s pedagoginjami, ki so bile 

vključene v projekt. Vzorec so sestavljale dve učiteljici in ena vzgojiteljica (druga strokovna 

delavka v prvem razredu). Želeli smo pridobiti njihovo povratno informacijo o projektu, v 

kontekstu raziskovalnih vprašanj pa nas je zanimalo, katere pozitivne vidike projekta 

izpostavljajo.53 

SWOT analiza kot raziskovalni inštrument je analiza, pri kateri udeleženci navajajo 

prednosti (strengths), slabosti (weaknesses), priložnosti (opportunities) in nevarnosti 

(threats), ki se pojavljajo pri obravnavani temi (Geršak, 2016). V konkretnem primeru je 

SWOT analiza potekala pisno, vendar v sklopu skupinskega pogovora. Vsaka izmed 

vključenih pedagoginj je v tabelo vpisala svoja opažanja o prednostih, slabostih, 

priložnostih in nevarnostih pri pedagoškem delu v okviru projekta Gib in njegova sled.  

Ob vodenem pogovoru o projektu so si liste izmenjevale, tako da so ena drugo dopolnjevale. 

Njihove zapise smo združili in jih razporedili v tabelo, pri čemer smo upoštevali hierarhijo: 

vidike, ki so se pojavili večkrat, smo zapisali najprej ter poudarili tiste, ki so jih vse tri 

pedagoginje posebej izpostavile kot pomembne vidike projekta. 

 

Prednosti, dobre strani Slabosti, pomanjkljivosti 

- skupinsko delo 

- sodelovanje vseh udeležencev 

- nekateri starši ne podpirajo projekta 

- nekateri učitelji ne želijo sodelovati 

                                                
53 Vprašanja o tem, kaj so učiteljice pridobile skozi projektno delo, nismo zastavili eksplicitno, saj nas 

je zanimalo, ali jih bodo učiteljice izpostavile same. 
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- timsko delo učiteljev 

- krepitev samopodobe 

- povezanost, medosebni odnosi 

- veselje otrok 

- integracija v pouk 

- sodelovanje strokovnjakov 

- projektno delo  

- izražanje z gibom 

- učenje skozi akcijo, avtentično učenje 

- razvijanje komunikacijske spretnosti 

- razvijanje retoričnih spretnosti 

- krepitev odnosov med učenci 

- vključevanje zunanjih sodelavcev 

- širjenje znanja/besednega zaklada 

- sodelovanje z zunanjimi ustanovami 

- celostno razvijanje učencev in učiteljev 

- širina pridobivanja znanja in spretnosti 

- sodelovanje podaljšanega bivanja 

- svoboda učnega procesa 

- sodelovanje z javnimi ustanovami 

- sodelovanje s študenti in profesorji 

- vključevanje vsebin v učni načrt 

- nujna dobra organizacija 

- časovna opredelitev nastopa  

(datum smiseln že na začetku leta) 

- učenci niso enako pripravljeni na 

sodelovanje pri projektu 

- projekt bi moral biti vključen v pouk v 

sklopu projektnih dni 

- komunikacija z vodstvom 

Priložnosti, možnosti Grožnje, ovire, nevarnosti 

- sodelovanje med učenci različnih 

starosti (že med delavnicami) 

- veliko možnosti raziskovanja 

(na spoznavnem in umetniškem nivoju); 

- individualni pristop do otroka 

- možnost povezovanja različnih področij 

- več sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki 

- vsebine bi bile lahko vključene tudi v 

dneve dejavnosti (ogled gradu itd.) 

- osnovna finančna struktura 

- nesodelovanje 

- organizacija 
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in kot del projektnega dneva/tedna 

- osebnostna rast 

- dogovarjanje glede programa že poleti 

- interesna dejavnost 

- ročne spretnosti 

 

Tabela 3: SWOT analiza s pedagoginjami 

 

Pozitivni vidiki, ki so jih izpostavile učiteljice, so bili predvsem skupinsko delo in 

sodelovanje vseh udeležencev, timsko delo učiteljev, krepitev samopodobe (učencev), 

povezanost in pozitivni medosebni odnosi (med učenci, učitelji in učitelji in učenci), 

integracija v pouk, izražanje z gibom, akcijsko poučevanje itd.  

Med prednostmi so omenile tudi sodelovanje strokovnjakov/profesionalnih umetnikov, 

kar so ustno utemeljile kot veliko prednost, ker lahko otroci znanje od profesionalcev 

pridobijo avtentično – učijo se od izkušenega umetnika, ne prek posrednika. Poleg tega 

skozi sodelovanje z umetniki učijo tudi same – pravijo, da se po sodelovanju v projektu 

počutijo bolj kompetentne za poučevanje umetniških vsebin, obenem pa vedo, da se lahko 

kadarkoli obrnejo po mentorstvo in pomoč k umetnikom, s katerimi so že sodelovale.  

Navedeno nas pripelje do naslednjega vidika, ki so ga izpostavile vse tri pedagoginje – 

povezovanje. Pri ustni utemeljitvi so navedle več ravni povezovanja: povezovanje med 

učitelji, med učitelji in umetniki/profesorji/študenti/učenci, povezovanje med šolo, fakulteto 

in zunanjimi ustanovami itd. Na tem mestu se pojavljajo vzporednice z modelom učenja s 

pomočjo umetniške izkušnje, pri katerem so izpostavljeni odnosi in interakcija med vsemi 

deležniki v projektu. Ker je model nastajal v sklopu magistrske raziskave, so bila mnenja 

učiteljic ključna za njegovo izpopolnitev in nadaljnje dopolnitve.  

Učiteljice so povezovanje poudarile tudi zaradi novih poznanstev, ki so se spletla med vsemi 

udeleženci. Pravijo, da so med projektom pridobile nova poznanstva tako na osebnem 

nivoju (prijateljstva) kakor tudi na profesionalnem nivoju – našle so nove stike, kar jim 

omogoča možnosti kasnejšega sodelovanja in spoznavanje individualnih ustvarjalnih 

procesov posameznikov pod okriljem ustanove ali zunaj nje. 

Priložnosti, s katerimi bi lahko integrativno delo še izboljšali, vidijo predvsem v sodelovanju 

med učenci različnih starosti. Poudarjajo, da bi lahko višji in nižji razredi (ter vrtčevski 
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otroci in/ali srednješolci) med seboj sodelovali pri vseh dejavnostih – tako bi se naučili 

sprejemanja, sodelovalnega dela in medgeneracijskega sodelovanja, ki je prvenstvena 

oblika sodelovanja zunaj šolskega okolja. Navajajo tudi sodelovanje med več ustanovami, 

vključevanje projektnega dela v okvir šolskih projektnih tednov, možnost večje 

individualizacije (v primeru, da bi lahko sodelovalo več pedagoških delavcev) itd.  

Če s pozitivnih vidikov preidemo na grožnje oz. nevarnosti, ki se lahko pojavljajo pri učenju 

s pomočjo umetniške izkušnje, so učiteljice omenile predvsem osnovno finančno strukturo, 

za katero menijo, da bi bila lahko oblikovana že pred projektom – želijo si, da bi povezovalni 

projekti postali del stalne šolske prakse, s čimer bi bila finančna struktura le-teh stabilnejša. 

Naslednja nevarnost je možnost zavračanja sodelovanja s strani staršev, učiteljev ali otrok, s 

čimer se pomikamo proti slabostim, ki se lahko pojavijo pri projektnem delu. 

Učiteljice so omenile, da je sodelovanje pri projektih znotraj šole odvisno od 

samoiniciativnosti in pripravljenosti posameznega učitelja – nekateri učitelji namreč 

sodelovanje pri projektih dojemajo kot dodatno in nepotrebno delo. Vse tri pedagoginje, 

udeležene v analizi, so omenile, da bi se to morda spremenilo, če bi bili integrativni projekti 

kot dnevi dejavnosti vključeni v program že od začetka šolskega leta. Omenile so tudi 

nefleksibilnost nekaterih staršev med projektom, vendar obenem poudarile, da so bili vsi 

starši zelo zadovoljni z zaključnim nastopom ter da so potrdili udeležbo pri morebitnem 

povezovalnem projektu v prihodnjem letu.54 

 

Strnjen odgovor na RV5: 

SWOT analiza je pokazala, da so učiteljice kot dobre oz. učinkovite izpostavile predvsem 

naslednje  vidike projekta: skupinsko delo, sodelovanje vseh udeležencev; timsko delo 

učiteljev, krepitev samopodobe, povezanost (medosebni odnosi), veselje otrok, 

integracijo v pouk; sodelovanje strokovnjakov. Študentke predšolske vzgoje so z 

kontekstu profesionalnega razvoja kot pozitivne vidike izpostavile predvsem možnost 

vključenosti v vse faze projekta, pridobivanje novih znanj in praktično delo, v kontekstu 

procesa dela pa uporabo metode ustvarjalnega giba, povezovanje vseh udeležencev, 

interdisciplinarnost, celostni pristop, spodbujanje kreativnosti vseh udeležencev, aktivnost 

                                                
54 Med izvedbo projekta (šolsko leto 2016/2017) in objavo magistrske naloge so učenci (v šolskem 

letu 2017/2018) sodelovali pri naslednjem projektu Skok v srednji vek, ki so se ga resnično udeležili 

vsi otroci.  
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otrok, timsko delo, vključevanje umetnikov in povezovanje med vsemi udeleženci. 

Izpostavile so tudi občutenje ponosa in pridobivanje samozavesti vseh nastopajočih. 

 

Z odgovorom na zadnje raziskovalno vprašanje smo povzeli še povratne informacije vključenih 

učiteljic in študentk, s tem pa (ob vidnih pozitivnih odzivih in spremembah pojmovnega polja 

učencev) pridobili celostni pogled na oblikovani projekt Gib in njegova sled, osnovan na 

avtorskem modelu poučevanja prek umetniške izkušnje. 
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5. Sklepne ugotovitve 

Pred izvedbo magistrske raziskave smo pričakovali, da bomo oblikovali  uporaben model 

integrativnega poučevanja s plesno in likovno umetnostjo v učnem procesu (ki bo primeren 

za aplikacijo v šolsko okolje) ter da bo uporaba integriranega poučevanja z umetnostjo in 

prek umetnosti pri otrocih pokazala pozitivne spremembe pri razumevanju pojmov, ki smo 

jih implicitno obravnavali med serijo raziskovalnih delavnic in pripravo za nastop.  

Oblikovali smo univerzalni instrumentarij, s katerim smo preverili dejanske spremembe 

vključenih učencev ter delo, njihov napredek pa smo spremljali na raznovrstne načine. Na 

podlagi analize vizualnih testov, opazovanja in nestrukturiranih intervjujev smo ugotovili, 

da so učenci med izvajanjem integrativnega poučevanja razširili svoje pojmovno polje 

obravnavanih konceptov (tovarna, črte, prostor in svoboda). Pojme so znali umestiti v različne 

kontekste, na integrirano poučevanje s plesom in likovnostjo pa so se odzivali izrazito 

pozitivno. Njihovo sodelovanje se je odražalo v množici kakovostnih ustvarjalnih izdelkov, 

med projektnim delom so reševali zahtevne problemske situacije, opazili pa smo tudi, da so 

produktivno in z veseljem sodelovali pri skupinskem in sodelovalnem delu ter poglabljali in 

utrjevali medosebne odnose v razredni skupnosti.  

Glede na to, da so (kot navajata L. Donovan in L. Pascale, 2012) ustvarjalnost, zmožnost 

timskega dela, reševanje problemov in kritično mišljenje med najpomembnejšimi veščinami 

21. stoletja, lahko rečemo, da je bil namen raziskave dosežen. Učenci so razširili svoje 

pojmovno polje obravnavanih konceptov, med delavnicami in nastopom pa so posamezniki 

razvili (tudi) nova področja zanimanja, ki bi jih pri klasičnem šolskem delo težko odkrili.  

Raziskava je temeljila na povezovanju dveh umetniških področij, likovnega in plesnega, pri 

čemer menimo, da sta obe ohranili svoje ključne lastnosti, njun preplet pa je obogatil učni 

proces. Učenci so se skozi plesni in likovni jeziki svobodno izražali, imeli pa so tudi možnost 

utelešenja izbranih vsebin, s čimer so poglobili in ponotranjili svoje znanje. Obenem so 

aktivno sodelovali v celotnem ustvarjalnem procesu, od obiska muzeja do raziskovalnih 

delavnic in plesno-likovne predstave Tovarna idej.55  

  

                                                
55 Kasneje pa še pri razstavi in ponovitvi predstav, saj se je projekt Gib in njegova sled razvijal še naprej 

(glej priloge). 
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Med ustvarjalnim delom se je razvila interakcija med njimi samimi pa tudi med drugimi 

udeleženci raziskave (vključene učiteljice in študentke so kot pozitivni vidik projekta 

izpostavile tudi sodelovanje med udeleženci), posledično pa je bilo splošno razredno 

vzdušje ustvarjalno, igrivo in sodelovalno. Otroci so bili vidno radovedni, med različnimi 

dejavnostmi pa so potešili tudi potrebo po samostojnem raziskovanju. Obenem so bili 

izpolnjeni cilji kulturno-umetnostne vzgoje, ki je potekala v pristnem okolju kulturne 

ustanove. Učenci so spontano razvijali plesnost, učenje na več nivojih, razumevanje 

kompleksnih vsebin itd. Med raziskovanjem smo dobili vtis, da se vključeni učenci 

ustvarjalno gibajo z veseljem ter da se pomembnosti ustvarjalnosti v vsakdanjem življenju 

začenjajo tudi zavedati. 

Želimo si, da se tega celostnega pogleda na gibanje in umetnost (ter njunega pomena v 

vseh življenjskih fenomenih) zaveda čim več ljudi, začenši z osnovnošolci. Posledično 

menimo, da so projekti, pri katerih sodeluje ekipa učencev, strokovnjakov, umetnikov in 

pedagogov, pomembni za celostni razvoj otrok in v šolskem kontekstu ena redkih možnosti, 

da učence pripravimo na soočenje s svetom, v katerem bodo morali reševati probleme, 

delati v skupinah, konstruirati ideje in zagovarjati svoj individualni izraz. Magistrsko delo 

Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces je pokazalo, da so učenci visoko aktivni in 

željni ustvarjalnosti, če jim mentorji omogočimo spodbudno okolje in pogoje za ustvarjanje, 

zato upamo, da bomo tudi v prihodnje izvedli čim več tovrstnih projektov ter da smo s 

projektom Gib in njegova sled k aktivnemu umetniškemu preoblikovanju sveta pritegnili čim 

več umetnikov, izobraževalnih in kulturnih institucij ter nadebudnih posameznikov, ki v 

umetnosti najdejo svoj smisel in izpolnitev, obenem pa z umetniško dejavnostjo 

izpopolnjujejo in osmišljajo obdajajoči svet. 
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7 Priloge 

Priloga 1  
 
Kaj se je še dogajalo ...  
 
Projekt Gib in njegova sled se je razvijal tudi po opisanih izvedbenih fazah. 

Na tem mestu posledično opisujemo razstavo in ponovitev predstave, ki smo ju izvedli oktobra 

2017 (torej nekaj mesecev po izvedenem projektu), nadaljujemo pa s kratkim opisom učbenika 

za povezovanje plesnih in likovnih vsebin, ki je nastal na podlagi oblikovanega modela 

poučevanja preko umetniške izkušnje in izvedenega povezovalnega projekta. 

 

Razstava in ponovitev predstave 
Predstava Tovarna idej je prejela pozitivne odzive udeležencev in stroke, ker je šlo za 

multidisciplinarni umetniški projekt, pa smo se odločili, da celoto sklenemo z razstavo 

fotografij in otroških razmišljanj o svobodi. Otroci so oktobra, kar nekaj mesecev po premieri, 

ponovno izvedli predstavo, tokrat v galeriji Pedagoške fakultete, kot spremljevalni dogodek 

razstave. Predstavo smo popolnoma prilagodili novemu prostoru, pri čemer se je pojavilo 

kar nekaj tehničnih vprašanj – kako nadomestiti muzejski balkon, prikazati iluzijo bele 

svetlobe, na kakšen način vključiti vizualno projekcijo, ki je na predstavi v muzeju ustvarjala 

mistično vzdušje itn. Pomanjkanje beline smo rešili z uporabo koprene. Ta je v nastop vnesla 

prijetno mehkobo, zaradi katere je bil še bolj izrazitejši prvi del nastopa, puhasto bombažno 

polje. (Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 72).  

Razstava se je zaradi relevantnosti na področju plesne umetnosti preselila v Center kulture 

Španski borci, kjer je bila v skopu Opusa 1 (plesna miniatura 2018) na temo kulturne 

dediščine razstavljena marca 2018. (Španski borci, 2018). Razstavni eksponati – 

profesionalne fotografije – so primerni tudi za nadaljnje predstavitve. 
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Slika 25: Razstava v galeriji Pedagoške Fakultete 

(Fotografija: Gornjec, 2018, v Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 72) 
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Nadgradnja projekta – učbenik 
 
Projekt Gib in njegova sled je rezultiral v sklepnem nastopu Tovarna idej; oblikovanju modela 

integrativnega poučevanja; znanju ki so ga pridobili učenci; medosebnih vezeh, ki so se 

spletle med različnimi deležniki projekta itd. Eden izmed glavnih rezultatov je bila izdaja 

učbenika Gib in njegova sled, učbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin, katerega 

avtorji so dr. Vesna Geršak, dr. Uršula Podobnik, mag. Črtomir Frelih in Nuša Jurjevič. 

V učbeniku smo na primeru dobre prakse predstavili eno izmed oblik integracije plesne in 

likovne umetnosti v učni proces, obenem pa predstavili teoretična izhodišča in model učenja 

s pomočjo umetniške izkušnje. Recenzenta učbenika, dr. Helena Smrtnik Vitulić in dr. Jurij 

Selan, sta učbenik ocenila izrazito pozitivno, avtorji pa menimo, da bo učbenik poleg splošne 

uporabnosti predstavljal enega izmed ključnih študijskih gradiv za študente razrednega 

pouka in predšolske pedagogike (učbenika, ki bi povezoval različne oblike umetnosti v 

šolskem kontekstu, namreč na slovenskem področju še nismo zasledili).  

Glede na to, da sta bili izhodišči učbenika dve umetniški polji, ki svoje zgodbe pripovedujeta 

skozi vizualni jezik, smo velik pomen pripisovali tako vsebini, kakor tudi obliki učbenika. 

Želeli smo, da učbenik povezuje plesno-likovna rdeča nit, ki smo jo upodobili v obliki rdeče 

črte. Ta se pne po celotni notranjosti knjige. Uporabili smo kakovostne fotografije, ter se 

odločili za črno-belo barvno shemo s kontrastnimi poudarki v rdeči barvi, ki jo na nekaj 

straneh spremljata še modra in rumena upodobitev niti primarnih barv. Format učbenika je 

prav tako nekoliko linijski, saj je razprta knjiga izrazito položna, horizontalna. Ker je med 

projektom nastalo tudi ogromno ustvarjalnih izdelkov otrok, smo njihove pesmi in misli 

uporabili kot spremljevalno slikovno gradivo knjige. 
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Slika 26: Naslovnica učbenika Gib in njegova sled 

(Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, naslovnica). 

 

 

 

Slika 27: Izsek iz učbenika – rdeča nit, ki povezuje celoto 

(Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 34). 
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Slika 28: Izsek iz učbenika, predstavitev raziskovalnih delavnic, ki ga spremljata pripadajoč 

strokovni citat, fotografija Sanje Gornjec in otroška misel o svobodi 

(Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 40). 

 

Slika 29:  Izsek iz učbenika, prikaz predstave Tovarna idej 

(Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 2018, str. 54). 



Jurjevič, N. (2018). Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo. 

	
131	

Priloga 2 
 

Lista sodelujočih ustvarjalcev pri plesno-likovni predstavi Tovarna idej 

(ustvarjalci so bili navedeni tudi na gledaliških listih plesno-likovne predstave) 

 

Idejna zasnova in priprava predstave: 

Vesna Geršak, docentka plesnega izražanja, UL PEF 

Nuša Jurjevič, študentka magistrskega študija, UL PEF 

Urša Rupnik, koreografinja, Studio za svobodni ples, društvo 

Ema Marinčič, višja kustosinja pedagoginja, MGML 

Mateja Zalaznik, učiteljica 3. a-razreda OŠ Trnovo 

Anita Godler, učiteljica 1. b-razreda OŠ Trnovo 

Stanka Ilar, vzgojiteljica 1. b-razreda OŠ Trnovo 

 

Nastopajoči: 

učenci 1. b- in 3. a-razreda OŠ Trnovo 

študentke predšolske vzgoje pri predmetu 

plesno gledališče, UL PEF 

glasbenik Lado Jakša 

 

Svetovanje na likovnem področju: 

Uršula Podobnik, višja predavateljica 

za področje likovne didaktike, UL PEF 

Črtomir Frelih, redni profesor 

za področje grafike, UL PEF 

 

Avtorska glasba v živo: 

Lado Jakša 

 

Oblikovanje: 

Nuša Jurjevič 
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Fotografiranje: 

Sanja Gornjec 

Neža Oblak 

 

Predstavo so omogočili: 

UL Pedagoška fakulteta v okviru 

internega projekta Gib in njegova sled 

Osnovna šola Trnovo 

Mestna občina Ljubljana – Oddelek za 

predšolsko vzgojo in izobraževanje 

Studio za svobodni ples, društvo 

Muzej in galerije mesta Ljubljane 
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Priloga 3  

Zgodba o Mestu velikih tovarn, 1. del 

(avtorica: Nuša Jurjevič) 

 

Nekoč je bilo majhno mestece. Nihče ne ve točno, kako se je imenovalo, toda pravijo, da je 

bilo najlepše mesto na svetu. Hiše so bile pisane in urejene, ulice široke, ljudje pa prijazni kot 

nikjer drugje. Poleti so se zbirali pod visokimi borovci, ki so stali v mestnem parku, in se 

hladili, kadar je pripekalo močno sonce. Pozimi, ko je bilo tako mrzlo, da jim je sapa kar 

zmrzovala, so se skrili v svoje lične hišice in se greli pred kaminom. Nekega dne pa je k njim 

prišel tujec. Na pogled je bil drugačen kakor meščani, pri katerih so bile ravno takrat v modi 

pisane hlače z naramnicami in veliki cvetlični klobuki, ki jih je izdeloval mojster Klobučar. 

Imel je sive hlače, siva očala, siv plašč, sive nogavice, in celo v obraz je bil malce siv. Meščani 

so bili sprva zmedeni, saj niso bili vajeni obiskovalcev, toda tudi gospoda Sivca (kakor ga je 

poimenovala cvetličarka Cvetoslava) so povabili, da naj se jim pridruži v senci borovcev. 

Sivec je prišel, toda ni sedel na travo, ampak je malce postal, nato pa iz kovčka potegnil 

čudno pripravo in jo raztegnil v siv stol. Rekel je: “Eh, vi niste nobeni meščani svetovljani, saj 

vendar nimate niti ene tovarne!” Meščani so se spogledali. O čem je vendar govoril sivi 

možakar? Sivec je nadaljeval: “Glejte, če hočete, da bo vaše mesto v stiku z modernim časom, 

morate zgraditi tovarne. Tovarne.” In je govoril in govoril, meščani pa so poslušali in strmeli. 

In potem so vstali in začeli delati načrte za svoje nove, moderne tovarne.  

(Geršak idr., 2018, str. 29).  

 

Priloga 4 

Učne priprave za izvedbo raziskovalnih delavnic  

(glej str 142 – 149) 
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Priloga 5 

Otroška razmišljanja o svobodi56 

 

 

                                                
56 Misli o svobodi smo beležili med izvajanjem delavnic in med nestrukturiranimi intervjuji. Pri 

nadaljnjem razvoju projekta so predstavljale ključni del razstave, kot eden izmed povezovalnih 

elementov pa se pojavljajo tudi v učbeniku Gib in njegova sled (Geršak, Podobnik, Frelih in Jurjevič, 

2018).  
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Opomba avtorice: 

V magistrsko nalogo je vključenih le nekaj citatov otrok, saj le-ti niso bili primarni cilj 

raziskave. Na razstavo, ki je potekala v galeriji Pedagoške fakultete v Ljubljani, kasneje pa 

še v kulturnem centru Španski borci, smo v obliki spremljevalnih plakatov in lističev 

vključili vsa pridobljena razmišljanja o svobodi (vključenih učencev). 
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Priloga 6 – vizualni (likovni) testi 

 

 

 

Učenec 1 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 2 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 3 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 4 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 5 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 

 



Jurjevič, N. (2018). Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo. 

	
152	

 

 

Učenec 6 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 7 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 8 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 9 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 10 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 11 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 12 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 13 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 14 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 15 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 16 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 17 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 18 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 



Jurjevič, N. (2018). Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo. 

	
165	

 

 

Učenec 19 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 20 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 21 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 22 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 23 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 24 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 25 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 26 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 27 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 28 – vizualizacija pojma tovarna (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 1 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 2 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 3 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 4 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 5 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 6 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 7 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 



Jurjevič, N. (2018). Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo. 

	
182	

 

Učenec 8 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 



Jurjevič, N. (2018). Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo. 

	
183	

 

Učenec 9 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 10 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 



Jurjevič, N. (2018). Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo. 

	
185	

 

Učenec 11 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 12 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 13 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 14 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 15 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 16 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 17 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 



Jurjevič, N. (2018). Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo. 

	
192	

 

Učenec 18 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 19 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 20 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 21 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 22 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 



Jurjevič, N. (2018). Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo. 

	
197	

 

Učenec 23 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 24 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 25 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 26 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 27 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 28 – vizualizacija pojma črte (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 1 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 2 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 3 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 4 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 5 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 6 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 7 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 8 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 9 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 10 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 11 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 12 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 13 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 14 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 15 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 16 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 17 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 18 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 19 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 20 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 21 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 22 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 23 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 24 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 25 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 26 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 27 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 28 – vizualizacija pojma prostor (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 1 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 2 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 3 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 4 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 5 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 6 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 7 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 8 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 9 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 10 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 11 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 12 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 



Jurjevič, N. (2018). Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo. 

	
243	

 

Učenec 13 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 14 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 15 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 16 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 17 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 18 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 19 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 20 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 21 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 22 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 



Jurjevič, N. (2018). Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo. 

	
253	

 

Učenec 23 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 24 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 25 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 26 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 27 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 
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Učenec 28 – vizualizacija pojma svoboda (zgoraj: predtest; spodaj: posttest). 

 

 


