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POVZETEK 

 

Tema magistrskega dela je likovna ustvarjalnost pri otrocih. Zanimalo nas je, kako se način 

podajanja motiva (po spominu,  opazovanju in  domišljiji) povezuje z dejavniki likovne 

ustvarjalnosti po Karlavarisu (originalnost, fleksibilnost, fluentnost, elaboracija, 

redefinicija) in kako lahko ustvarjalnost spodbujamo z uporabo pomoči z likovno 

umetnostjo oziroma z vnosom elementov pomoči z likovno umetnostjo v delo z otroki. V 

ta namen smo izvedli kvalitativno multiplo študijo primera na vzorcu 10 otrok. Vsak otrok 

je ustvaril šest likovnih del: risarsko in slikarsko nalogo po spominu, risarsko in slikarsko 

nalogo po domišljiji ter risarsko in slikarsko nalogo po opazovanju. Likovna dela je po 

Karlavarisovih dejavnikih likovne ustvarjalnosti neodvisno ocenila tričlanska strokovna 

komisija. S pomočjo raziskave smo poskusili podati osnovne smernice za spodbujanje 

ustvarjalnosti v sklopu pomoči z likovno umetnostjo oziroma z vnosom elementov pomoči 

z likovno umetnostjo v delo z otroki. 

 

Ključne besede: ustvarjalnost, pomoč z likovno umetnostjo, dejavniki likovne 

ustvarjalnosti, likovni motiv, vrednotenje likovne ustvarjalnosti. 
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ABSTRACT 

 

The theme of this master thesis is artistic creativity of children. Main field of interest is 

how is a method of conveying a motif (by memory, by observation and by imagination) is 

connected with factors of artistic creativity by Karlavaris (originality, flexibility, fluency, 

elaboration and redefinition) and how can we stimulate creativity with art therapy or by 

implementing elements of art therapy while working with children. For this purpose a 

qualitative multiple case study was carried out on a sample of 10 children. Each child will 

create 6 artworks: drawing and painting task by memory, drawing and painting task by 

imagination and drawing and painting task by observation. Using Karlavaris factors of 

artistic creativity children's artworks will be independently evaluated by a three member 

expert panel. Results of the study will be used as a foundation for establishing directions 

of stimulating creativity with art therapy or by implementing elements of art therapy while 

working with children will be formed. 

 

Keywords: creativity, art therapy, factors of artistic creativity, art motif, evaluation of 

artistic creativity 
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1.0 UVOD 

 

1.1 Ustvarjalnost 

 

Na ustvarjalnost je mogoče gledati z veliko različnih vidikov. Raznolikost vidikov je med 

drugim posledica dejstva, da za ustvarjalnost obstaja kopica definicij, konceptualizacij, 

domen in ved, ki se z njo ukvarjajo, jo empirično preverjajo, in to na različnih stopnjah 

analize (Kozbelt idr., 2010). Pečjak (1987) opozarja na težavo, da lahko ustvarjalnost 

opredelimo na več načinov, vendar nobeden ni zadosten. Tudi de Bono (1992) se strinja, 

da obstaja na področju ustvarjalnosti veliko zmede in napačnih prepričanj. 

 

V kasnejšem delu Pečjak (2006) navaja, da enotna opredelitev ustvarjalnosti sicer ne 

obstaja, se pa večina avtorjev strinja glede naslednjih kriterijev, ki določajo ustvarjalnost: 

izvirnost, koristnost, prožnost in gibljivost, pri čemer mnogi dodajajo še druge značilnosti, 

kot so npr. odprtost, svobodnost in nekonformizem. Psihologi, ki proučujejo ustvarjalnost, 

imajo izvirnost za najbolj zanesljivo, veljavno in nedvomno merilo ustvarjalnosti (Pečjak, 

1987). T. Amabile (1996) pri sodobnih definicijah kot ključni kriterij dodaja še uporabnost.  

 

Odgovor je izviren, kadar sporoča nekaj novega, svojskega, redkega, v skrajnem primeru 

edinstvenega in neponovljivega. Pri tem je odgovor tem izvirnejši, čim redkejši je, najbolj 

izviren pa je odgovor, ki se je pojavil samo enkrat in je edinstven. Izvirnost lahko 

preučujemo tudi s kvalitativnega vidika. Lahko govorimo o metodološki izvirnosti, o 

izvirnosti pri izdelavi novih sredstev, o izrazni in kombinatorni izvirnosti itd.  Gaussova 

rešitev problema seštevanja števil je npr. metodološka izvirnost, ker je odkril novo metodo 

računanja, ne pa novega rezultata. Izvirnost pri izdelavi novih sredstev je značilna za 

izumitelje, kombinatorno izvirnost srečamo pri igralcih in pri umetnikih, ki svojevrstno 

kombinirajo izkušnje (Pečjak, 1987). 

 

Uporabnost se nanaša na uporabnost rezultatov ustvarjalnega mišljenja, vendar pa le-ta ni 

vedno neposredno razvidna. Včasih so minila stoletja, celo tisočletja, preden se je pokazala 

uporabnost kakšne ideje. Grški filozof Demokrit je že pred približno dvema tisočletjema 

trdil, da snov sestoji iz atomov, ki jih povezuje sila, šele pred nekaj desetletji pa so 

koristnost ideje o atomih dokazali (nuklearna elektrarna). Italijanski slikar in izumitelj 

Leonardo da Vinci je že pred 500 leti risal načrte letal, tankov, podmornic in ur, ki so jih 
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uresničili šele v prejšnjem stoletju. Uporabnosti ne smemo pojmovati preveč ozko, 

izključno kot praktično korist, saj je npr. uporabna tudi hipoteza, ki zavrača ali potrjuje 

znanstveno teorijo, ali pa pojasnjuje pomanjkljivosti v našem znanju (Pečjak, prav tam). 

Neposredno uporabnost in koristnost je še posebej težko meriti pri umetniških delih in 

stvaritvah, seveda pa ne moremo trditi, da umetniška dela niso ustvarjalna, saj ustvarjalnost 

predstavlja temelj umetniškega ustvarjanja. De Bono (1992) opozarja, da so vse dragocene 

ideje navidez logične, vendar do njih ni pripeljalo logično oziroma vertikalno mišljenje, 

ampak lateralno. To je eden izmed najpomembnejših vzrokov, da veliko posameznikov ne 

opaža in ne priznava potrebe po ustvarjalnosti, saj misli, da je do pomembnih idej vodilo 

vertikalno mišljenje oziroma logično sklepanje.  

 

Po Pečjaku (prav tam) je ustvarjalnost sposobnost razvijanja idej, izdelkov ali rešitev, ki so 

enkratne in nove ter smiselne in uporabne. Ustvarjalnost se uveljavlja na skoraj vseh 

področjih človekove dejavnosti, pri čemer prednjačijo tri: znanost, izumiteljstvo in 

umetnost.  

 

Trstenjak (1981) razmišlja podobno, vendar bolj poudari procesni vidik in dejavnike 

vpliva. Ustvarjalnost razume kot izraz splošne človekove dejavnosti, ki globoko posega 

v vso človekovo kulturno prizadevanje, saj je vsa kulturna zgodovina s civilizacijo vred sad 

človekove ustvarjalnosti. Izvor ustvarjalnosti je v posamezniku in njegovem sodelovanju z 

družbo, in je potemtakem dialog družbe, ki jo sestavljajo posamezniki. Poudarja, da 

ustvarjalnost temelji na običajnem razmišljanju in je podobna vsakdanjemu reševanju 

problemov. Za ustvarjalnost je značilna uporaba pridobljenega znanja in spretnosti na nov 

način, pri čemer nastane nekaj originalnega. Nanjo vplivajo različni dejavniki, med drugim 

znanje, osebnostne lastnosti, okolje, spoznavni procesi in značilnosti mišljenja (Trstenjak, 

1981).  B. Šupšáková (2009) in R. Kovač (2003) pa poudarjata razvojne dejavnike, pri 

čemer naj bi bili za razvoj ustvarjalnosti ključni: ustrezna klima, demokratični odnosi, 

spodbudno materialno okolje (v katerem je dovolj materiala, sredstev in možnosti za 

raziskovanje ter eksperimentiranje) in možnosti pridobivanja različnih izkušenj in bogatega 

doživljanja. Poleg tega mora okolje zagotoviti tudi ustrezno varnost, da si otrok izoblikuje 

visoko samopodobo in se pogumno sooča z izzivi, konflikti in problemi, ki ga vabijo k 

reševanju in ustvarjanju.  
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Na tem mestu moramo poudariti, da je pri ustvarjalnosti potrebno razlikovati spodbude od 

ustvarjalnih procesov in upoštevati tako impulze kot ustvarjalnost samo po sebi (Karlavaris 

in Berce-Golob, 1991). 

 

De Bono (1992) prepoznava teoretično in praktično potrebo po ustvarjalnosti. Teoretična 

potreba temelji na delovanju možganov kot aktivnem samoorganizirajočem sistemu, ki ni 

ustvarjen, da bi bil ustvarjalen. Praktična potreba pa temelji na dveh širših temeljih: na 

reševanju kriz, konfliktov ali problemov, pri čemer ne moremo nadaljevati brez novih idej, 

in na situacijah, ko nam nove ideje omogočajo napredek in dajejo nove priložnosti.  

 

Po letu 1950 je naraslo število razprav o ustvarjalnosti, pred tem pa tega področja psihologi 

znanstveniki niso obravnavali, ker so menili, da ni mogoče izvesti nazorne empirične 

raziskave. Znanstveno raziskovanje ustvarjalnosti sta v petdesetih letih spodbudila govor 

predsednika Ameriškega psihološkega združenja, Guilforda, leta 1950 in Thurstanov 

članek Creative talent iz istega leta (Trstenjak, 1981). Guilford je s svojim prispevkom 

spodbudil zanimanje in raziskovanje na področju ustvarjalnosti. Danes je ustvarjalnost 

pomembna tema in predmet preučevanja mnogih raziskovalcev z različnih področij.  

 

Vsekakor pa je ustvarjalnost nujno potrebna za družben napredek in razvoj človeštva in 

tudi zato jo moramo spodbujati in razvijati. Po K. Selaković (2015) predstavlja danes razvoj 

ustvarjalnosti enega osnovnih ciljev šolanja in eno izmed glavnih osnov koncepiranja 

sodobnega izobraževanja in vzgoje.  

 

1.1.1 Sistematizacija teorij ustvarjalnosti 

 

Ker je na ustvarjalnost mogoče gledati z veliko različnih vidikov, nam pri razumevanju in 

pregledu lahko pomagajo sistemi kategorizacij teorij ustvarjalnosti. 

 

1.1.1.1 Sodobne teorije ustvarjalnosti 

 

Kozbelt idr. (2010) navajajo kar 10 različnih kategorij sodobnih teorij ustvarjalnosti, kot so 

razvojne, kognitivne, psihometrične in ekonomske teorije, teorije stopenj in komponentnih 

procesov (Stage & Componential Process), teorije reševanja problemov in ekspertiz 

(Problem Solving & Expertise-Based), teorije iskanja problemov (Problem Finding) ter 
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evolucijske, tipološke in sistemske teorije ustvarjalnosti. Za namene magistrske naloge 

bom na kratko predstavila samo razvojni in psihometrični pogled, ki sta po tej klasifikaciji 

najrelevantnejša za vsebino magistrske naloge. 

 

Psihometrične teorije ustvarjalnosti 

 

Psihometrične teorije ustvarjalnosti ne temeljijo na nobenem modelu ali teoretičnem okviru 

ustvarjalnosti, ampak prek osredotočenosti na merjenje oz. ocenjevanje ustvarjalnosti z 

izsledki doprinašajo k vsem ostalim teoretičnim smerem in modelom. Med drugim se 

ukvarjajo z veljavnostjo in zanesljivostjo meritev oz. ocenjevanj, pri čemer se zanesljivost 

meritev nanaša na strinjanje/soglasje (agreement) in konsistentnost meritev, veljavnost pa 

na natančnost meritev (ali merimo tisto, kar želimo meriti) (Kozbelt idr., 2010). 

 

Nekaj temeljnih izsledkov psihometričnih teorij je močno vplivalo na vse teorije 

ustvarjalnosti: permisivna okolja omogočajo več divergentnega, originalnega mišljenja kot 

pa tipična testna okolja, kar je še posebej pomembno pri izobraževalnih procesih. Enako 

velja za sam test oz. nalogo – originalne ideje so mogoče samo takrat, ko test in okolje 

dopuščata divergentno mišljenje (Kozbelt idr., 2010). S konvergentno in divergentno 

produkcijo se je v svoji teoriji ukvarjal Guilford (1968, po Kozbelt idr. 2010), ki zanesljivo 

velja za (zgodovinsko gledano) enega največjih predstavnikov psihometričnih teorij 

ustvarjalnosti.  

 

Sklepamo lahko, da zakonitosti divergentnega mišljenja in produkcije veljajo za vsa okolja 

in vse vrste nalog, ne glede na to ali govorimo o bolj formalnih izobraževalnih okoljih, ali 

pa o bolj mehkih, ustvarjalnih okoljih, kot je npr. šola risanja ali slikanja, kakor tudi o 

pomoči z likovno umetnostjo.  

 

Razvojne teorije ustvarjalnosti  

 

Razvojne teorije ustvarjalnosti so med najbolj praktičnimi, saj nam omogočajo razumeti 

korenine ustvarjalnosti in način, kako ustvariti okolja, ki spodbujajo razvoj ustvarjalnosti 

pri otrocih (Kozbelt idr., 2010). Nekateri  izsledki raziskav so: 
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1) Ustvarjalnost se povezuje s tem, da so starši ustvarjalnih otrok le-te v zgodnjem 

otroštvu izpostavljali raznovrstnim izkušnjam (Goertzel in Goertzel, 1976, po 

Kozbelt idr., prav tam). 

2) Starši ustvarjalnih otrok niso preveč restriktivni, ampak dopuščajo zmerno stopnjo 

neodvisnosti (Albert in Runco, 1989, po Kozbelt idr., prav tam). 

3) Longitudialna raziskava Alberta in Runca (1999, po Kozbelt idr., prav tam) je 

pokazala, da so izjemno talentirani dečki v otroštvu vedno doživljali podporo za 

kognitivne in emocionalne prehode – od splošnega k ustvarjalnemu talentu in od 

zmožnosti k dejanskim izvedbam in dosežkom.  

 

Vsi ti splošni izsledki nam lahko zelo koristijo pri vzpostavljanju delovnega okolja v 

pomoči z umetnostjo, še posebej, kadar je ustvarjalnost pomembna kompetenca in so naši 

klienti otroci, saj načeloma lahko pričakujemo, da veljajo enake zakonitosti, pa čeprav ne 

gre za tako dolgotrajen in pomemben vpliv, kot ga ima družinsko okolje.  

 

1.1.1.2 Ustvarjalnost in glavne smeri psihologije 

 

Na ustvarjalnost je vsekakor mogoče pogledati tudi z vidika temeljnih smeri oz. »sil« 

psihologije: behaviorizma, kognitivne psihologije, psihoanalitične in humanistične 

psihologije. Za to magistrsko nalogo sta najbolj relevantni psihoanalitična in humanistična 

smer, ki smo ju orisali v nadaljevanju.  

 

Ustvarjalnost in psihoanalitična psihologija  

 

Freud (1953, po Karkaou in Sanderson, 2006)  je ustvarjalnost obravnaval kot enega izmed 

obrambnih mehanizmov. Opisal jo je kot obliko nevroze ali obsesije, ki poskuša izravnati 

pomanjkljivosti osebnosti in nerešen notranji konflikt oziroma kot sanjarjenje in 

fantaziranje, s katerimi skušamo prekriti frustracije in nezadovoljstvo.  

 

Kasneje se je negativna konotacija v povezavi z ustvarjalnostjo omilila, pri čemer se danes 

sprejema kot izraz čustvenega zdravja, zrelosti in kot visoko razvit obrambni mehanizem, 

ki nas ščiti pred preveč obremenjujočimi občutki. Psihoanalitik in pediater Winicott (1971, 

po Karkaou in Sanderson, 2006) vrednoti ustvarjalnost kot kazalec duševnega zdravja in 

svoje paciente pojmuje kot posameznike, ki so izgubili ustvarjalnost.  
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Ustvarjalnost in humanistična psihologija 

Po nekaterih avtorjih (Arons in Richards, 2015) se razvoj teorij oz. proučevanja 

ustvarjalnosti najbolj prepleta z razvojem humanistične psihologije. Humanistična 

psihologija v osnovi definira psihološko zdravje kot popolno realizacijo in aktualizacijo 

»jaza« oz. sebe, pri čemer je »jaz« po naravi zaveden, dinamično spremenljiv in ustvarjalen 

(Richards, 1996, po Arons in Richards, 2015).  

 

Razvoj humanistične smeri ter razvoj raziskav in teorij ustvarjalnosti sta potekala sočasno 

in se v temelju zelo razlikovala od takrat prevladujočih smeri. Obe sta se najprej 

osredotočali na izjemne posameznike in se poglobile v človeka in njegove posebne 

lastnosti. Kmalu po njunih začetkih sta se začeli prepletati, saj sta obe prepoznali človeško 

subjektivno realnost kot odločilno za razumevanje človeških zmožnosti, hkrati pa izjemno 

vplivale na širšo kulturo in delile spoznanja, ki se dotikajo vseh oseb, ne samo izjemnih 

posameznikov (Arons in Richards, 2015).  

Tako za humanistično psihologijo kot za ustvarjalnost je značilen celosten (holističen) 

pogled na človeka, ki raste, se spreminja in po nekaterih avtorjih usmerja svojo pot k 

višjemu duhovnemu smislu (Arons in Richards, prav tam).  

Za Maslowa (1968 in 1971, po Arons in Richards, prav tam), ki velja za enega od 

utemeljiteljev humanistične psihologije, je bila ustvarjalnost pomembna za vse osebe, saj 

naj bi omogočala proces rasti. Rhodes (1990, po Arons in Richards, prav tam) navaja, da 

je ustvarjalnost postala integralni del Maslowove hierarhične teorije potreb, še posebej od 

samoaktualizacije naprej. Osrednja osebnost sodobne humanistične psihologije, Rogers 

(1961, po Karkaou in Sanderson, 2006),  vidi ustvarjalnost kot edinstveno sposobnost 

posameznika, da ustvarja nove konstruktivne odnose z okoljem. Socialni psiholog in 

humanistični filozof Fromm (1959, po Karkaou in Sanderson, 2006) pa opredeli 

ustvarjalnost kot sposobnost videnja, zavedanja in odzivanja.  

Ker danes  ne moremo zanikati izjemne pomembnosti ustvarjalnosti, tako v poslovnem 

svetu, vsakdanjem življenju in pri osebnostni rasti, zadovoljstvu in sreči, je zelo pomemben 

koncept, ki ga je vsekakor dobro spodbujati pri posameznikih, pa naj bo to doma, v šoli ali 

drugih okoljih. S tega gledišča bi lahko v določenih primerih delovno okolje pomoči z 

umetnostjo oblikovali po humanističnem vzoru in pri klientih spodbujali razvoj 
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ustvarjalnosti ter jih usmerjali k osebnostni rasti in ne samo k iskanju oz. odpravljanju 

težav.  

1.1.2 Ustvarjalni proces 

 

Psihologi, ki proučujejo ustvarjalni proces, razlikujejo najmanj tri njegove faze (Pečjak, 

1987):  

1. usvajanje gradiva, znanja, spoznavanje situacije, 

2. odkritje ideje, zamisli, rešitve, »aha« izkušnja, transformacija gradiva, 

3. preverjanje rešitve ali ideje.  

 

Eden najbolj priznanih slovenskih psihologov, Pečjak (prav tam), loči pet faz časovnega 

poteka ustvarjalnega procesa. V prvi fazi se mislec seznani z gradivom, v drugi fazi pa 

prihaja do bolj poglobljenega spoznanja, razumevanja principov, vzročnih odnosov itd. V 

tej fazi se problem zoži in mislec že bolj natančno ve, kaj hoče oz. išče. Na obe fazi procesa 

pomembno vplivajo izkušnje, ki jih mislec prikliče iz spomina. V tretji fazi nastane »aha« 

izkušnja oziroma odkritje ideje, v kateri pride do transformacije gradiva. Mislec »rodi« 

idejo, zamisel, načrt ali rešitev s celostnimi značilnostmi. Nato mislec v četrti fazi izdeluje 

in izpopolnjuje idejo, razčlenjuje podrobnosti itd. V tej fazi pogosto prihaja do manjših, 

delnih uvidov, ki jih mislec vpleta v glavno rešitev. Peta faza je preverjanje. Znanstvenik 

izvede eksperiment ali logične operacije, tehnik izdela končne prototipe itd. Ta faza 

velikokrat traja zelo dolgo in je pogosto najtežja v ustvarjalnem procesu. Pečjak (prav tam) 

poudarja, da se faze med seboj prelivajo, prepletajo in segajo druga v drugo. Tako se npr. 

preverjanje lahko začne že med izdelavo, razumevanje pa se nadaljuje v proces izdelave, 

zlasti razumevanje podrobnosti, ki niso vključene v idejo. 

 

De Bono (1970 in 1992) poudarja, da je za ustvarjalnost najbolj pomembna veščina 

lateralnega mišljenja, ki se jo je potrebno priučiti in jo razvijati in da lahko kreacija novih 

idej poteka brez poznavanja področja, pri čemer mislecu podatki oz. poznavanje področja 

kasneje služijo za preverjanje ideje. De Bono (1992) v nedolžnosti oziroma naivnosti 

(innocence) prepozna enega izmed izvorov ustvarjalnosti, kar je še posebej pogosto pri 

otrocih, ki še nimajo toliko izkušenj, ali pri osebah, ki niso strokovnjaki oz. poznavalci 

določenega področja. 
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1.1.2.1 Ustvarjalni proces pri umetniškem ustvarjanju 

 

Pri umetniškem ustvarjanju številni avtorji opisujejo štiri značilne faze ustvarjalnega 

procesa: preparacijo, inkubacijo, iluminacijo in verifikacijo. Preparacija oz. priprava 

pomeni seznanjanje z gradivom in razumevanje. Umetnik zbira podatke o problemu in o 

njih premišljuje. V fazi inkubacije podatki iz faze priprave na nek način »zorijo« in problem 

je na videz odložen. Iluminacija dobesedno pomeni »razsvetljenje«, ki predstavlja nenaden, 

bliskovit pojav. To fazo pogosto imenujejo inspiracija, kar pomeni »vdih« ali 

»vdahnjenje«. Ideja pride tako rekoč »v enem vdihu« v glavo. Od »aha« izkušnje se 

razlikuje le v tem, da sledi inkubaciji (Pečjak, 1987). 

 

Tudi Karlavaris in Berce-Golob (1991) razmišljata podobno in pri ustvarjalnem procesu 

umetniškega oz. likovnega izražanja ločita štiri do pet faz. Likovno izražanje 

temelji na kvantitativnih (učenje, delo, ocenjevanje) in kvalitativnih dejavnikih (igra, 

ustvarjanje) ustvarjalnega procesa, pri čemer poudarjata, da je likovna dejavnost zelo 

zapletena in da aktivira vse človekove sposobnosti – od opažanja, zbiranja in zavestne 

obdelave podatkov ter oblikovanja s pomočjo domišljije, do čustvenega ocenjevanja in 

motoričnega izražanja koncepta oz. ideje. Tako je lahko pravilno zastavljena likovna 

dejavnost izjemnega pomena, saj razvija veliko različnih kompetenc.  

 

1.1.3 Dejavniki ustvarjalnosti 

 

1.1.3.1 Joy Paul Guilford 

 

Guilford (1967, po Karlavaris, Barat in Kamenov, 1988) je prvi podal faktorsko teorijo 

ustvarjalnosti, v kateri je definiral 24 ustvarjalnih dejavnikov, pri čemer danes v večini 

raziskav uporabljajo samo nekatere, bolj jasno definirane dejavnike.  

 

Mišljenje je razdelil na konvergentno in divergentno. Prvo pride do izraza pri reševanju 

zaprtih tipov problemov, ki dopuščajo samo eno rešitev, divergentno mišljenje pa se kaže 

pri reševanju odprtih tipov problemov, ki jih lahko rešujemo na različne načine in 

dopuščajo več možnosti. Guilford je menil, da so divergentne sposobnosti tesno povezane 

z ustvarjalnostjo (Jaušovec, 1987). 
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Po Pečjaku (1987) je ločil štiri vrste miselnih procesov: ocenjevanje, konvergentno 

mišljenje, divergentno mišljenje, spomin in spoznavanje. Za konvergentno mišljenje je 

značilno iskanje točnih rešitev in logičnih zaključkov, za divergentno pa ustvarjanje novih 

idej in uživanje v procesu iskanja. Pri konvergentnem mišljenju se misli držijo skupaj in so 

usmerjene k enemu cilju, kar zahtevajo šole, psihološki testi in formalna logika. Povsem 

drugačno je divergentno mišljenje, pri katerem se misli razhajajo in so usmerjene proč od 

običajnih ciljev, zato prihaja mislec do različnih rešitev. Značilno je za ustvarjalne osebe.   

 

Za divergentno mišljenje so značilne naslednje lastnosti (Pečjak, 1987):  

1. redefinicija: nova uporaba vsebine, 

2. občutljivost za probleme: sposobnost odkrivanja problemov, 

3. fluentnost: razpoložljivost bogastva idej, 

4. originalnost: sposobnost odkrivanja popolnoma novih idej, 

5. elaboracija: razgradnja originalne ideje v detajle, 

6.   fleksibilnost: lahko zapuščanje poznanih poti. 

 

Po Duhu (2014) so asociativna, fleksibilna, adaptivna in ekspresivna fluentnost, fluentnost 

idej in besed, spontana in adaptivna fleksibilnost, originalnost in figuralna elaboracija po 

Guilfordu empirično potrjeni divergentni dejavniki ustvarjalnosti. K temu dodaja še 

občutljivost za probleme in redefinicijo, ki spadata med empirično potrjene spoznavne 

dejavnike ustvarjalnosti.  

 

Guilfordovemu modelu poleg drugih pomanjkljivosti očitajo, da je izpustil nekatere 

pomembne dejavnike, kot so osebnostne lastnosti in motivacija ter tako definiran ne 

odgovarja na vprašanje sprožanja ustvarjalnega procesa (Duh, 2014).  

 

1.1.4 Likovna ustvarjalnost 

 

Trstenjak (1981) trdi, da se umetniško ustvarjanje razlikuje od znanstvenega samo v tem, 

da je znanstveno ustvarjanje spoznavno, umetniško pa poleg spoznavnega tudi estetsko. V 

umetniški ustvarjalnosti se odkritje in sprememba udejanjita v istem trenutku, na področje 

umetniške ustvarjalnosti pa spada tudi likovna ustvarjalnost, ki jo lahko opredelimo na enak 

način, vendar moramo prišteti še likovno-izrazna sredstva (Duh, 2014). Ustvarjalnost na 
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likovnem področju se kaže tako v likovnem izdelku kot v procesu nastajanja izdelka (Kariž, 

2010).  

 

Vsak miselni proces, ki ustvarja nove kombinacije ali odkriva nove odnose, je ustvarjalen. 

Tako je likovno izražanje vedno ustvarjalno, saj gre za motorično opredmetenje notranje 

predelave informacij, preoblikovanje situacij v okolju, preoblikovanje informacij in večkrat 

tudi za odpiranje problemov (Tacol, 1999).  

Po Vrliču (2001) je pomembna sestavina likovnega izražanja prav divergentno mišljenje, 

saj likovno izražanje temelji na različnih pristopih in poudarja individualnost.  

Podobno navaja T. Tacol (1999), ki meni, da je likovna ustvarjalnost odraz posameznikove 

usmerjenosti k izvirnemu, neobičajnemu reševanju problemov in raziskovanju likovnih 

tehnik. Odvisna naj bi bila od dednih dispozicij in spodbujanja spontanega mišljenja v 

vzgojnem obdobju. Podobno razmišljata B. Tomšič Čerkez in U. Podobnik (2015), ki 

dojemata ustvarjalnost kot pomembno pozitivno značilnost osebnosti, ki ni samo prirojena, 

ampak jo z izkušnjami tudi razvijamo. Tudi Karlavaris, Baráth in Kamenov (1988) menijo, 

da ustvarjalnost ni privilegij nekaterih posameznikov, ampak zmožnost vsakega človeka. 

De Bono (1992) trdi, da je dojemanje ustvarjalnosti kot naravnega talenta in nečesa, česar 

se ne moremo naučiti, temeljno napačno prepričanje, ki vlada o ustvarjalnosti.  

Otroška likovna ustvarjalnost ima univerzalni značaj in je izraz enega univerzalnega stila 

(Supek, 1979, po Duh, 2014). Je nestabilna, trenutna in neorganizirana, za razliko od 

ustvarjalnosti odraslih umetnikov, ki je bolj kontrolirana in zavestna (Duh, prav tam). 

Razvijanje likovne ustvarjalnosti dokazano vpliva na razvoj splošne ustvarjalnosti 

(Karlavaris, Barat in Kamenov, 1988). U. Podobnik (2008) v tem kontekstu omenja 

raziskavi Matthewsa (2003, po Podobnik, 2008) in Atkinsona in Dasha (2005, po Podobnik, 

prav tam).  

1.1.4.1 Dejavniki likovne ustvarjalnosti 

 

Duh (2014) opozarja, da je za razumevanje procesa likovne ustvarjalnosti najprej potrebno 

ločiti med t. i. subjektivnimi likovnimi dejavniki in dejavniki likovne ustvarjalnosti, pri 

čemer subjektivne likovne dejavnike razdeli na osebnostne lastnosti in likovne sposobnosti. 

Natančno zaznavanje, skupek predstav, domišljija in motorična spretnost spadajo med 

subjektivne likovne dejavnike, ki ustvarjalnost omogočajo, občutljivo zaznavanje, 
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ustvarjalno mišljenje, emocije in motorična senzibilnost pa med dejavnike, ki ustvarjalnost 

spodbujajo. Ti dejavniki opredeljujejo specifične dejavnike likovne ustvarjalnosti.  

 

Karlavaris in M. Kraguljac (1976, po Vrlič, 2001) sta izločila 6 Guilfordovih dejavnikov 

ustvarjalnosti in jih prilagodila likovni ustvarjalnosti: 

 

1. Originalnost, ki se pri likovni dejavnosti kaže v nekonvencionalnosti likovnega 

izražanja. To je sposobnost iskanja neobičajnih, izjemnih in neponovljivih idej ter 

rešitev. Originalne so nenavadne, nepričakovane domišljijske ideje, nastale brez 

tujega vpliva. Na originalnost vplivajo sposobnost opazovanja in videnja 

originalnih podrobnosti in povezav med njimi.  

2. Fleksibilnost, ki se pri likovni dejavnosti kaže v iskanju in odkrivanju novih poti, 

prilagodljivi uporabi izraznih sredstev, delovnih postopkov, materialov in tehnik ter 

iskanju drugačnih postopkov upodabljanja motiva. Za fleksibilnost je značilno 

prehajanje z ideje na idejo, več pravilnih rešitev in manj rigidnosti ter fiksiranosti. 

3. Fluentnost, ki se pri likovni dejavnosti kaže v raznoliki uporabi materialov in 

najrazličnejših pristopih pri upodabljanju motiva. Fluentnost se kaže v bogastvu 

idej, potez, raznolikih rešitev, hipotezah, asociacijah, prav tako pa označuje tudi 

prožnost mišljenja in divergentno mišljenje. Je sposobnost, da najdemo številne 

rešitve in navedemo sinonime, ki ustrezajo zahtevam. 

4. Elaboracija, ki se pri likovni dejavnosti kaže v smotrni uporabi likovnih tehnik in 

postopkov, starosti, primerni uporabi orodij, pripravi vsega za likovno dejavnost in 

izbiri motivu ustreznega formata podlage. Poleg tega zajema sposobnost načrtnega 

likovnega komponiranja. Elaboracija pomeni izdelavo načrta, načrtovanje 

raziskovanja, razvijanje idej in strukturiranje rezultatov. 

5. Redefinicija, ki se pri likovnih dejavnosti kaže v transformiranju oblik, barv in 

likovnih odnosov. Je sposobnost spoznano uporabiti na nov način. 

6. Občutljivost za probleme, ki se pri likovni dejavnosti izraža kot občutljiva čutna 

percepcija barv, oblik, likovnih odnosov, ravnotežja in skladnosti. To sposobnost 

zaznavanja bistvenega razvijamo z razvijanjem občutljivega opazovanja (Duh, 

2004; Vrlič, 2001). 

 

Vsak dejavnik je sestavljen iz 2 polov – pola, ki ustvarjalnost spodbuja, in pola, ki 

ustvarjalnost omogoča (Duh, 2014).  
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Redefinicija, fluentnost in elaboracija ustvarjalnost omogočajo, originalnost, fleksibilnost 

in občutljivost za probleme pa ustvarjalnost spodbujajo. Pri tej razdelitvi gre za 

prevladujočo funkcijo, saj dejavniki, ki ustvarjalnost omogočajo, vsebujejo tudi 

spodbujevalne tendence in obratno – dejavniki, ki ustvarjalnost spodbujajo, vsebujejo tudi 

tendence omogočanja (Duh, 2014). Ustvarjalni proces spodbudi kvantitativne dejavnike, ki 

omogočajo ustvarjalnost, in kvalitativne dejavnike, ki ustvarjalnost spodbujajo (Karlavaris 

in Berce-Golob, 1991). 

 

1.1.4.2 Vrednotenje ustvarjalnosti likovnih del 

 

Likovna dela prištevamo med ustvarjalne produkte, veliko avtorjev pa kot izhodišče 

preučevanja ustvarjalnosti postavlja prav ustvarjalni produkt (Duh, 2014). Pri likovnem 

delu je možno vrednotiti ustvarjalnost, likovni jezik, likovni doživljaj in likovno znanje (H. 

Berce-Golob, 1993). V magistrski nalogi smo se ukvarjali samo z vrednotenjem 

ustvarjalnosti likovnih del. 

 

Pri vrednotenju ustvarjalnosti likovnih del, še posebej otroških, je pomembno upoštevati 

mnenje večih avtorjev (npr. Jaušovec, 1987 in Miel, 1968, oboje po Duh, 2014), da je za 

posameznika ustvarjalno že, če je napravil nekaj novega zase, če rešitve ni priklical iz 

spomina in če je povezal stvari, ki v njegovi izkušnji pred tem niso bile povezane. Torej ni 

nujno, da je izdelek nov in edinstven v širšem merilu ostalih likovnih in umetniških 

izdelkov. A. Gerlovič (1968) pa je prepričana, da moramo likovna dela otrok vrednotiti z 

enakimi merili kot likovna dela odraslih. Vrednotenje po pristnosti in izvirnosti likovnega 

dela uvršča med primerne vrste vrednotenja, pri čemer so močnejša tista likovna dela, ki 

vsebujejo novo, izvirno zamisel in izdelavo.  

 

H. Berce-Golob (1993) navaja, da je priprava meril oz. kriterijev vrednotenja likovnih del 

zelo težek problem. Podobno razmišlja tudi Duh (2014), ki poudarja, da v likovnosti ni 

popolnoma natančnih meril – tudi, ker je možnih več dobrih, pravilnih in ustreznih rešitev. 

Lestvice in komisijsko ocenjevanje pa lahko dokaj dobro objektivizirajo vrednotenje. 

Duhove (2014) izkušnje in mnenje velike večine avtorjev je, da dajejo najbolj objektivne 

rezultate t. i. testi delovnega vzorca, kar pomeni, da so naloge zastavljene tako, da otrok 

sam po svoji volji koncipira celotno obliko. Pri tem je pomembno, da so v testni situaciji 

vsem otrokom na voljo enaki materiali, enako časa in enaka navodila. Pri tem pa naloge ne 
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smejo biti preveč specifične, da puščajo dovolj prostora za individualne variacije (Duh, 

prav tam).  

 

1.1.4.3 Likovno-ustvarjalni razvoj pri otrocih 

 

Likovno izražanje je organizirana namerna akcija, k smotru usmerjena dejavnost, s katero 

otroci podzavestno in zavestno povezujejo izkušnje, vizualizirajo misli, občutja, vtise in 

spoznanja na sebi lasten način (Tacol, 1999). Likovno izražanje pri otrocih ima pomembno 

vlogo pri kognitivnem razvoju, saj otrokom ponuja njim lasten način, s katerim raziskujejo, 

spoznavajo in si razlagajo svet, ki jih obkroža. Pri tem nastajajo likovni izdelki, ki jih pri 

mlajših otrocih lahko poimenujemo tudi znakovni diagrami, s katerimi otroci razlagajo 

lastnosti, vlogo in funkcijo predmetov in pojavov iz okolja (Vrlič, 2001). 

Po Butini (1997a) je: »Likovna umetnost razmišljanje, iz njega pa je izvedeno likovno 

spoznanje. To pa se po svojih sadovih ne razlikuje od drugih oblik človeškega spoznanja, 

le izraženo je na specifično likoven način« (str. 148). Tako otroška risba ne predstavlja 

projekcije ali predstave o določenih smereh predmeta, ampak samo stopnjo spoznanja v 

vidnih doživetjih, ki je pogojena z razvojno stopnjo otroka. Otrok ne riše tega, kar vidi, 

ampak tisto, kar ve o stvareh. Čeprav npr. geometrijske figure zaznava enako kot odrasel 

človek, pa reprezentativni in zaznavni prostor nista enaka, pri čemer reprezentativni prostor 

izhaja iz mentalne predelave zaznanih podatkov (Piaget in Inhelder, 1977; Butina, 1997a).  

 

Začetno likovno izražanje ima svojevrstne značilnosti. Najbolj opazna, posebej pri mlajših 

otrocih, so: 

1. Čustvena nesorazmernost oziroma emocionalna neproporcionalnost: otroci se pri 

upodobitvah ne ravnajo po vizualnih razmerjih, ampak velikostni odnosi sledijo 

čustvenim odnosom. Otroci čutijo potrebo in težnjo, da v risbah izrazijo njim 

pomembne predmete in izpustijo vse, kar se jim ne zdi pomembno. Otroka v 

predšolskem obdobju realni velikostni odnosi ne zanimajo.  

2. Dinamične rešitve premikov figur in značilno upodabljanje prostora: otroci 

poskušajo s statičnim medijem, z risbo, prikazati dinamiko, akcijo, dejanje, 

trajanje. Niso zmožni upodobiti giba, zato npr. narišejo daljšo roko, in s tem 

nakažejo pobiranje, trganje, tapkanje. Gibanje predmeta prikažejo tako, da narišejo 

sled poti. Pri upodabljanju prostora gre najprej za lebdenje po formatu, kjer prostor 

ni nakazan z ničimer; nato za upodabljanje prostora po plasteh (kar je na formatu 
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upodobljeno višje, je v prostoru bolj oddaljeno); nizanje podob na talno črto. 

Upodabljanje prostorskih odnosov, ki izhajajo iz vidnih vtisov, se pojavi proti 

koncu predšolskega obdobja (Karlavaris in Berce-Golob, 1991; Vrlič, 2001).  

 

Vrlič (2001) izpostavi še naslednje značilnosti likovnega izražanja pri mlajših otrocih: 

- Iskanje zakonitosti in ravnovesja oziroma iskanje strukture vidnega, ki za razliko 

od emocionalne neproporcionalnosti temelji na vizualnih vtisih. Otrok upodablja 

vizualno bistvo pojavov in stvari, s katerimi se srečuje, pri tem pa se omeji na 

prikazovanje splošnih lastnosti predmetov. Otrok prikaže to, kar po njegovem 

mnenju izpolnjuje pogoje videnega, pri tem uporablja primarne (okroglost), 

enostavne in splošne strukturne lastnosti.  

- Ekonomičnost, ki se v risbi kaže z uporabo podobnih enostavnih elementov pri 

upodabljanju različnih motivov. Tako imajo npr. vse živali človeške obraze ali pa 

se v risbi ponovi krog, iz katerega žarčijo ravne črte, ki predstavljajo sonce, ježa, 

oči itd. 

- Upodabljanje po načelu razlikovanja, ki izhaja iz splošne zakonitosti otrokovega 

razvoja – otroci znajo najprej poiskati razlike med predmeti, šele nato iščejo 

podobnosti. Otroci iščejo maksimalne razlike v oblikah (krog, kvadrat in trikotnik), 

barvah (rdeča, rumena in modra), svetlobi (črno in belo) in smereh (vodoravno in 

navpično). 

- Nazornost likovnega upodabljanja, ki temelji na nasprotovanju upodabljanja vidnih 

vtisov. Otrok ve, da je miza kvadratna, zato jo tudi nariše kot kvadrat, čeprav je v 

resnici miza takšna samo iz ptičje perspektive. Otrok riše konstrukcijsko pravilno 

in nazorno, kar pa ni povezano z neposrednim vidnim vtisom. 

- Delno obvladovanje slikovne površine, kar pomeni, da otrok pri likovnem izražanju 

vidno in miselno upošteva samo del površine oziroma risbe in ne celotnega formata. 

- Učinek vpliva prejšnjih razvojnih stopenj, ko otrok na določeni razvojni stopnji 

likovnega izražanja uporablja dosežke iz preteklih stopenj.  

- Vsaka oblika ima svoj prostor, zato otroci, ki jih pri likovnem izražanju vodijo 

miselni odnosi do vidnih pojavov (zavedanje celovitosti motiva), motiv upodobijo 

v celoti. (Človeku, ki jaha konja narišejo tudi nogo, ki se je ne vidi, ker otrok ve, da 

ima človek dve nogi.)  
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- Posnemanje je lastnost mlajših otrok, saj se tako učijo. Določene shematske 

upodobitve pa se pojavljajo v risbah pri vseh otrocih. Pomembno je, da posnemanje 

omejimo.  

 

B. Tomšič Čerkez in U. Podobnik (2015) poudarjata pomen likovne dejavnosti za razvoj 

različnih sposobnosti otrok: »Likovna dejavnost pri vsaki starosti otrok spodbuja razvoj 

ustvarjalnih sposobnosti, sposobnosti vizualnega opazovanja, vizualnega mišljenja, 

vrednotenja, kritičnosti, sposobnost za sprejemanje novosti, spodbujanje in razvijanje 

opazovanja, pomnjenje, pozornost, domišljijo, kreativno mišljenje, motivacijo, občutek za 

načrtovanje dela, tehnično spretnost, motorično občutljivost in tudi značajske lastnosti 

človeka, kot so vztrajnost, doslednost, samostojnost, kritičnost, samozavest in 

samopotrjevanje« (str. 70). 

Vizualno mišljenje 

Vizualno mišljenje omogoča spoznavanje vizualnega sveta in odnosov v njem. Je del 

mišljenja, ki se ukvarja z oblikami, barvami in relacijami v prostoru, z vsem vidnim, in igra 

pomembno vlogo pri procesu dojemanja bistva pojavov (Vrlič, 2001). Sklepamo lahko, da 

likovno mišljenje temelji na vizualnem in ga samo nekoliko razširi oz. konkretizira, saj po 

Butini (1997b) vsebuje posebej usmerjeno likovno pozornost in likovne materiale. Likovno 

mišljenje namreč ni mogoče brez likovnega materiala (Butina, prav tam).  

 

Vrlič (2001) meni, da razvoj mišljenja pri otrocih poteka od konkretnega k abstraktnemu 

ter k ločevanju med notranjim in zunanjim svetom. Izpostavlja naslednje značilnosti 

dojemanja:  

1. prednost zaznav pred predstavami, pri čemer je trenutna zaznava pomembnejša tudi 

od tega, kar bi se lahko ugotovilo s sklepanjem; 

2. simboli predmetov so tesno povezani s predmeti samimi; 

3. realizem, pri čemer otrok subjektivnim pojavom pripisuje materialnost in 

objektivnost; 

4. egocentrizem, pri čemer otrok subjektivne vtise prenaša na ljudi in predmete, pri 

tem pa pozna samo svoj zorni kot in se ne more vživeti v drugega; 

5. animizem, ki pomeni pripisovanje subjektivnih značilnosti objektivnim pojavom; 

6. finalizem, pri čemer gre za pripisovanje namena različnim pojavom (npr. sneži, da 

se bomo sankali). 



  23 

 

 

Zaključimo lahko, da je vizualno dojemanje sveta, ki nas obdaja, sad dolgotrajnega procesa 

urejanja vidnih senzacij in prostorskih zakonitosti. 

 

Razvojne faze otrokovega likovnega izražanja 

 

Strokovnjaki se ne strinjajo glede trajanja, poimenovanja in števila razvojnih faz, strinjajo 

pa se, da se spremembe v otroškem likovnem izražanju kažejo v popolnejšem in 

natančnejšem prikazu človeške figure in posameznih predmetov. Tri bistvene faze, ki se 

deloma ujemajo s splošnim razvojem otrok, so (Karlavaris in Berce-Golob, 1991): 

 

1. Faza čečkanja se prične med drugim in tretjim letom, konča pa se okoli četrtega 

leta. Otrok riše različne črte, ni pa zmožen narisati nič konkretnega. V fazi čečkanja 

je za razvoj koordinacije in usvajanja slikovnih odnosov v okolju pomembno, da 

ima otrok možnost izražanja s črto in obliko (Vrlič, 2001). Za obdobje čečkanja je 

značilno, da otroci razvijajo senzomotorično obvladovanje roke, pisala in likovnega 

okolja. V fazi čečkanja mu npr. barvni madež pomeni vse – včasih očeta ali mamo, 

drugič dudo ali stekleničko. Čečkanje in črte še nimajo določene smeri. Šele ko 

otrok doseže določen nivo spretnosti, se lahko loti organizacije prostora na slikovni 

ploskvi (Butina, 1997a).  

2. Faza sheme ali simbola, ki se prične okoli četrtega leta in konča med šestim in 

sedmim letom. Otrok riše predmete in človeške figure nepopolno, poudarja le tisto, 

kar se mu zdi pomembno. Otrok upodobljene oblike poimenuje, večkrat tudi 

naključno.  

3. Faza oblik in pojavov, ki traja od sedmega do dvanajstega leta. V tej fazi otrok teži 

k realnemu prikazu risanega objekta ali pojava (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). 

 

Razvoj likovne forme 

 

Za razvoj likovne forme je značilna konstantnost razvojnega zaporedja, kar pomeni, da si 

faze vedno sledijo v enakem zaporedju (Vrlič, 2001). »Otrok zna vedno najprej narisati 

krog, nato kvadrat in šele nato trikotnik. Če zna narisati kvadrat, zna narisati tudi krog« 

(Vrlič, prav tam, str.21). 
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Približno pri treh letih otrok preide v obdobje domišljijskega mišljenja, v katerem se začne 

ukvarjati s slikami. Čačke se združijo in nastane prva oblika. Pri približno štirih letih začne 

zavestno ustvarjati oblike, ki nastajajo na podlagi iskanja razlik med njimi – oglato ni več 

okroglo, vodoravno loči od navpičnega. Začne se seznanjati s prostorskimi odnosi, smermi, 

povezavami med oblikami ter s praznim in polnim prostorom. To obdobje velja za najbolj 

ustvarjalno obdobje otrokovega likovnega razvoja, ker otrok še ne pozna poenostavljenih 

in priučenih shematskih likovnih upodobitev. Med četrtim in petim letom želi otrok 

upodobiti prostor in se sooči s problemom, da je list dvodimenzionalen in nima globine. 

Tako otroci začnejo okoli petega leta upodabljati oblike, ki predstavljajo ploskve in 

površine. Med petim in sedmim letom otrok spoznava bolj zapletene oblike, ki izvirajo iz 

kombinacij različnih elementov. Pojavi se obrisno upodabljanje, pri čemer figuro upodobi 

kot celoto in ne več kot simbol. Razmerja figur so realnejša, poleg tega pa se pojavi 

upodabljanje obraza s profila. V starejšem predšolskem obdobju lahko zaznamo novo 

organizacijo prostora, saj se pojavijo talna črta, transparentnost, prekrivanje in izrez (Vrlič, 

2001). 

 

Razvoj likovnega izražanja z barvo 

 

Do tretjega leta so otroci pri likovnem izražanju usmerjeni na risanje predmetov, ki jih v 

tej starosti ločujejo po obliki in ne po barvi. Barve na likovnem delu ne nosijo nobenih 

pomenov, ker jih uporabljajo neodvisno od predmeta ali vsebine. Otroci ne povezujejo 

barve in figure s pomenom, kljub temu pa je pomembno, da otroku v tem obdobju 

ponudimo veliko različnih barv, tehnik in materialov. Ko likovno izražanje otroka ni več 

posledica same motorične aktivnosti, ampak nastopita povezava in dialog s svetom ter se v 

risbi pojavijo prve zaključene oblike, takrat barva začne dobivati določen pomen (Vrlič, 

2001). 

 

Tudi v drugi fazi (sheme in simboli) otroci ne izbirajo barve na podlagi vizualnih podatkov, 

ampak glede na svoje nagnjenje. Otrok v tem obdobju uporablja žive barve, še vedno je 

izrazito iskanje očitnih in močnih razlik in iz tega razloga se zatekajo k uporabi čistih, 

nasičenih barvnih tonov. V tem obdobju moramo otrokom, da bi razvili barvno občutljivost 

in usvojili barvne zakonitosti vidnega sveta, ponujati močne barve. Okoli petega leta pa 

otrok začne upodabljati večje ploskve oziroma površine, ki jih je treba zapolniti z barvo, 

tako uporaba barve pri likovnem izražanju dobi prvo vlogo pri likovnem delu. 
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V tretji razvojni fazi otrokovega likovnega izražanja (težnja k realnemu prikazu risanega 

objekta ali pojava) se pojavi raznolika in bogata uporaba barve. Ni potrebe po obrisovanju 

oblik, otrok s širokimi nanosi ustvarja oblike in barve istočasno. Pojavi in predmeti 

dobivajo stalno barvo, ki je povezana z vidno stvarnostjo (npr. rdeče strehe, rumeno sonce, 

modri oblaki itd.). Otroku moramo povedati, da je pri uporabi barv še vedno lahko 

svoboden in da ni nič narobe, če je trava vijolična in obraz zelen. Tako imenovani barvni 

realizem je samo ena od stopenj v razvoju likovnega izražanja z barvo, ki jo mora otrok 

osvojiti in preseči (Vrlič, prav tam). 

 

1.2 Tema in motiv v likovni umetnosti 

 

Tema je širši vsebinski sklop, pri čemer je vsaka tema lahko upodobljena z množico 

različnih motivov. Tematika, ki jo vpletamo v likovno-vzgojno delo, je povod za likovno 

delo. Z dobro izbrano tematiko razvijamo otrokove likovne sposobnosti, s spoznavanjem 

različnih likovnih tehnik pa bogatimo otrokov likovni izraz (Vrlič, prav tam).  

 

V likovni umetnosti se teme delijo na krajino (urbana in neurbana krajina), tihožitje (s 

predmeti nežive narave, z mrtvo naravo in tihožitje s pritajenim življenjem), portret 

(avtoportret, skupinski portret), akt (realistični akt – likovna študija, idealizirani akt) in žanr 

(upodabljanje prizorov iz vsakdanjega življenja) (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). 

Za otroke so najprimernejše teme, ki obogatijo likovno izražanje otroka in pripomorejo k 

uresničevanju likovnih ciljev. Otrokom morajo biti čustveno blizu ter morajo njihovo 

pozornost usmerjati k inovativnosti, pri čemer naj širijo svoja obzorja na več področjih, ne 

samo likovno-vizualnem (Vrlič, prav tam).  

 

Motiv je fundamentalni subjekt umetniškega dela (Höfler, 1998, po Duh, Herzog in Huzjak, 

2016). Podobno razmišlja tudi Rothko (2008), ki navaja, da umetnost brez motiva ne more 

obstajati, motiv pa vedno izraža nek vidik iz okolja. To velja tudi za abstraktno umetnost, 

čeprav tam motiv ni tako očiten kot predmeti ali zgodba. A. Gerlovič (1968) pa motiv 

pojmuje kot pojav v vidnem okolju, ki ustvarjalca spodbudi k likovnemu oblikovanju. 

Podobno B. Tomšič Čerkez in U. Podobnik (2015) vidita okolje kot neskončen vir 

spoznavanja in likovnih motivov, pri čemer s pogovorom o okolju kot likovnem motivu 

otroku pomagamo razvijati zmožnost opazovanja, domišljijo in spomin. Pri tem je koristno, 
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če otroke spodbujamo k natančnemu in bogatemu opazovanju okolja in pristnemu 

likovnemu izražanju, kar spodbuja tudi ustvarjalne sposobnosti.  

 

B. Tomšič Čerkez in U. Podobnik (prav tam) delita motive na predmetne in nepredmetne,  

Grgurić in Jakubin (1996, po Duh idr., 2016) na vizualne motive, nevizualne motive ter 

umetniške in kompozicijske elemente kot motive, Berce-Golob (1993) pa motive deli na 

risarske, prostorske, kiparske, grafične in slikarske.  

 

Do leta 1980 je poučevanje likovne umetnosti temeljilo na učenčevih sposobnostih 

ustvarjanja vizualne umetnosti z ukvarjanjem z motivom. Motivacijo in motiv so implicitno 

enačili, pri čemer so učenci morali biti sposobnosti ustvariti risbo, ocena pa je temeljila na 

uspešnosti reprezentacije motiva. Kasneje so se pojavili drugi problemi, pri čemer šolske 

risbe ponavadi bolj predstavljajo jezik vizualnih umetnosti kot pa ustvarjalnosti. So 

shematične z nizko stopnjo originalnosti (Richter, 2017), ustvarjalnost pa je nasprotna 

shematičnim izdelkom (Čandrlić, 1988, po Huzjak in Krajnc, 2017).  

 

Richter (2017) opozarja, da prav svobodna izbira teme (topic), ko lahko otroci rišejo ali 

slikajo na način, kot ga sami vidijo oz. si predstavljajo, najpogosteje rezultira v stereotipnih 

likovnih izdelkih. Če jim ne uspe najti primernega motiva (motif) ali metafore, ki jim 

omogoči preseganje dobesedne pojavnosti motiva, bo likovno delo rezultiralo v splošni 

simbolizaciji, stereotipnosti in brez interpretacije. Miel (1968, po Huzjak in Krajnc, 2017) 

in Čandrlić (1988, po Huzjak in Krajnc, 2017) opozarjata na vlogo učitelja v ustvarjalnem 

procesu, ki naj bi spodbujal otroke k izogibanju rutine in konvencionalnih reakcij ter pri 

tem upošteval vse dejavnike v dani situaciji. 

 

1.2.1 Načini podajanja motiva v likovni umetnosti 

 

B. Tomšič Čerkez in U. Podobnik (2015) navajata, da se otroci v današnjem času lahko 

likovno izražajo na veliko načinov – z grafikami, fotografijami, računalniško predelavo 

motivov, risbami, slikami in to v najrazličnejših tehnikah in materialih. Pri tem se lahko 

starši ali izvajalec lotijo dela vsakič z drugačnega izhodišča in z drugo likovno tehniko in 

pri otroku bogatijo način, kako bo otrok sprejemal »umetniški svet« in kaj bo z njim počel.  
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Po B. Tomšič Čerkez in U. Podobnik (2015) je motiv mogoče podati na 3 načine, v različnih 

trenutkih in z različnimi cilji:  

1. Po opazovanju, kar pomeni, da se otroci likovno izražajo v prostoru, kjer se nahaja 

motiv. Opazovanje je proces, ki temelji na spoznavanju doživljanja, razumevanju 

ter analizi delov in sestavi celote. Pri tem je potrebno vedeti, da so mlajši otroci bolj 

pozorni na značilnosti posameznih podob in prostor konstruirajo glede na izkušnje 

in vedenje o predmetih, zato se predmeti ne prekrivajo, ampak jih nizajo v višino 

na slikovni ploskvi. Cilje opazovanja moramo tako prilagoditi razvojni stopnji oz. 

starosti otrok, likovno delo pa je bolj ali manj emocionalno obarvano. Pri tem je 

pomembno, da otroka ne silimo, da bi se predmet ali drug motiv, ki ga interpretira, 

moral bolj približati resničnosti, kot to želi otrok.  

Na prvi pogled bi lahko sklepali, da bodo likovna dela, kjer je motiv podan po 

opazovanju, zelo podobna med seboj in se bodo razlikovala samo glede na likovno 

znanje in spretnosti (kadar avtorji upodabljajo isti motiv), a podobno kot B. Tomšič 

Čerkez in U. Podobnik (2015) govorita o emocionalni obarvanosti del, Butina 

(2000) obarvanost interpretira kot posledico razlik v gledanju. Tudi če (odrasli) 

umetniki slikajo isto pokrajino in stremijo k čimbolj natančni upodobitvi, bodo slike 

zelo različne. Na nekaterih se bodo pojavile drugačne psihične kvalitete v uporabi 

barve, oblike in v razpoloženju, kar kaže na močno delovanje subjektivnega 

dejavnika. Podobno Belamarić (1987, po Selaković, 2015) navaja, da otroci ne 

rišejo tistega, kar vidijo, ampak tisto, kar si zapomnijo, izluščijo in vedo o 

določenem pojavu. Po usmerjenem opazovanju in odkrivanju si otrok zapomni 

oblike in pojave, ki jih kasneje predelane upodobi v likovnem delu.  

2. Po domišljiji, pri čemer si otroci poskušajo predstavljati, kako potekajo dogodki, ali 

kako izgledajo določene stvari. Izhodišče je lahko npr. zgodba ali glasba. V 

likovnem delu tako otroci sestavijo podobo, ki je vedno posebna in izraz 

individualnosti (Tomšič Čerkez in U. Podobnik, prav tam). Belamarić (1987, po 

Selaković, 2015) loči med ustvarjanjem po domišljiji, kjer gre za ustvarjanje na 

podlagi poznanih dogodkov in pojavov (najpogosteje na podlagi zgodb in pesmi) 

ter višjo obliko, ustvarjanje po imaginaciji oz. zamišljanju (zamišljanje), pri čemer 

otroci različne predstave in pojme iz nedeljive resničnosti pretvorijo v likovni izraz.  

3. Po spominu, pri čemer pri otrocih vzbujamo ponovno doživetje določenega trenutka 

ali predmeta, cilj pa je priklic podatkov. Spomin je praktično vedno obarvan z 

dodatnimi podatki, ki so lahko povezani z željami, prejšnjimi izkušnjami in 
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pričakovanji, in vključuje nove misli o preteklih dogodkih. Spomini so tako 

dragocen vir likovnega izražanja (Tomšič Čerkez in U. Podobnik, prav tam), otroci 

pa v likovna dela, nastala na podlagi spomina, pogosto vnesejo pomene in odnose 

med oblikami ter širino in celovitost dogajanja (Belamarić, 1987, po Selaković, 

2015). 

D. Belamarić (1987, po Duh, 2014) prišteva vse naštete načine podajanja motiva med 

spodbude, ki pri otrocih spodbujajo zanimanje za pojave in njihovo likovno izražanje. 

K spodbudam prišteva še igre z likovnimi materiali in sredstvi ter potrjevanje 

uspešnosti otrokovega likovnega dela. 

 

1.3 Pomoč z umetnostjo 

 

1.3.1 Definicije pomoči z umetnostjo 

 

Pomoč z umetnostjo je hibridna disciplina, ki temelji predvsem na področjih umetnosti in 

psihologije (Vick, 2012). C. A. Malchiodi opisuje pomoč z umetnostjo  kot  edinstveno 

domeno psihoterapije in svetovanja, znotraj katere obstaja niz posameznih pristopov: 

pomoč z likovno, glasbeno, dramsko ter plesno umetnostjo, pa tudi pomoč z igro in druge. 

Vsaka oblika pomoči z umetnostjo ima svoje edinstvene lastnosti in vlogo v izvajanju 

pomoči, ki je odvisna od uporabe, izvajalca, uporabnika, nastavitev in ciljev (Vick, 2012). 

 

Pomoč z umetnostjo vključuje uporabo različnih medijev, s pomočjo katerih se lahko klient 

izrazi (Case in Dalley, 1992). Posebnost vseh oblik pomoči z umetnostjo je, da združujejo 

neverbalno in verbalno obliko komunikacije misli in čustev, ki predstavljajo osrednji del 

dejavnosti v večini situacij. Za vse uporabnike, ki se ne morejo besedno izražati, pa ponuja 

možnost nebesednega izražanja skozi likovnost, glasbo, gibanje ali igranje (Malchiodi, 

2005). 

 

V. Karkaou in P. Sanderson (2006) opisujeta pomoč z umetnostjo kot ustvarjalno uporabo 

umetniških medijev v vlogi posrednika za neverbalno in simbolično komunikacijo v danem 

okolju, ki jih spodbuja dobro opredeljen odnos med uporabnikom in izvajalcem, za dosego 

osebnih in socialnih ciljev. 
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BAAT (The British Association of Art Therapists) na svoji spletni strani definira pomoč z 

umetnostjo kot: » ... obliko psihoterapije, ki uporablja umetniške medije za svoj primarni 

način izražanja in komuniciranja. V tem kontekstu se umetnost ne uporablja kot 

diagnostično orodje, temveč kot medij za reševanje čustvenih problemov. Izvajalci pomoči 

z likovno umetnostjo delajo z otroki, mladimi, odraslimi in starejšimi. Uporabniki  imajo 

lahko številne težave, motnje ali diagnoze. Te vključujejo čustvene, vedenjske ali duševne 

zdravstvene težave, učne ali telesne motnje, omejujoče pogoje življenja, nevrološke motnje 

in telesne bolezni. Pomoč z likovno umetnostjo se izvaja v skupinah ali posamično, odvisno 

od potrebe uporabnika. To ni rekreativna dejavnost ali umetniška lekcija, čeprav so ure 

lahko prijetne. Uporabnikom ni treba imeti nobenih predhodnih izkušenj ali strokovnega 

znanja v umetnosti« (»What is art therapy?«, b.d.).  

 

Na uradni spletni strani združenja AATA (The American Art Therapy Association)  pa 

zasledimo naslednjo definicijo pomoči z umetnostjo: » ... integrativni poklic za duševno 

zdravje in človeške storitve, ki bogatijo življenje posameznikov, družin in skupnosti s 

pomočjo aktivnega umetniškega ustvarjanja, ustvarjalnega procesa, uporabne psihološke 

teorije in človeške izkušnje v odnosu med izvajalcem in uporabnikom ... Pomoč z likovno 

umetnostjo se uporablja za izboljšanje kognitivnih in senzoričnih funkcij, višanje stopnje 

samospoštovanja in samozavedanja, negovanje čustvene odpornosti, spodbujanje 

vpogleda, krepitev socialnih veščin, zmanjševanje in reševanje konfliktov in stisk ...« 

(»About Art Therapy«, b.d.).  

 

Nekateri avtorji (Hogan in Coulter, 2014; Edwards, 2004) so mnenja, da med definicijami 

pomoči z umetnostjo ni velikih razlik, Jones (2005) pa ni našel splošne opredelitve, po 

kateri tudi ne čuti potrebe, saj naj bi se posamezna opredelitev prilagajala različnim 

zahtevam, situacijam, potrebam in kulturološkim značilnostim. S. Hogan in A. Coulter 

(2014) še navajata, da je vsem oblikam pomoči z umetnostjo skupno to, da udeleženci z 

uporabo umetniških materialov raziskujejo svoja čustva, Edwards (2004) pa da je s sodobne 

perspektive pomoč z likovno umetnostjo definirana kot oblika pomoči, v kateri izdelava 

umetniškega izdelka igra poglavitno vlogo v odnosu med izvajalcem in klientom. 

Čeprav se je pomoč z likovno umetnostjo najbolj intenzivno razvijala v Ameriki in Angliji, 

ne smemo spregledati dejstva, da je v mnogih drugih državah umetnost močno vtkana v 

vsa tkiva družbe in ravno zato se pomoč z likovno umetnostjo razvija na različne načine po 

vsem svetu, skladno s posameznimi kulturami (Hogan in Coulter, 2014). 
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1.3.2 Pomoč z likovno umetnostjo 

 

Izvajalci pomoči z likovno umetnostjo se pri svojem delu s klienti poslužujejo različnih 

likovnih področij, kot so slikanje, risanje, grafika in kiparjenje. V praksi pomoč z likovno 

umetnostjo vključuje proces in likovni izdelek, ki je nastal v tem procesu. Namen pomoči 

z likovno umetnostjo je, da klient bolje razume sebe in naravo svojih težav in stisk. Uspešen 

proces lahko pozitivno in trajno spremeni klientov odnos do sebe in drugih ter v splošnem 

izboljša kakovost življenja. Za izvajalca pomoči z likovno umetnostjo sta izdelek in proces 

enako pomembna, saj je njegov primarni cilj pridobiti informacijo o klientu skozi 

opazovanje, kako se sooči z dano nalogo. Ustvarjalnost je sredstvo za soočenje z notranjimi 

napetostmi, stiskami, strahovi, ali za iskanje rešitev le-teh (Edwards, 2004). Na tem mestu 

je potrebno poudariti pogosto napačno razumevanje, da izvajalec v pomoči z likovno 

umetnostjo interpretira likovna dela uporabnika ter išče skrite pomene (Hogan in Coulter, 

2014).  

 

Edwards (2004) je mnenja, da izmenjava informacij temelji na besedni komunikaciji, 

vendar je določene izkušnje in čustvena stanja težko izraziti z besedami. Tako pomoč z 

likovno umetnostjo ponuja klientom alternativni medij za izražanje in razumevanje 

občutkov. Skozi izdelavo slik in skulptur je možna eksternalizacija in objektivizacija 

izkušnje, kar omogoča refleksijo. Slike in skulpture lahko izražajo občutke in doživljanje 

sveta (prav tam), kar pomoč z likovno umetnostjo v svojem bistvu ločuje od verbalne 

psihoterapije (Hogan in Coulter, 2014; Malchiodi, 2012). 

 

V pomoči z likovno umetnostjo se dinamika odnosa med izvajalcem, klientom in likovnim 

delom velikokrat opisuje kot tristranski odnos (triangular relationship) (Edwards, 2004; 

Hogan in Coulter, 2014).  

 

1.3.2.1 Likovni materiali in novi mediji v pomoči z likovno umetnostjo 

 

Likovni material ni samo tehnično vprašanje, ampak predstavlja sestavni del oblikovanja. 

Likovne tehnike pa posredujejo med zamislijo in materialom, pri čemer iste tehnike in isti 

materiali omogočajo zelo različne načine oblikovanja (Butina, 1997b).  »V principu sta 

vsaka tehnika in vsak material primerna za likovno delo« (Butina, 1997b, str. 227).  
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V procesu pomoči z likovno umetnostjo uporabnika s pomočjo različnih aktivnosti, kot so 

slikanje, risanje, modeliranje gnetljivih materialov, fotografiranje, sestavljanje, 

razvrščanje, lepljenje, snemanje itd., spodbujamo k vizualnemu in prostorskemu 

samoizražanju (Malchiodi, 2012). Pri tem je izbira materialov odvisna od ciljev, potreb, 

delovnih pogojev in izvajalčevega poznavanja lastnosti in uporabe posameznega materiala 

(Kariž, 2010). Tako C. A. Malchiodi (2012) kot B. Kariž (2010) opozarjata, da je pri izbiri 

likovnih materialov pomembno upoštevati, koliko nadzora dopušča izbrani material. Kolaž 

in risanje s svinčnikom so tehnike z več nadzora, manj strukturirani in bolj fluidni likovni 

materiali, kot npr. akvarelne barve, glina itd., pa omogočajo ustvarjanje z manj nadzora 

(Malchiodi, 2012). Pri izbiri materialov moramo biti izredno pozorni, ker imajo pomembno 

vlogo pri doseganju ciljev in določanju likovnega izraza (Kariž, 2010). 

 

Na začetku so se izvajalci pomoči z likovno umetnostjo posluževali tradicionalnih likovnih 

področij, največkrat slikanja, risanja in kiparjenja, s časom pa se je pomoč z likovno 

umetnostjo razvijala in razširila na različna področja ter prilagajala razvoju digitalnih in 

elektronskih medijev. 

 

Današnji uporabniki so vsak dan pod vplivom digitalnih medijev in virtualnih družbenih 

omrežij, zato izvajalci v procesu uporabljajo digitalne fotoaparate in različne programe za 

oblikovanje ter internet. Za dela, ki nastanejo z uporabo elektronskih naprav, se je uveljavil 

izraz elektronska umetnost. Uporaba digitalnih medijev ponuja drugačno povezavo ter 

posebno taktilno in senzorično izkušnjo, v nasprotju z uporabo (zgolj) tradicionalnih 

likovnih materialov (Malchiodi, 2012).  

 

Seiden (2001) opaža, da uporaba tehnologije v nasprotju s tradicionalnimi likovnimi 

tehnikami zahteva posebno občutljivost in poudarja konceptualne in percepcijske 

sposobnosti posameznika. Ugotovili so, da je za mnoge velika frustracija npr. ročno narisati 

hišo, medtem ko jim je v zadovoljstvo narisati hišo z uporabo digitalnih programov. 

Uporaba digitalnih medijev se je pokazala uporabna pri delu s posamezniki z motnjami 

avtističnega spektra, prav tako pa Malchiodi (2012) omenja uporabnost pri delu z 

mladostniki, ki ne želijo ustvarjati s tradicionalnimi likovnimi materiali. Jones (2006) 

poudarja posebnost, da se umetniška oblika v pomoči z likovno umetnostjo neprestano 

razvija in odziva na nove oblike kulture. 
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1.3.2.2 Pomoč z likovno umetnostjo za otroke 

 

Po S. Hogan in A. M. Coulter (2014) se izražanje s pomočjo umetnosti pogosto uporablja 

pri delu z otroki in mladostniki, ker še nimajo dobro razvitih besednih zmožnosti za 

izražanje svojih čustev in stisk. Z udejstvovanjem v likovni aktivnosti pa imajo možnost 

nebesedno izraziti svoje občutke, izkušnje, ideje, opazovanja itd. S pomočjo izvajalca lahko 

razvijejo domiselne pripovedi o elementih risbe ali slike, ki razkrijejo njihove občutke, 

dojemanja, mnenje o sebi in okolici, itd. 

Poleg tega risba otrokom predstavlja najbolj naravno in neposredno obliko komunikacije z 

okolico. Z risbo predstavljajo svoje potrebe, razmišljanja, čustva in opažanja, hkrati pa 

krepijo ustvarjalnost, divergentno mišljenje, pridobivajo nove spretnosti in razvijajo 

kognitivne potenciale (Kariž, 2010).  

 

Logman (2004, po Kariž, 2010) predstavlja naslednje prednosti likovnega izražanja v 

izvajanju pomoči z likovno umetnostjo: primerno je za vse otroke; vzpodbuja ustvarjalnost 

(otrok ustvari nekaj edinstvenega, nekaj njemu lastnega); povezuje besedno in nebesedno 

izražanje; vzpodbuja samoizražanje in samoraziskovanje; vzpodbuja domišljijo in 

podzavest; otroku pomaga ozaveščati čustva; omogoča vpogled v stvarnost in 

vzpostavljanje odnosa z izvajalcem; vzpodbuja samostojnost in avtonomnost; otrok je 

aktivno udeležen, gradi samozavest in samospoštovanje; omogoča sprostitev, igro in 

veselje. 

 

Pomoč z likovno umetnostjo za otroke je učinkovita pri delu z otroki, ki trpijo za fobijami, 

motnjami prehranjevanja, travmami, depresijo, prav tako pa je učinkovita pri invazivnih 

tretmanih, razvojnih problemih in v fazi žalovanja zaradi smrti oz. izgube (Hogan in 

Coulter, 2014). B. Kariž (2010) pa poudarja, da je pomoč z likovno umetnostjo namenjena 

vsem otrokom, ki v spodbudnem in varnem okolju zmorejo in si želijo izražati v likovnem 

mediju in s tem izboljšati svoje funkcioniranje ter doseči višjo kakovost življenja, kar lahko 

vsekakor umestimo v humanistični pristop. 

 

1.3.2.3  Ustvarjalnost v pomoči z likovno umetnostjo 

 

Čeprav je ustvarjalnost osrednjega pomena za pomoč z umetnostjo, je šele v novejši 

literaturi zaznati zanimanje za ustvarjalnost v pomoči z umetnostjo (Karkaou in Sanderson, 
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2006). Kot si lahko preberete v poglavju 1.1.2.2, so ustvarjalnost z različnih vidikov 

obravnavali tudi največji psihoterapevti različnih usmeritev, tako da je pomanjkanje 

zanimanja pri avtorjih pomoči z umetnostjo vsekakor presenetljivo. 

 

Karkaou in Sanderson (2006) sta mnenja, da je za namene pomoči z umetnostjo najbolj 

uporabna definicija ustvarjalnosti Stanton-Jonesa (1992, po Karkaou in Sanderson, 2006)  

in Smitskapa (1955, po Karkaou in Sanderson, 2006). Ustvarjalnost definirajo kot 

sposobnost iskanja novih in nepričakovanih povezav, novih odnosov in s tem novih 

pomenov. Tako se ustvarjalnost nanaša na nekaj novega – za razliko od prepričanja, da 

mora biti to novo popolnoma originalno in izvirno, pa ta novost temelji na raziskovanju že 

obstoječega: nove povezave, novi odnosi in novi pomeni. 
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2.0 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 Namen magistrske naloge in raziskovalna vprašanja  

 

Glede na to, da De Bono (1992) prepoznava teoretično in praktično potrebo po 

ustvarjalnosti, da namenjamo danes temu področju več pozornosti, različni humanistični 

avtorji (npr. Maslow (1968 in 1971, po Arons in Richards, 2015; From, 1959 in Rogers, 

1961, oboje po Karkaou in Sanderson, 2006)) pa prepoznavajo ustvarjalnost kot temelj 

osebnostne rasti in ustvarjanja konstruktivnih odnosov, lahko razvijanje ustvarjalnosti 

prepoznamo kot pomemben vsesplošni cilj. Po drugi strani pa je likovno izražanje vedno 

ustvarjalno (Tacol, 1999) in razvijanje likovne ustvarjalnosti dokazano vpliva na razvoj 

splošne ustvarjalnosti (Karlavaris, Barat in Kamenov, 1988), zato lahko zaključimo, da je 

razvijanje likovne ustvarjalnosti pomemben in relevanten cilj znotraj delovnega okolja 

pomoči z likovno umetnostjo.  

 

Likovno ustvarjalnost spodbuja in omogoča več dejavnikov (Karlavaris in Kraguljac, 1976, 

po Vrlič, 2001), ki so pri posamezniku različno razviti. Tako bi bilo za lažjo in jasnejšo 

definicijo cilja razvijanja likovne ustvarjalnosti pri pomoči z likovno umetnostjo koristno 

vedeti, kateri dejavniki likovne ustvarjalnosti so pri uporabniku šibkejše razviti, in na 

kakšen način jih lahko čim učinkoviteje spodbudimo oz. razvijemo. Glede na uvod 

magistrske naloge smo predvidevali, da je način podajanja motiva lahko pomembna 

spremenljivka, ki se različno povezuje s posameznimi dejavniki likovne ustvarjalnosti, 

oziroma posamezen način podajanja motiva spodbuja posamezne dejavnike likovne 

ustvarjalnosti, kar pa še ni (dovolj dobro) raziskano. To predstavlja glavni namen 

magistrske naloge.  

 

Glede na vse navedeno smo predvidevali, da posamezni načini podajanja motiva, torej po 

opazovanju, spominu in domišljiji, spodbujajo različne dejavnike likovne ustvarjalnosti 

oziroma da so pri posameznih načinih podajanja motiva določeni dejavniki likovne 

ustvarjalnosti močneje izraženi. Tako smo postavili naslednji raziskovalni vprašanji:  

 

1. Kako se pri otrocih različni načini podajanja motiva povezujejo s posameznimi 

dejavniki likovne ustvarjalnosti po Karlavarisu in M. Kraguljac (1976, po Vrlič, 

2001)? 
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2. Kako z uporabo različnih metod podajanja motiva spodbujamo ustvarjalnost znotraj 

likovne terapije? 

 

2.2 Vzorec  

 

V raziskavi je sodelovalo 10 osnovnošolskih otrok, starih od 8 do 14 let. Otroci so bili 

naključno izbrani izmed vseh otrok, ki obiskujejo izvenšolske delavnice likovne šole v 

Ljubljani, pri čemer smo pazili na reprezentativnost vzorca po spolu: 50 % deklic in 50 % 

dečkov. Z izbiro otrok, ki obiskujejo izvenšolske likovne delavnice, smo si zagotovili višjo 

stopnjo motivacije za ustvarjanje, ki po Duhu (2014) predstavlja pomemben dejavnik 

ustvarjalnega procesa.  

 

V nadaljevanju smo predstavili značilnosti učencev, ki so bili vključeni v multiplo študijo 

primera. 

 

Otrok 1 

10-letna deklica je likovno šolo za otroke obiskovala skupaj z dve leti starejšim bratom. 

Njeno likovno izražanje je spontano in doživeto. Naloge se loti samozavestno in 

samostojno, samoiniciativno išče različne rešitve za reševanje likovnih problemov. Do 

svojih likovnih izdelkov ima pozitiven odnos.  

 

Otrok 2 

12-letni deček obiskuje likovno šolo že vrsto let. V likovno šolo se je vpisal, ker so učitelji 

starše opozorili na njegovo zainteresiranost za likovno izražanje. Najraje se izraža z risbo, 

njegova likovna dela so prepoznavna in vsebujejo veliko detajlov. Nad svojimi likovnimi 

izdelki ne kaže velikega navdušenja, največkrat je indiferenten in ne želi predstavljati 

svojih idej. 

 

Otrok 3 

12-letni deček se je v likovno šolo vpisal tik pred raziskavo. K dejavnosti pristopa z veliko 

vprašanji  in z veliko mero razmišljanja o podani temi. Preden se spusti v proces, želi jasna 

navodila o tehniki in predlagani temi.  
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Otrok 4 

9-letna deklica obiskuje likovno šolo, dramski krožek in glasbeno šolo. K nalogam pristopa 

zelo lahkotno in z veliko motivacije. Rada ima vse likovne tehnike in z lahkoto predstavi 

svoja dela in ideje drugim otrokom. Do svojih likovnih del ima pozitiven odnos. Z izrazitim 

veseljem in lahkotnostjo rešuje likovne probleme.  

 

Otrok 5 

9-letni deček obiskuje likovno šolo skupaj z mlajšo sestro. K nalogam pristopa zelo 

razmišljujoče, velikokrat si pred začetkom izdela osnutek oziroma skico. Tako potrebuje 

več časa, da uresniči svoje cilje in želje. Do svojih del goji pozitiven odnos in jih zna 

predstaviti iz različnih zornih kotov. 

 

Otrok 6 

13-letna deklica obiskuje likovno šole že več let. K reševanju likovnih problemov pristopa 

počasi, velikokrat potrebuje dodatna pojasnila in potrditev, da je pravilno razumela 

zastavljeno nalogo. Nato k dejavnosti pristopi bolj samostojno in sproščeno. Na povabilo 

je pripravljena svoje delo predstaviti ostalim, samoiniciativno pa se ne želi izpostavljati. 

Do svojih likovnih del ne kaže izrazitega odnosa oziroma navdušenja. 

 

Otrok 7 

11-letna deklica likovno šolo obiskuje prvo leto. K nalogam pristopa sproščeno in 

samostojno. Do svojih likovnih izdelkov goji pozitiven odnos, svoja dela in ideje 

predstavlja samozavestno.  

 

Otrok 8 

8-letna deklica je likovno šolo začela obiskovati pred leti, skupaj s starejšim bratom. V 

njenih likovnih delih je vsa leta prisoten motiv konja. Pri dejavnosti in reševanju likovnih 

problemov je sproščena, samoiniciativna in motivirana. Do svojih likovnih izdelkov goji 

pozitiven odnos in jih rada predstavlja drugim.  

 

Otrok 9 

8-letni deček obiskuje likovno šolo prvo leto. K dejavnosti pristopi premišljeno in zelo 

motivirano. Pri dečku je zaznati zainteresiranost za likovno izražanje in besedno opisovanje 

likovnih pojmov,  rad se pogovarja o svojih idejah. 
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Otrok 10 

9-letni deček obiskuje likovno šolo drugo leto. Pri reševanju likovnih problemov je 

previden in nesiguren, potrebuje dodatno motivacijo in pogovor o obravnavani temi. Svojih 

likovnih del ne želi predstaviti in pogosto ni zadovoljen s končnim izdelkom. 

 

2.3 Postopek 

 

Vsi otroci so v času 6 srečanj po 90 minut prejeli 6 enakih likovnih nalog – 3 risarske in 3 

slikarske – z enakimi navodili. Tako je vsak otrok ustvaril 6 likovnih del, skupno 60 

likovnih del.   

 

Na prvih treh srečanjih so se ukvarjali z risarskimi nalogami in na drugih treh srečanjih s 

slikarskimi nalogami. Vsak otrok je risal in slikal po opazovanju, po spominu in po 

domišljiji. Za vsako nalogo so imeli 90 minut časa. Da smo pri vseh 6 likovnih delih pri 

otrocih ohranili vsaj približno isto stopnjo motivacije, ki po Duhu (2014) predstavlja 

pomemeben dejavnik ustvarjalnega procesa, so ustvarjali v 6 različnih tehnikah, pri čemer 

smo morebitno povezavo tehnike z dejavniki likovne ustvarjalnosti s pomočjo statistične 

obdelave rezultatov izločili.  

Pri vsakem likovnem delu so bili otrokom na voljo ustrezni pripomočki za ustvarjanje v 

določeni tehniki in nekaj listov papirja v različnih formatih – A5, A4 in A3. Lahko so izbrali 

želen format lista, nato pa samostojno ustvarjali. Poleg tega je bilo v prostoru vedno na 

voljo vseh 6 materialov (tuš, tempera barve in lopatka, svinčnik, oglje, barvni papir in lepilo 

ter akvarel), pri čemer otrokom nismo prepovedali ali predlagali uporabe drugih materialov, 

kot jih je narekovalo navodilo naloge.  

 

Risarske naloge: 

 

1. po opazovanju 

Tema: avtoportret (otroci so se lahko opazovali v ogledalu) 

Tehnika: svinčnik 

  

2. po spominu 

Tema: portret po spominu, nariši prijatelja, družinskega člana 

Tehnika: oglje 
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 3. po domišljiji 

Tema: Kako bi izgledal, če bi se rodil na Marsu? 

Tehnika: tuš 

 

Slikarske naloge: 

 

1. po opazovanju 

Tema: tihožitje 

Tehnika: akvarel 

  

2. po spominu 

Tema: šopek rož, ki so ga podarili, ali ga je kdo drug dobil za darilo 

Tehnika: tempera, slikarska lopatica  

 

3. po domišljiji 

Tema: otroci izdelajo čisto svojo domišljijsko lepljenko, tema je poljubna 

Tehnika: lepljenka 

 

 2.3.1 Spremenljivke 

 

Na podlagi namena magistrske naloge smo se v raziskavi osredotočili na ožji nabor 

odvisnih in neodvisnih spremenljivk. V osnovi nas je zanimalo, ali lahko z načinom 

podajanja motiva spodbujamo posamezne dejavnike likovne ustvarjalnosti, kar je pripeljalo 

do sledečega nabora spremenljivk.  

 

  2.3.1.1 Neodvisne spremenljivke 

 

1.) Podajanje motiva po opazovanju, kar pomeni, da se otroci likovno izražajo v 

prostoru, kjer se nahaja motiv. Opazovanje je proces, ki temelji na spoznavanju 

doživljanja, razumevanju ter analizi delov in sestavi celote (Tomšič Čerkez in 

Podobnik, 2015).  

2.) Podajanje motiva po spominu, pri čemer pri otrocih porajamo ponovno doživetje 

določenega trenutka ali predmeta, cilj pa je priklic podatkov. Spomin je praktično 

vedno obarvan z dodatnimi podatki, ki so lahko povezani z željami, prejšnjimi 
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izkušnjami in pričakovanji, in vključuje nove misli o preteklih dogodkih (Tomšič 

Čerkez in Podobnik, 2015).  

3.) Podajanje spomina po domišljiji, pri čemer si otroci poskušajo predstavljati, kako 

potekajo dogodki ali kako izgledajo določene stvari. Izhodišče je lahko npr. zgodba 

ali glasba (Tomšič Čerkez in Podobnik, prav tam). 

 

  2.3.1.2 Odvisne spremenljivke 

 

Odvisne spremenljivke predstavljajo vsi dejavniki likovne ustvarjalnosti po Karlavarisu in 

M. Kraguljac (1976, po Vrlič, 2001), po katerih je tričlanska komisija ocenjevala 

posamezna likovna dela.  

 

1. Originalnost, ki se pri likovni dejavnosti kaže v nekonvencionalnosti likovnega 

izražanja. To je sposobnost iskanja neobičajnih, izjemnih in neponovljivih idej ter 

rešitev. Originalne so nenavadne, nepričakovane domišljijske ideje, nastale brez 

tujega vpliva. Na originalnost vplivajo sposobnost opazovanja in prepoznavanja 

originalnih podrobnosti in povezav med njimi.  

2. Fleksibilnost, ki se pri likovni dejavnosti kaže v iskanju in odkrivanju novih poti, 

prilagodljivi uporabi izraznih sredstev, delovnih postopkov, materialov in tehnik ter 

iskanju drugačnih postopkov upodabljanja motiva. Za fleksibilnost je značilno 

prehajanje z ideje na idejo, več pravilnih rešitev in manj rigidnosti ter fiksiranosti. 

3. Fluentnost, ki se pri likovni dejavnosti kaže v raznoliki uporabi materialov in 

najrazličnejših pristopih k upodabljanju motiva. Fluentnost se kaže v bogastvu idej, 

potez, raznolikih rešitvah, hipotezah, asociacijah, prav tako pa označuje tudi 

prožnost mišljenja in divergentno mišljenje. Je sposobnost, da najdemo številne 

rešitve in navedemo sinonime, ki ustrezajo zahtevam. 

4. Elaboracija, ki se pri likovni dejavnosti kaže v smotrni uporabi likovnih tehnik in 

postopkov, starosti, primerni uporabi orodij, pripravi vsega za likovno dejavnost in 

izbiri motivu ustreznega formata podlage. Poleg tega zajema sposobnost načrtnega 

likovnega komponiranja. Elaboracija pomeni izdelavo načrta, planiranje 

raziskovanja, razvijanje idej in strukturiranje rezultatov. 

5. Redefinicija, ki se pri likovnih dejavnostih kaže v transformiranju oblik, barv in 

likovnih odnosov. Je sposobnost spoznano uporabiti na nov način (Duh, 2004; 

Vrlič, 2001). 
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 2.3.2 Instrumentarij 

 

Glede na to, da Duh (2014) navaja, da lestvice dokaj dobro objektivizirajo vrednotenje in 

da v poznani literaturi nismo našli ustrezne ocenjevalne lestvice, smo na podlagi definicije 

5 najpomembnejših dejavnikov likovne ustvarjalnosti (Karlavaris, Barat in Kamenov, 

1988) sestavili svojo 6-stopenjsko lestvico. S pomočjo lestvice je komisija ocenila 

posamezno likovno delo po 5 dejavnikih, in sicer s točkami od 0 do 5. 

 

  2.3.2.1 Ocenjevalna lestvica dejavnikov likovne ustvarjalnosti  

 

Po Karlavarisu, Baratu in Kamenovu (1988) se naša lestvica navezuje na 5 

najpomembnejših dejavnikov likovne ustvarjalnosti. V nadaljevanju smo navedli definicije 

dejavnikov, ki so služili kot temelj ocenjevanja, in po 6 likovnih del vsakega od desetih 

otrok, ki jih je komisija ocenila po posameznem dejavniku.  

 

Kakovost izraženosti posameznega dejavnika se ocenjuje po 6-stopenjski lestvici s točkami 

od 0 do 5, pri čemer 0 točk predstavlja najnižjo stopnjo izraženosti posameznega dejavnika, 

2 točki srednjo stopnjo izraženosti dejavnika in 5 točk najvišjo stopnjo izraženosti 

dejavnika.  

 

Definicije dejavnikov likovne ustvarjalnosti:  

 

ORIGINALNOST: pojmujemo kot sposobnost opažanja, česar drugi niso zmožni. To 

pomeni priti do nevsakdanjih, neobičajnih, statistično redkih idej, najti redke, neobičajne 

rešitve, oddaljene odgovore na vprašanja po analogiji, metafori itd. Zmožnost iskanja 

redkih, oddaljenih rešitev, kombiniranje idej na neponovljiv način in težnja k fantastičnim, 

nemogočim rešitvam. 

 

FLEKSIBILNOST: je sposobnost prožnega mišljenja. Sposobnost hitrega in lahkega 

prehajanja z ene ideje na drugo. Hitro spreminjanje zornega kota oz. vidika reševanja ali 

hitro spreminjanje pristopa in strategije. Pomeni odsotnost fiksiranosti, inertnosti in 

rigidnosti.  
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FLUENTNOST ALI TENKOČUTNOST:  je sposobnost hitrega produciranja bogastva 

idej, potez, hipotez, ki iz človeka kar privrejo.  

 

ELABORACIJA: je sposobnost izdelave podrobnega načrta ustvarjalne naloge, 

načrtovanje in stalno razvijanje idej. Hkrati pa tudi sposobnost, da se uresničeni rezultat 

izkaže kot pregledna celota likovno uspešne kompozicije.  

 

REDEFINICIJA: je sposobnost razumevanja poznanih stvari na nov način. Uporaba 

starih rešitev na nov, neobičajen način, prenos oblik, preoblikovanje, iz običajnega 

ustvarjati nove pomene.  

 

Likovna dela 10 udeležencev, ki jih je komisija ocenjevala, si lahko ogledate pri rezultatih.  

  

 2.3.3 Ocenjevanje likovnih del 

 

Glede na to, da komisijsko ocenjevanje dokaj dobro objektivizira vrednotenje (Duh, 2014) 

in da je skupna oziroma povprečna ocena več ocenjevalcev bolj objektivna kot npr. ocena 

samo enega ocenjevalca, smo se odločili za 3-člansko komisijo, ki je likovna dela 

ocenjevala popolnoma neodvisno. Vsak ocenjevalec je prejel identično Ocenjevalno 

lestvico dejavnikov likovne ustvarjalnosti, po kateri je lahko v svojem tempu in po 

najboljših zmožnostih ocenil vseh 60 likovnih del otrok. 

 

Likovna dela je ocenjevala komisija treh strokovnjakov s področja poučevanja likovne 

umetnosti.  

 

 2.3.4 Statistična obdelava podatkov 

 

Glede na to, da gre za kombinacijo kvantitativne in kvalitativne raziskave, smo v nalogi 

najprej pogledali splošno sliko, ki jo kažejo rezultati, nato pa enake rezultate poskušali 

osvetliti še z bolj kvalitativnega vidika. 

Razlike v stopnji izraženosti posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti glede na način 

podajanja motiva smo izračunali s pomočjo analize variance, in sicer v primeru normalne 

distribucije podatkov z ANOVO, v nasprotnem primeru pa s Kruskal-Wallisovim testom. 
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Morebiten vpliv starosti otroka na ocenjevanje posameznih dejavnikov likovne 

ustvarjalnosti smo preverili s testom korelacije, in sicer v primeru normalne distribucije 

podatkov s Pearsonovim testom korelacije, v nasprotnem primeru pa s Spearmanovim 

koeficientom korelacije. Pri vseh analizah smo kot kritično mejo statistične pomembnosti 

vzeli p-vrednost manjšo ali enako 0,05. Pri tem smo za analizo uporabili program za 

statistično obdelavo podatkov SPSS. 

Za kvalitativen opis podatkov smo izračunali povprečne ocene 3 ocenjevalcev pri vsakem 

otroku za vsako posamezno nalogo, in sicer za vsak posamezen dejavnik likovne 

ustvarjalnosti in nato izračunali povprečno skupno oceno, ki jo je prejela posamezna 

likovna naloga. 
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3.0 REZULTATI 

 

Tabela 1 

Test normalnosti porazdelitve vrednosti odvisnih spremenljivk  

 

 
Tabela 1 prikazuje rezultate testov normalnosti porazdelitve za originalnost, 

fleksibilnost, fluentnost, elaboracijo, redefinicijo in skupno oceno. Rezultati 

Kolmogorov-Smirnovega in Shapiro-Wilkovega testa so pokazali, da se skupna 

ocena porazdeljuje približno normalno, redefinicija, elaboracija, fluentnost, 

fleksibilnost in originalnost pa ne.  

 

Tako smo za analizo skupne ocene uporabili parametrične teste (ANOVA, 

Pearsonov test korelacije), za originalnost, fleksibilnost, fluentnost, elaboracijo 

in redefinicijo pa neparametrične teste (Kruskal-Wallis, Spearmanov test 

korelacije).  

 

Tabela 2 

Rezultati Kruskal-Wallisovega testa (neodvisni vzorci) za dejavnike likovne 

ustvarjalnosti glede na način podajanja motiva 

 

 Dejavniki likovne 

ustvarjalnosti 

Statistična pomembnost 

 originalnost ,684 

 fleksibilnost ,580 

Način podajanja 

motiva 

fluentnost ,882 

 elaboracija ,287 

 redefinicija ,816 
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Rezultati v tabeli 2 kažejo, da se dejavniki likovne ustvarjalnosti statistično 

pomembno ne razlikujejo glede na način podajanja motiva. To velja za 

originalnost, fleksibilnost, fluentnost, elaboracijo in redefinicijo.  

 

 

Tabela 3 

Rezultati testa analize variance ANOVA za skupno oceno glede na način 

podajanja motiva 

 

 
vsota  

kvadratov 
stopnje  
svobode 

srednji 
kvadrat F 

statistična 
pomembnost 

med skupinami 2,312 2 1,156 ,266 ,767 

znotraj skupin 247,710 57 4,346   

skupno 250,022 59    

 

Rezultati v tabeli 3 kažejo, da se skupna ocena likovnih del statistično 

pomembno ne razlikuje glede na način podajanja motiva.  

 

 

Tabela 4 

Rezultati Spearmanovega testa korelacije med starostjo otrok in ocenami 

dejavnikov likovne ustvarjalnosti  

 

 Dejavnik 

likovne ustvarjalnosti 

 

Spearmanov rho 

Statistična 

pomembnost 

 originalnost ,125 ,361 

 fleksibilnost ,217 ,096 

starost otrok fluentnost ,089 ,498 

 elaboracija ,228 ,079 

 redefinicija ,205 ,117 

 

Rezultati v tabeli 4 kažejo, da starost otrok ni statistično pomembno povezana 

s prejetimi ocenami pri posameznih dejavnikih likovne ustvarjalnosti. 
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Tabela 5 

Rezultat Pearsonovega testa korelacije med starostjo otrok in skupno oceno  

 

  skupna ocena 

starost Pearsonov koeficient ,215 

 statistična pomembnost ,099 

 

Rezultat v tabeli 5 kaže, da skupna ocena likovnih del ni statistično pomembno 

povezana s starostjo otrok.  

 

 

 

 Slika 1. Risarska naloga po opazovanju 

(otrok 1). 

 

 

Slika 3. Slikarska naloga po domišljiji  

(otrok 1). 

 

 

 

 

 

Slika 2. Slikarska naloga po opazovanju 

(otrok 1). 

 

 

 

Slika 4. Risarska naloga po domišljiji 

 (otrok 1). 
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Slika 5. Risarska naloga po spominu  

(otrok 1). 

 

 

 

Slika 6. Slikarska naloga po spominu 

(otrok 1). 

 

Tabela 6 

Povprečne vrednosti ocen posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti pri posameznih 

nalogah pri otroku 1 

        

 NAČIN PODAJANJA MOTIVA  
Dejavnik lik. 

Ustvarjalnost 
po 

opazovanju 
po 

opazovanju 
po 

domišljiji 
po 

domišljiji 
po 

spominu 
po 

spominu Povprečje 

ORIGINALNOST 5,0 5,0 4,7 5,0 4,7 4,7 4,8 

FLEKSIBILNOST 4,3 4,3 3,7 4,7 4,3 4,3 4,3 
FLUENTNOST 4,3 4,3 4,7 4,0 4,0 4,7 4,3 
ELABORACIJA 4,3 4,3 4,3 4,7 4,3 4,0 4,3 

REDEFINICIJA 4,3 4,3 4,3 4,7 4,3 4,7 4,4 

SKUPNA OCENA 22,3 22,3 21,7 23,0 21,7 22,3 22,2 
 

Rezultati v tabeli 6 kažejo, da so ocenjevalci otroka 1 najvišje ocenili pri dejavniku 

originalnost, najnižje pa pri dejavnikih fleksibilnost, fluentnost in elaboracija, ne glede na 

način podajanja motiva. Najvišjo skupno oceno je prejela naloga po domišljiji, najnižjo pa 

naloga po domišljiji in po spominu.  
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 Slika 7. Risarska naloga po opazovanju 

(otrok 2). 

 

 
Slika 9. Slikarska naloga po domišljiji  

(otrok 2). 

 

 
Slika 11. Risarska naloga po spominu  

(otrok 2). 

 

 
Slika 8. Slikarska naloga po opazovanju 

(otrok 2). 

 

 

 
Slika 10. Risarska naloga po domišljiji 

 (otrok 2). 

 

 

 
Slika 12. Slikarska naloga po spominu 

(otrok 2).
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Tabela 7 

Povprečne vrednosti ocen posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti pri posameznih 

nalogah pri otroku 2 

        

 NAČIN PODAJANJA MOTIVA  
Dejavnik lik. 

ustvarjalnosti 
po 

opazovanju 
po 

opazovanju 
po 

domišljiji 
po 

domišljiji 
po 

spominu 
po 

spominu Povprečje 

ORIGINALNOST 4,7 4,0 4,0 4,7 5,0 4,0 4,4 
FLEKSIBILNOST 3,7 4,0 3,7 4,3 4,3 3,7 3,9 
FLUENTNOST 3,7 3,7 3,7 4,3 3,7 3,3 3,7 
ELABORACIJA 3,7 3,7 3,7 4,3 3,7 3,7 3,8 
REDEFINICIJA 3,7 3,3 3,3 4,0 3,7 3,7 3,6 

SKUPNA OCENA 19,3 18,7 18,3 21,7 20,3 18,3 19,4 
 

Rezultati v tabeli 7 kažejo, da so ocenjevalci otroka 2 najvišje ocenili pri dejavniku 

originalnost, najnižje pa pri dejavniku redefinicija. Najvišjo skupno oceno je prejela naloga 

po spominu, najnižjo pa nalogi po spominu in po domišljiji.  

 

 

 
Slika 12. Risarska naloga po opazovanju 

(otrok 3). 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 13. Slikarska naloga po opazovanju 

(otrok 3). 
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Slika 14. Slikarska naloga po domišljiji  

(otrok 3). 

 

 

 

 

 

Slika 16. Risarska naloga po spominu 

(otrok 3). 

 

 

 
Slika 15. Risarska naloga po domišljiji 

(otrok 3). 

 

 

 

 

 

 
Slika 17. Slikarska naloga po spominu  

(otrok 3). 
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Tabela 8 

Povprečne vrednosti ocen posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti pri posameznih 

nalogah pri otroku 3 

        

 NAČIN PODAJANJA MOTIVA  
Dejavnik lik. 

ustvarjalnosti 
po 

opazovanju 
po 

opazovanju 
po 

domišljiji 
po 

domišljiji 
po 

spominu 
po 

spominu Povprečje 

ORIGINALNOST 3,3 3,3 3,0 3,7 4,3 4,7 3,7 
FLEKSIBILNOST 3,3 3,0 3,0 3,3 4,0 3,7 3,4 
FLUENTNOST 3,3 3,0 3,0 3,3 4,0 3,7 3,4 
ELABORACIJA 3,7 3,3 3,3 3,3 4,0 4,7 3,7 
REDEFINICIJA 3,7 3,0 3,3 3,3 3,7 3,3 3,4 

SKUPNA OCENA 17,3 15,7 15,7 17,0 22,0 20,0 17,9 
 

Rezultati v tabeli 8 kažejo, da so ocenjevalci otroka 3 najvišje ocenili pri dejavnikih 

originalnost in elaboracija, najnižje pa pri dejavnikih fleksibilnost, fluentnost in 

redefinicija. Najvišjo skupno oceno je prejela naloga po spominu, najnižjo pa nalogi po 

opazovanju in po domišljiji.  

 

 

 
Slika 19. Risarska naloga po opazovanju 

(otrok 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 20. Slikarska naloga po opazovanju 

(otrok 4). 
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.  

Slika 21. Slikarska naloga po domišljiji  

(otrok 4). 

 

 

 
Slika 23. Risarska naloga po spominu  

(otrok 4). 

 

 

 

 
 

Slika 22. Risarska naloga po domišljiji 

(otrok 4).  

 

 

 
Slika 24. Slikarska naloga po spominu 

(otrok 4). 

 

Tabela 9 

Povprečne vrednosti ocen posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti pri posameznih 

nalogah pri otroku 4 

        

 NAČIN PODAJANJA MOTIVA  
Dejavnik lik. 

ustvarjalnosti 
po 

opazovanju 
po 

opazovanju 
po 

domišljiji 
po 

domišljiji 
po 

spominu 
po 

spominu povprečje 

ORIGINALNOST 3,7 4,3 4,3 4,3 4,7 4,3 4,3 
FLEKSIBILNOST 3,3 4,3 4,0 4,3 4,7 4,3 4,2 
FLUENTNOST 3,7 4,0 4,3 4,7 4,3 4,0 4,2 
ELABORACIJA 4,0 4,0 4,3 3,7 4,3 4,3 4,1 

REDEFINICIJA 3,0 4,0 4,3 4,7 4,3 4,3 4,1 

SKUPNA OCENA 17,7 20,7 21,3 21,7 22,3 21,3 20,8 
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Rezultati v tabeli 9 kažejo, da so ocenjevalci otroka 4 najvišje ocenili pri dejavniku 

originalnost, najnižje pa pri dejavnikih elaboracija in redefinicija. Najvišjo skupno oceno 

je prejela naloga po spominu, najnižjo pa po opazovanju.  

 

 
 Slika 25. Risarska naloga po opazovanju 

(otrok 5). 

 

 
Slika 27. Slikarska naloga po domišljiji  

(otrok 5). 

 

 
Slika 29. Risarska naloga po spominu  

(otrok 5). 

 

 

 
Slika 26. Slikarska naloga po opazovanju 

(otrok 5). 

 

 
Slika 28. Risarska naloga po domišljiji 

 (otrok 5). 

 

 
Slika 30. Slikarska naloga po spominu 

(otrok 5).
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Tabela 10 

Povprečne vrednosti ocen posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti pri posameznih 

nalogah pri otroku 5 

        

 NAČIN PODAJANJA MOTIVA  
Dejavnik lik. 

ustvarjalnosti 
po 

opazovanju 
po 

opazovanju 
po 

domišljiji 
po 

domišljiji 
po 

spominu 
po 

spominu povprečje 

ORIGINALNOST 4,0 4,0 3,7 5,0 4,3 3,3 4,1 
FLEKSIBILNOST 3,7 4,0 3,7 4,3 4,3 3,3 3,9 
FLUENTNOST 4,0 3,3 3,0 3,7 4,0 3,7 3,6 

ELABORACIJA 3,7 3,3 3,7 3,7 4,3 4,0 3,8 
REDEFINICIJA 3,7 3,3 3,0 3,7 4,0 3,3 3,5 

SKUPNA OCENA 19,0 18,0 17,0 21,0 21,3 17,7 19,0 
 

Rezultati v tabeli 10 kažejo, da so ocenjevalci otroka 5 najvišje ocenili pri dejavniku 

originalnost, najnižje pa pri dejavniku redefinicija. Najvišjo skupno oceno je prejela naloga 

po spominu, najnižjo pa po domišljiji.  

 

 
 Slika 31. Risarska naloga po opazovanju 

(otrok 6). 

 

 
Slika 33. Slikarska naloga po domišljiji  

(otrok 6). 

 
Slika 32.  Slikarska naloga po 

opazovanju (otrok 6). 

 

 
Slika 34. Risarska naloga po domišljiji 

(otrok 6). 
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Slika 35. Risarska naloga po spominu  

(otrok 6). 

 

 

 
Slika 36. Slikarska naloga po spominu 

(otrok 6). 

 

 

Tabela 11 

Povprečne vrednosti ocen posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti pri posameznih 

nalogah pri otroku 6 

        

 NAČIN PODAJANJA MOTIVA  
Dejavnik lik. 

ustvarjalnosti 
po 

opazovanju 
po 

opazovanju 
po 

domišljiji 
po 

domišljiji 
po 

spominu 
po 

spominu povprečje 

ORIGINALNOST 5,0 4,3 4,3 4,3 5,0 4,3 4,6 
FLEKSIBILNOST 4,7 4,7 5,0 5,0 4,7 3,7 4,6 
FLUENTNOST 4,7 5,0 4,7 4,7 4,3 3,7 4,5 
ELABORACIJA 4,7 4,7 5,0 4,7 4,7 4,3 4,7 
REDEFINICIJA 5,0 5,0 4,7 4,3 5,0 4,0 4,7 

SKUPNA OCENA 24,0 23,7 23,7 23,0 23,7 20,0 23,0 
 

Rezultati v tabeli 11 kažejo, da so ocenjevalci otroka 6 najvišje ocenili pri dejavnikih 

elaboracija in redefinicija, najnižje pa pri dejavniku fluentnost. Najvišjo skupno oceno je 

prejela naloga po opazovanju, najnižjo pa po spominu.  
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Slika 37. Risarska naloga po opazovanju 

(otrok 7). 

 

 
Slika 39. Slikarska naloga po domišljiji  

(otrok 7). 

 

 

 
Slika 41. Risarska naloga po spominu  

(otrok 7). 

 

 
Slika 38. Slikarska naloga po opazovanju 

(otrok 7). 

 

 

 
Slika 40. Risarska naloga po domišljiji 

 (otrok 7). 

 

 

 

 
Slika 42. Slikarska naloga po spominu 

(otrok 7
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Tabela 12 

Povprečne vrednosti ocen posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti pri posameznih 

nalogah pri otroku 7 

        

 NAČIN PODAJANJA MOTIVA  
Dejavnik lik. 

ustvarjalnosti 
po 

opazovanju 
po 

opazovanju 
po 

domišljiji 
po 

domišljiji 
po 

spominu 
po 

spominu povprečje 

ORIGINALNOST 4,7 4,3 4,0 4,7 4,7 3,7 4,3 
FLEKSIBILNOST 4,0 3,7 4,0 4,3 4,3 3,7 4,0 
FLUENTNOST 4,3 4,3 3,7 4,0 4,0 3,7 4,0 
ELABORACIJA 4,7 4,7 4,0 4,0 4,3 3,7 4,2 
REDEFINICIJA 4,0 3,7 4,0 4,0 4,0 3,7 3,9 

SKUPNA OCENA 21,7 20,7 20,0 21,0 21,3 18,3 20,5 
 

Rezultati v tabeli 12 kažejo, da so ocenjevalci otroka 7 najvišje ocenili pri dejavniku 

originalnost, najnižje pa pri dejavniku redefinicija. Najvišjo skupno oceno je prejela naloga 

po opazovanju, najnižjo pa po domišljiji.  

 

  

 
Slika 43. Risarska naloga po opazovanju 

(otrok 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 44. Slikarska naloga po opazovanju 

(otrok 8). 
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Slika 45. Slikarska naloga po domišljiji  

(otrok 8). 

 

 

 
Slika 47. Risarska naloga po spominu  

(otrok 8). 

 

 
Slika 46. Risarska naloga po domišljiji 

 (otrok 8). 

 

 

 

 
Slika 48. Slikarska naloga po spominu 

(otrok 8). 

Tabela 13 

Povprečne vrednosti ocen posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti pri posameznih 

nalogah pri otroku 8 

         

 NAČIN PODAJANJA MOTIVA  
Dejavnik lik. 

ustvarjalnosti 
po 

opazovanju 
po 

opazovanju 
po 

domišljiji 
po 

domišljiji 
po 

spominu 
po 

spominu povprečje 

ORIGINALNOST 4,3 4,0 4,7 4,3 4,3 4,3 4,3 
FLEKSIBILNOST 3,3 4,0 4,0 4,3 4,0 4,0 3,9 
FLUENTNOST 3,3 4,0 3,7 4,0 4,0 4,0 3,8 
ELABORACIJA 3,3 4,3 3,7 3,7 4,3 4,0 3,9 
REDEFINICIJA 3,3 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

SKUPNA OCENA 17,7 20,3 19,0 20,0 20,3 20,0 19,6 
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Rezultati v tabeli 13 kažejo, da so ocenjevalci otroka 8 najvišje ocenili pri dejavniku 

originalnost, najnižje pa pri dejavniku redefinicija. Najvišjo skupno oceno sta prejeli nalogi 

po opazovanju in po spominu, najnižjo skupno oceno pa naloga po opazovanju. 

 

 
Slika 49. Risarska naloga po opazovanju 

(otrok 9). 

 

 

 

 

Slika 51. Slikarska naloga po domišljiji  

(otrok 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 50.  Slikarska naloga po 

opazovanju (otrok 9). 

 

 
Slika 52. Risarska naloga po domišljiji 

 (otrok 9). 
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Slika 53. Risarska naloga po spominu  

(otrok 9). 

 

 

 
Slika 54.  Slikarska naloga po spominu 

(otrok 9). 

 

 

Tabela 14 

Povprečne vrednosti ocen posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti pri posameznih 

nalogah pri otroku 9 

        

 NAČIN PODAJANJA MOTIVA  
Dejavnik lik. 

ustvarjalnosti 
po 

opazovanju 
po 

opazovanju 
po 

domišljiji 
po 

domišljiji 
po 

spominu 
po 

spominu povprečje 

ORIGINALNOST 4,7 4,7 4,3 3,3 4,0 3,7 4,1 
FLEKSIBILNOST 3,3 3,7 4,0 3,0 3,7 3,3 3,5 
FLUENTNOST 3,7 4,3 4,3 3,3 3,7 3,7 3,8 
ELABORACIJA 3,7 4,0 4,7 3,3 3,7 3,7 3,8 
REDEFINICIJA 3,3 4,0 4,3 3,3 3,7 3,3 3,7 

SKUPNA OCENA 18,7 20,7 21,7 16,3 18,7 17,7 18,9 
 

Rezultati v tabeli 14 kažejo, da so ocenjevalci otroka 9 najvišje ocenili pri dejavniku 

originalnost, najnižje pa pri dejavniku fleksibilnost. Najvišjo skupno oceno je prejela 

naloga po domišljiji, najnižjo pa prav tako naloga po domišljiji.  
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Slika 55. Risarska naloga po opazovanju 

(otrok 10). 

 

 
Slika 57. Slikarska naloga po domišljiji  

(otrok 10) 

 

 
Slika 59. Risarska naloga po spominu  

(otrok 10). 

 

 

 
Slika 56. Slikarska naloga po opazovanju 

(otrok 10). 

 

 
 

Slika 58. Risarska naloga po domišljiji 

(otrok 10). 

 

 

 
Slika 60. Slikarska naloga po spominu 

(otrok 10). 
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Tabela 15 

Povprečne vrednosti ocen posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti pri posameznih 

nalogah pri otroku 10 

        

 NAČIN PODAJANJA MOTIVA  
Dejavnik lik. 

ustvarjalnosti 
po 

opazovanju 
po 

opazovanju 
po 

domišljiji 
po 

domišljiji 
po 

spominu 
po 

spominu povprečje 

ORIGINALNOST 4,0 4,7 4,7 4,0 5,0 4,3 4,4 
FLEKSIBILNOST 3,3 4,0 4,0 4,0 3,7 4,0 3,8 
FLUENTNOST 3,3 4,3 4,0 4,0 3,7 4,0 3,9 
ELABORACIJA 3,7 4,3 4,0 3,7 4,3 3,7 3,9 
REDEFINICIJA 3,7 3,3 3,3 3,7 4,3 3,7 3,7 

SKUPNA OCENA 18,0 20,7 20,0 19,3 21,0 19,7 19,8 
 

Rezultati v tabeli 15 kažejo, da so ocenjevalci otroka 10 najvišje ocenili pri dejavniku 

originalnost, najnižje pa pri dejavniku redefinicija. Najvišjo skupno oceno je prejela naloga 

po spominu, najnižjo pa po opazovanju.  

 

Tabela 16 

Povprečne vrednosti ocen posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti pri posameznih 

nalogah pri vseh otrocih 

        

 NAČIN PODAJANJA MOTIVA  
Dejavnik lik. 

ustvarjalnosti 
po 

opazovanju 
po 

opazovanju 
po 

domišljiji 
po 

domišljiji 
po 

spominu 
po 

spominu povprečje 

ORIGINALNOST 4,3 4,3 4,2 4,3 4,6 4,1 4,3 
FLEKSIBILNOST 3,7 4,0 3,9 4,2 4,2 3,8 4,0 
FLUENTNOST 3,8 4,0 3,9 4,0 4,0 3,8 3,9 
ELABORACIJA 3,9 4,1 4,1 3,9 4,2 4,0 4,0 
REDEFINICIJA 3,8 3,8 3,8 3,9 4,1 3,8 3,9 

SKUPNA OCENA 19,6 20,1 19,8 20,4 21,3 19,5 20,1 
 

Rezultati v tabeli 16 kažejo, da so ocenjevalci otroke v splošnem najvišje ocenili pri  

dejavniku originalnost in najnižje pri dejavnikih fluentnost in redefinicija. Najvišjo skupno 

oceno je v povprečju prejela naloga po spominu in najnižjo skupno oceno prav tako naloga 

po spominu.  
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4.0 INTERPRETACIJA 

 

Motiv pri likovnem ustvarjanju lahko po B. Tomšič Čerkez in U. Podobnik (2015) podamo 

na tri načine: po opazovanju, po domišljiji in po spominu. Pri tem lahko sledimo različnim 

ciljem, pri čemer nas je zanimalo, ali je lahko eden izmed ciljev tudi spodbujanje 

posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti po Karlavarisu in M. Kraguljac (1976, po 

Vrlič, 2001). Glede na to, da se načini podajanja motiva zelo razlikujejo med seboj, smo 

pričakovali, da določeni načini bolj kot drugi spodbujajo določene dejavnike likovne 

ustvarjalnosti. Za začetek smo rezultate kvalitativno ovrednotili z vidika posameznih otrok, 

v nadaljevanju pa smo za lažji pregled in razumevanje rezultate interpretirali po načinih 

podajanja motiva.  

 

4.1 Kvalitativna interpretacija z vidika posameznih otrok  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da je otrok 1 v povprečju dobil največ točk pri nalogi po 

domišljiji in sicer pri tisti, kjer je bila tema delno podana (Kako bi izgledal, če bi se rodil 

na Marsu?). Poleg teme mu je bila všeč tudi tehnika s tušem. Nad svojim izdelkom je bil 

navdušen in ga je tudi z veseljem predstavil prisotnim. Pri predstavitvi nas je navdušil še z 

zgodbo o svojem življenju na Marsu. Tako lahko najvišjo skupno oceno pripišemo 

motivaciji, ki v splošnem pomembno vpliva na ustvarjalnost. Pri drugi nalogi po domišljiji 

(otroci izdelajo čisto svojo domišljijsko lepljenko, tema je poljubna) pa je imel otrok 1 že 

na začetku težave z iskanjem prave teme,  pri tem nas je opozoril, da mu tehnika kolaža ni 

najljubša, ker zahteva veliko dela. Druge naloge so dobile nekoliko nižje ocene. Pri tem bi 

lahko izpostavili, da je pri risanju po opazovanju  pri nalogi s tihožitjem zelo užival, veliko 

časa je posvetil opazovanju in risanju predmetov. Predmeti so postavljeni po celotni 

površini in so kompozicijsko urejeni.  

 

Otroku 2 najbolj ustrezajo naloge, podane po spominu in opazovanju, pri nalogah po 

domišljiji pa je potreboval dodatna navodila. Naloga po  domišljiji s poljubno temo mu je 

predastavljala največji izziv, po pogovoru in iskanju ustrezne teme je izdelal precej urejen 

kolaž, ki ga kasneje ni želel poimenovati. Pri nalogi, v kateri je upodobil portet mame in 

očeta je bilo opaziti, da najbolj uživa. Otrokova najljubša tehnika je svinčnik. 
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Otrok 3 je dosegel najvišje ocene pri nalogah po spominu, pri obeh likovnih izdelkih je 

opaziti veliko podrobnosti. Otrokova najljubša likovna izdelka sta portret in Marsovec. Pri 

portretu  mu je bilo všeč senčenje, pri Marsovcu pa mu je bilo najljubše, da izgleda kot iz 

risanke. Prav tako sta mu bili najljubši tehniki svinčnik in tuš. Najvišje ocene ne kažejo 

jasnega vzorca niti glede na motivacijo niti glede na najljubše risbe, tako da razlike ostajajo 

nepojasnjene.  

 

Otrok 4 je k vsem nalogam pristopil z lahkoto. Najljubši tehniki sta mu bili risanje z ogljem 

in slikanje z lopatico, torej nalogi po spominu, kjer je prejel tudi največ točk. Pri nalogi po 

opazovanju je želel hitro opraviti z nalogo. Najljubši sta mu bili  nalogi po domišljiji, pri 

kolažu po domišljiji je bil eden izmed redkih, ki je tehniko kombiniral. Možno je, da so 

najljubši tehniki in najljubši način podajanja motiva vplivali na njegovo motivacijo za 

ustvarjanje, kar se povezuje z dejavniki likovne ustvarjalnosti.  

 

Glede na to, da je za otroka 5 značilen razmišljujoč pristop k likovnemu ustvarjanju, pri 

čemer si pogosto na začetku izdela osnutek, smo glede na ostale dejavnike pričakovali 

močnejšo izraženost oz. višje ocene pri dejavniku elaboracije, vendar temu ni tako, saj je 

komisija dejavnik elaboracije glede na ostale dejavnike ocenila povprečno. Podobno smo 

glede na njegovo izrazito izraženo sposobnost predstavljati lastna likovna dela z različnih 

zornih kotov pričakovali močnejšo izraženost dejavnika fluentnosti, česar rezultati prav 

tako ne kažejo. Rezultati so pokazali, da je najvišje skupne ocene prejel pri vseh treh 

izdelkih, ki jih je ustvaril samo s sivo barvo. Analiza je sicer pokazala, da tehnika statistično 

pomembno ne vpliva na dejavnike likovne ustvarjalnosti, lahko pa so najvišje ocene 

povezane s tem, da pri samostojnem ustvarjanju največkrat posega po suhih materialih, kot 

sta svinčnik in oglje, ki so mu kot kaže najbližje in najljubši. 

 

Otrok 6 je prejel zelo visoke skupne ocene pri posameznih nalogah in povprečne ocene pri 

posameznih dejavnikih. Pri tem opazno odstopa samo naloga po spominu v tehniki akvarel, 

pri kateri je prejel najnižjo skupno oceno. Otroku so vse tehnike približno enako ljube, tako 

da na odstopanje pri tej nalogi ne kaže noben dejavnik oziroma značilnost otroka, ki nam 

je znana. Rezultati kažejo, da je otrok 6 prejel najvišjo povprečno skupno oceno komisije, 

kar je lahko povezano z večletnim obiskovanjem likovne šole in natančnostjo ter 

zavzetostjo pri likovnem ustvarjanju.  
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Otrok 7 k vsem nalogam pristopa sproščeno in samostojno ter rad ustvarja v vseh tehnikah. 

Noben način podajanja motiva mu ne povzroča težav, prav tako pa ni kazal ali deklariral 

preference do posameznega načina podajanja motiva. Izrazito odstopa samo najnižja 

skupna ocena pri nalogi po spominu (akvarel), pri kateri je prejel enake povprečne ocene 

pri vseh dejavnikih likovne ustvarjalnosti, česar nismo znali razložiti na podlagi podatkov 

iz opazovanja in dejstev, ki jih o otroku vemo. Morda mu je motiv šopka rož ponudil 

najmanj navdiha, ne da bi se tega zavedal.  

 

Otrok 8 rad ustvarja v vseh tehnikah, pri čemer ne kaže preference do nobene. Pri 

samostojni izbiri motiva pa kaže izrazito preferenco do motiva konja, ki ga rad upodablja 

tako po spominu kot opazovanju in domišljiji. Izrazito odstopa samo najnižja skupna ocena 

pri risanju avtoportreta s svinčnikom po opazovanju, kjer je prejel najnižje povprečne ocene 

pri vseh dejavnikih likovne ustvarjalnosti razen pri originalnosti. Ta izdelek je ustvarjal 

najmanj časa in ga ni izbral med tiste, ki so mu najbolj všeč. To bi lahko pomenilo, da mu 

motiv avtoportreta ni blizu ali pa mu ne ponuja posebnega navdiha.  

 

Otrok 9 likovne šole ne obiskuje dolgo, vendar že od začetka kaže izrazito motivacijo in 

željo po likovnem ustvarjanju. To se je izrazilo tudi pri ustvarjanju vseh 6 nalog, ne glede 

na način podajanja motiva in tehniko ustvarjanja. Pri vseh nalogah je pokazal enako 

zavzetost in željo po predstavitvi izdelka ter besednem opisovanju motivov in idej. Pri 

otroku 9 občutno izstopa samo najnižja skupna ocena in povprečne ocene za vse dejavnike 

likovne ustvarjalnosti pri nalogi po domišljiji, ki jo je ustvarjal s tušem. Tega vsekakor ne 

moremo pripisati razliki v motivaciji, ki lahko občutno vpliva na rezultat. Ker se tehnika 

glede na naše rezultate statistično pomembno ne povezuje z dejavniki likovne 

ustvarjalnosti, lahko razlago iščemo v motivu, ki je bil najbolj domišljijski – kako bi 

izgledal, če bi se rodil na Marsu? Morda je za otroka 9 takšno vprašanje bilo preveč 

zahtevno. Morda pa gre za vpliv kombinacije tehnike in podajanja motiva po domišljiji.  

 

Otrok 10 je pri likovnem ustvarjanju vedno previden, tako da potrebuje dodatno motivacijo 

in pogovor o obravnavani temi, poleg tega pa svojih likovnih izdelkov ne želi predstavljati. 

S tega vidika izstopa dejstvo, da je prejel občutno najnižjo skupno oceno pri nalogi po 

opazovanju, saj smo pričakovali, da je tak način podajanja motiva najbolj konkreten in 

jasen. Glede na to, da se je naloga izvajala s svinčnikom, bi lahko iskali razliko v uporabi 
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barv, a rezultati ostalih nalog takšnega vzorca ne kažejo. Ostale ocene ne kažejo izrazitega 

odstopanja od povprečne ocene, tako da najnižja ocena ostaja nepojasnjena.  

 

Zaključimo lahko, da veliko tendenc in razlik v ocenah ostaja nepojasnjenih, kar lahko 

pomeni, da je potrebno vsakega otroka obravnavati zelo individualno in na različne načine 

preveriti, katere spremenljivke bi lahko pri njem vplivali na razvoj dejavnikov likovne 

ustvarjalnosti. Pri določenem delu rezultatov pa se je pokazalo, da je morda prav motivacija 

tista, ki se vsaj pri nekaterih otrocih povezuje z dejavniki likovne ustvarjalnosti. Motivacijo 

smo v teh primerih prepoznali v zavzetosti in v najljubših tehnikah in načinih podajanja 

motiva, ki bi lahko vplivali na stopnjo motivacije za ukvarjanje s posamezno nalogo.  

 

4.2 Celostna interpretacija glede na načine podajanja motiva  

 

4.2.1 Podajanje motiva po opazovanju  

 

Ker opazovanje temelji na spoznavanju doživljanja, razumevanju ter analizi delov in 

sestavi celote (Tomšič Čerkez in Podobnik, 2015), smo pričakovali, da bo izmed vseh 

načinov podajanje motiva po opazovanju najbolj spodbudilo dejavnik elaboracije, ki 

pomeni izdelavo načrta, načrtovanje raziskovanja, razvijanje idej, strukturiranje rezultatov 

in hkrati zajema tudi načrtno likovno komponiranje (Duh, 2004; Vrlič, 2001). Najbolj 

konkretna predstava, torej ko je motiv v vidnem polju, bi lahko najbolj spodbujala natančno 

komponiranje in načrtovanje, kar pa rezultati ne potrjujejo, saj analiza ni pokazala 

statistično pomembnih razlik med ocenami elaboracije pri različnih načinih podajanja 

motiva.  

Tudi pregled povprečnih ocen dejavnika elaboracije vseh ocenjevalcev pri vseh otrocih 

kaže enako sliko, saj ni zaznati tendence k višji oceni elaboracije pri nalogah, kjer je bil 

motiv podan po opazovanju. Tendenco lahko zaznamo samo pri rezultatih otroka 7 (tabela 

12 v poglavju rezultati), pri katerem so ocene elaboracije opazno višje pri nalogah po 

opazovanju kot pri ostalih nalogah. Glede na naše poznavanje otroka in dostopne opisne 

podatke tendence ne moremo obrazložiti, tako da jo lahko razumemo kot slučajno oziroma 

nepojasnjeno. Po drugi strani bi lahko pričakovali, da je na rezultate vplivala starost otrok, 

saj so npr. mlajši otroci bolj pozorni na značilnosti posameznih podob in prostor 

konstruirajo na podlagi izkušenj in vedenja o predmetih (Tomšič Čerkez in Podobnik, 

2015), vendar test korelacije ni pokazal statistično pomembne stopnje povezanosti.  
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Glede na naše rezultate se način podajanja motiva ne povezuje s spodbujanjem dejavnika 

elaboracije. Vsekakor pa bi bilo vredno preveriti, kakšen vpliv imajo navodila, ki jih otroku 

damo ob začetku naloge, ne glede na način podajanja motiva. Morda bi se pokazalo, da se 

jasna usmeritev k načrtovanju, raziskovanju, dodelavi ideje in načrtovanju kompozicije bolj 

povezuje z dejavnikom elaboracije oz. bolj vpliva na njegov razvoj.  

 

 4.2.2 Podajanje motiva po domišljiji 

 

Pri podajanju motiva po domišljiji si otroci predstavljajo potek dogodkov ali izgled stvari, 

zato je likovno delo oziroma podoba vedno posebna in je izraz individualnosti (Tomšič 

Čerkez in Podobnik, 2015). Tako smo pričakovali, da bo podajanje motiva po domišljiji še 

posebej spodbujalo dejavnike originalnosti, fleksibilnosti in redefinicije. Originalnost že 

sama po sebi pomeni nepričakovane domišljijske ideje (Tomšič Čerkez in Podobnik, prav 

tam), kar je temelj podajanja motiva po domišljiji. Fleksibilnost predstavlja iskanje 

drugačnih postopkov, drugačno upodabljanje motiva, manj rigidnosti in fiksiranosti ter več 

prehajanja z ideje na idejo (Tomšič Čerkez in Podobnik, prav tam), kar bi lahko prav tako 

hitreje povezali z domišljijo kot pa s spominom in opazovanjem, ki sta bolj konkretna in bi 

lahko bolj usmerjala v rigidnost in fiksiranost – tako pri upodabljanju kot postopkih in 

interpretaciji. Redefinicija pa se kaže v transformiranju oblik, barv in likovnih odnosov 

(Tomšič Čerkez in Podobnik, prav tam), za kar smo sklepali, da je najlažje udejanjiti pri 

manj konkretnih oz. bolj domišljijskih predstavah. Analiza rezultatov je pokazala, da pri 

vseh naštetih dejavnikih ni statistično pomembnih razlik v ocenah glede na način podajanja 

motiva.  

Tudi pregled povprečnih ocen dejavnikov originalnosti, fleksibilnosti in redefinicije vseh 

ocenjevalcev pri vseh otrocih kaže podobno sliko, pri čemer ni zaznati jasnih tendenc, da 

bi bili bolj izraženi kot pri drugih dveh načinih podajanja motiva. Izjemo predstavljata otrok 

4, pri katerem je zaznati tendenco k višjim ocenam pri dejavniku redefinicije, in otrok 6, 

pri katerem je zaznati tendenco k višjim ocenam pri dejavniku fleksibilnosti.  

 

Naši rezultati kažejo, da se način podajanja motiva ne povezuje s spodbujanjem dejavnikov 

originalnosti, fleksibilnosti in fluentnosti.  
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4.2.3 Podajanje motiva po spominu 

 

Spomin je praktično vedno obarvan z dodatnimi podatki, ki so lahko povezani z željami, 

prejšnjimi izkušnjami in pričakovanji, in vključuje nove misli o preteklih dogodkih 

(Tomšič Čerkez in Podobnik, 2015). Otroci v likovna dela, nastala po spominu, pogosto 

vnesejo pomene in odnose med oblikami ter celovitost dogajanja (Belamarić, 1987, po 

Selaković, 2015), zato smo pričakovali, da bodo otroci pri tem načinu podajanja motiva 

dosegali višje ocene pri dejavnikihi originalnosti in redefinicije, kot pa pri podajanju motiva 

po opazovanju. Tudi v tem primeru je analiza rezultatov pokazala, da ni statistično 

pomembnih razlik.  

Pregled povprečnih ocen dejavnikov originalnosti in redefinicije vseh ocenjevalcev pri 

vseh otrocih kaže rahlo tendenco k višjim ocenam pri podajanju motiva po spominu, vendar 

samo pri risarski nalogi. Pregled rezultatov posameznih otrok pa kaže mešano podobo, tako 

da tudi z bolj kvalitativnega vidika ne moremo govoriti o jasni podobi oziroma tendenci.  

Glede na naše rezultate se torej način podajanja motiva po spominu ne povezuje s 

spodbujanjem dejavnikov originalnosti in redefinicije.  

 

 

Glede na vse povedano smo podali naslednja odgovora na raziskovalni vprašanji:  

1. Kot kažejo naši rezultati se različni načini podajanja motiva ne povezujejo s 

posameznimi dejavniki likovne ustvarajlnosti. To pa nujno ne pomeni, da se ne 

povezujejo z nobenim izmed dejavnikov. Morda so povezave nespecifične in se 

vsak posamezen način podajanja motiva na enak način povezuje z vsakim izmed 

dejavnikov likovne ustvarjalnosti.  

2. Glede na rezultate jasnih usmeritev za spodbujanje posameznih dejavnikov likovne 

ustvarjalnosti z različnimi metodami podajanja motiva ne moremo podati. Je pa na 

tem mestu vredno omeniti, da bi morda v določenih primerih (npr. pri dejavniku 

elaboracije) lahko bila bolj pomembna bolj usmerjena navodila. Morda splošna 

pravila ne obstajajo in je otroke potrebno obravnavati individualno. 
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5.0 SKLEP  

 

Glede na to, da gre za precej neraziskano področje, tako teoretično kot praktično, smo v 

sklepu podali usmeritve za nadaljnje raziskovanje. Raziskavo bi bilo dobro ponoviti na 

obsežnejšem vzorcu. Glede na to, da so povprečne ocene komisije relativno visoke, morda 

vzorec tudi ni bil dovolj reprezentativen, saj gre za otroke, ki obiskujejo likovno šolo, pri 

čemer so velikokrat nadpovprečno talentirani, ali pa so po nekaj letih obiskovanja razvili 

veliko spretnosti in sposobnosti likovnega izražanja. Tako morda ocenjevalna lestvica ni 

bila dovolj reprezentativna, kar bi lahko vplivalo na nenormalno razporeditev ocen in 

manjše razlike med otroki oz. njihovimi likovnimi deli. Vsekakor pa naša ocenjevalna 

lestvica ni umerjena in standardizirana, kar bi lahko pomembno vplivalo na rezultate.  

 

Poleg tega bi bilo vredno razmisliti, ali bi se poleg načina podajanja motiva preučil tudi 

vpliv vrste motiva na posamezne dejavnike likovne ustvarjalnosti, kar ni bil del naše 

naloge, vsekakor pa bi predstavljalo komplementaren vidik, ki bi doprinesel k 

poglobljenemu razumevanju celostne slike.  
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