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Povzetek 

 

Naravoslovje in likovna umetnost sta na videz zelo različni področji, ki se vključujeta v 
osnovnošolsko izobraževanje na razredni stopnji. Pa vendar ti dve področji nudita veliko 
smiselnih možnosti za medpredmetno povezovanje. Razlike med predmetnima področjema 
lahko učencem razširijo obzorje znanja, medtem ko jim podobnosti pokažejo, kako lahko 
uporabijo znanje enega področja na drugem. Učitelji imajo o tej povezavi različna mnenja in 
stališča, ki vplivajo tudi na pogostost uporabe medpredmetnega povezovanja naravoslovja in 
likovne umetnosti, kakovost učnih priprav in izvedbe pouka. Tudi opredelitve medpredmetnega 
povezovanja so pri učiteljih različne. 

V magistrskem delu je s pomočjo literature utemeljen pojem medpredmetnega povezovanja na 
splošno; podane so tudi razlike v opredelitvah tega učnega pristopa. Raziskani so načini 
načrtovanja medpredmetnega povezovanja ter modeli implementacije pristopa z uporabo 
različnih učnih metod, ki jih učitelji pri pouku obeh predmetnih področji uporabljajo. V 
nadaljevanju so podrobneje predstavljene metode dela pri samostojnih predmetih likovne 
umetnosti in naravoslovja in tudi medpredmetno povezovanje likovne umetnosti in 
naravoslovja z drugimi predmetnimi področji. Analizirani sta bila tudi učna načrta za Likovno 
umetnost in za Spoznavanje okolja ter Naravoslovje in tehnika, ki vsebujeta naravoslovne 
vsebine prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega področja (1.- 5. razred). Z analizo so bila 
določena priporočila za izvedbo medpredmetnih povezav obeh predmetnih področij. Na koncu 
so podani specifični praktični primeri medpredmetnih povezav obeh področji, ki so bili 
identificirani s pregledom in analizo literature. Glavni cilji dela so bili, da se ugotovi mnenje 
učiteljev o implementaciji medpredmetnih povezav naravoslovja in likovne umetnosti v pouk 
v osnovni šoli, kako so učitelji z njo seznanjeni ter kako učitelji medpredmetno povezavo 
načrtujejo in kakšni so po njihovem mnenju učni dosežki učencev pri implementaciji te 
medpredmetne povezave. V empiričnem delu so bili s pomočjo anketnih vprašalnikov, 
intervjujev ter analize priprav raziskani pogostost uporabe medpredmetne povezave med 
naravoslovjem in likovno umetnostjo, stališča in opredelitve učiteljev glede tega učnega 
pristopa, njihova mnenja o smiselnosti medpredmetne povezave v prvem in drugem vzgojno-
izobraževalnem obdobju in o smiselnosti povezave določenih pojmov in vsebin s teh dveh 
področij. Ugotovljene so bile tudi spremembe, ki so jih učitelji opazili ob uporabi ali neuporabi 
omenjene medpredmetne povezave, ter to, kako enakovredno učitelji obravnavajo pojme z obeh 
predmetnih področij.  

 

Ključne besede: medpredmetno povezovanje, naravoslovje, likovna umetnost, mnenja 
učiteljev, celostna obravnava pojmov. 

 

 

 
 

 



 
 

 

Abstract 

 

Science and fine arts are perceived as two very different areas that are integrated into primary 
school pupils' timetables. Even if they do not seem like they can be linked, they offer many 
reasonable chances for applying an interdisciplinary approach. The differences between the 
fields can broaden pupils' understanding and the similarities can show them how they can 
transfer their knowledge successfully. Teachers have different opinions about the 
interdisciplinary connection between science and fine arts. Their opinions can affect the 
frequency of using that approach, the quality of preparation for the classes, and the quality of 
how the classes are conducted. The definitions of interdisciplinary approach between science 
and fine arts are different from a teacher to a teacher, too. 

In the master's thesis, the term 'interdisciplinary approach' was researched first. The literature 
about its definition and the types of it was reviewed. The models and teaching methods that are 
used in that approach were researched, too. Then, the teaching approaches for science and fine 
arts were examined separately. Reading and writing about general principles of applying an 
interdisciplinary approach between the two areas and other primary school subjects were also 
a part of the research. This was done to capture a bigger picture of teaching fine arts and science 
and the possibilities of interdisciplinary teaching in those fields. That is also why the 
curriculums of the subjects in the Slovenian primary school system which include fine arts and 
science (Spoznavanje okolja, Naravoslovje in tehnika, Likovna umetnost) and the possibilities 
of interdisciplinary approach which are exposed in their recommendations were reviewed. In 
the end, there is a chapter about the interdisciplinary approach between science and fine arts. 
Some practical examples of it that were found in the literature are written down, too. In the 
empirical part, the surveys and interviews were conducted and teaching preparation documents 
were analyzed. Thus, the frequency of interdisciplinary approach between science and fine arts, 
teachers' definitions and opinions on the subject, their opinion about the meaningfulness of 
interdisciplinary connection between stated subjects in the first three years of learning and in 
year four and five, and the meaningfulness of connecting certain contents and terms 
interdisciplinarily were researched. Changes that teachers noticed if they used an 
interdisciplinary approach between science and fine arts and if they did not use it were 
researched, too. The findings of including interdisciplinary teaching goals of the included 
school subjects equally were described, too. The goal was to find out about the opinions of 
teachers about the interdisciplinary approach between science and fine arts and its familiarity 
with teachers. The research was also about finding out how teachers integrate the approach into 
their work and what results they notice when they do it. 

 

Keywords: interdisciplinary approach, science, fine arts, teachers' opinions, equal integration 
of concepts. 
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1. Uvod 

 

»Naravoslovje in umetnost sta na prvi pogled zelo različni področji, v resnici pa sestavljata eno 
celoto.« (Tamir, 2000)  

Ob branju zgornjega citata pomislim na povezave, ki se nam sprva ne zdijo uporabne, potem 
pa se vanje poglobimo in ugotovimo, kako nam v resnici lahko pomagajo na različne načine.  

V današnji družbi lahko zasledimo precejšen razkol med naravoslovci, torej znanstveniki, in 
umetniki. Tako v zvezi s prvimi kot v zvezi z drugimi smo verjetno že vsi slišali določene, zelo 
različne stereotipe. Tudi v šoli se učenci pogosto hitro odločijo, katero področje je njim bolj 
domače, a so redki tisti, ki sta jim enako všeč obe. Seveda na to vplivajo tudi lastnosti učencev 
kot posameznikov, a vendar lahko tudi mi kot učitelji naredimo skupaj z učenci korak naprej in 
poskusimo to vrzel med naravoslovjem in likovno umetnostjo vsaj malo premostiti.  

Medpredmetna povezava med naravoslovjem in likovno umetnostjo je eden od načinov, kako 
se tega lahko lotimo. 

Med povezovanjem teh dveh področji lahko kot učitelji posegamo po različnih metodah, si 
pomagamo z učnimi načrti, vključimo tudi svojo domišljijo ter hkrati motiviramo tudi tiste 
učence, ki prej za določeno področje niso kazali zanimanja. Tovrstna medpredmetna povezava 
pokaže učencem, kako lahko znanje uporabijo na način, na katerega verjetno še niso pomislili 
ter jih tako privaja na razmišljanje zunaj okvirja. To je v današnjem svetu še kako dobrodošlo. 
Učenci se z združevanjem teh dveh področij iščejo sorodnosti pri na videz različnih področjih, 
kar jim daje možnost za ustvarjalno razmišljanje.  

V magistrskem delu so opisani prednosti ter načini izvedbe te medpredmetne povezave in tudi 
pasti pri načrtovanju, na katere moramo biti učitelji pozorni. Če namreč učitelj medpredmetne 
povezave ne načrtuje dovolj natančno, če je ne zna pravilno utemeljiti ali pa je niti sam ne 
razume prav dobro, s tem povzroča učencem več škode kot koristi. Namesto uporabnega znanja 
lahko ustvari še večjo zmedo v glavah tistih učencev, ki imajo že na splošno težave z usvajanjem 
učnih vsebin. Zato sem se osredotočila predvsem na mnenja učiteljev o medpredmetni povezavi 
med naravoslovjem in likovno umetnostjo, na njihove opredelitve ter načine izvedbe le-te. 
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2. Medpredmetno povezovanje 
 

2.1.1 Opredelitve  
 

»Medpredmetno povezovanje je povezovanje posameznih enot, delnih struktur in podstruktur 
v šoli v večje zaokrožene, notranje usklajene in povezane enote« (Kramar, 1991).  
 
»Medpredmetna povezava je povezava, ki z določenim povezovalnim elementom poveže 
ločene predmete tako, da uresničujejo skupen, že integriran cilj« (Rutar Ilc in Pavlič Škerjanc, 
2010 v Skočaj, 2016). 
 
»Integracija pouka predpostavlja izhodišče iz delov, ki jih učenci spoznavajo pri pouku in si z 
njihovo pomočjo in pomočjo njihovega delovanja oblikujejo neko celoto, zaokroženo znanje« 
(Kramar, 1991). 
 
Izraz medpredmetno povezovanje označuje prepletanje učnih vsebin različnih predmetov. Pred 
kurikularno prenovo šolskega sistema je bil namesto izraza medpredmetno poučevanje v 
uporabi izraz integracija. Ta izraz je kasneje pridobil nov pomen, in sicer delo z otroki s 
posebnimi potrebami in razvojno drugačnimi otroki ter njihovo vključevanje v redni 
izobraževalni sistem. V strokovni literaturi medpredmetno povezovanje označujejo še izrazi, 
kot so: celostni vzgojno-izobraževalni proces, interdisciplinarni pristop, multidisciplinarni 
pristop. Vsi zgoraj omenjeni izrazi prispevajo k celostni definiciji medpredmetnega 
povezovanja (Štemberger, 2007). 

Medpredmetno povezovanje je način za doseganje novih vzgojno–izobraževalnih ciljev osnove 
šole, ki segajo v prihodnost gospodarskega življenja. Učenci se tako uvajajo v življenje 
današnje družbe, ki od ljudi zahteva naslednje sposobnosti: široko življenjsko razgledanost, 
osebno kulturnost, samostojno in izvirno reševanje življenjskih problemov, skupinsko delo 
različnih strokovnjakov na poklicnem področju, samozaupanje in duševno zdravje ter 
sposobnost za stalno samostojno učenje in izpopolnjevanje posameznika (Bergant, 1990). 

Različne opredelitve medpredmetnega povezovanja so:  

- Integracija: kot že zgoraj omenjeno, je to izraz, ki mu je bil s prenovo šolskega 
sistema spremenjen pomen. V starejši strokovni literaturi je termin še vedno 
uporabljen, zato je vključen tudi v magistrsko delo; v našem primeru je 
pomensko povezan z medpredmetnim povezovanjem. 

- Celostni vzgojno-izobraževalni proces: velik pomen se pripisuje celostni 
obravnavi vsebin, vključevanju ciljev z različnih področjih in na vseh 
taksonomskih ravneh, celostnemu zaznavanju ter doživljanju vplivov 
poučevanja in načrtovanje pouka z različnih perspektiv. Učne ure so različno 
dolge, niso več tako omejene; prav tako je bolj fleksibilen tudi učni načrt. 

- Disciplinarni pristop: ta pristop ne vsebuje oziroma ne predvideva 
medpredmetnega povezovanja v pravem pomenu besede, temveč temelji na eni 
vsebini, ki jo osvetlimo samo s perspektive določenega predmeta. 

- Multidisciplinarni pristop: vsebina, ki jo učitelj izbere, je pri tem pristopu 
obravnavana z vidika različnih strok. 
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- Interdisciplinarni pristop: pristop, pri katerem se obravnavajo znanja, ki so 
skupna različnim predmetom. Učenci so potem sposobni prenosa znanja na 
različna področja.  

- Transdisciplinarni pristop: obravnava različnih življenjsko pomembnih, 
splošnih znanj s perspektiv različnih predmetov. Učenje neke teme se med 
predmeti povezuje in nadaljuje od enega do drugega. Povezava je uporabljena v 
različnih delih ure – nekje kot motivacija, nekje kot obravnava snovi in nekje 
kot ponavljanje (Štemberger, 2007). 

 

Izhodišče načrtovanja in izvajanja medpredmetnega povezovanja je struktura in proces 
otrokovega spoznavanja in izražanja sveta in ne predmetno področje (Milekšič, 1992). 

Medpredmetno povezovanje združuje metode in lastnosti več področij; pri tem učenci razvijajo 
trajno znanje. Medpredmetno načrtovanje nam vzame veliko časa; zanj je potrebno tudi 
sodelovanje med učitelji. Po eni strani je to slabost, a vendar so rezultat medpredmetnega 
povezovanja razvijanje kritičnega razmišljanja, zmožnosti komunikacije in ustvarjalnosti, ki so 
dandanes ene izmed najbolj zaželenih lastnosti na trgu dela (Jones, 2009). 

 

2.1.2 Načrtovanje medpredmetnega povezovanja  
 

Za doseganje optimalne učinkovitost in kvalitete medpredmetnega povezovanja se je treba nanj 
dobro pripraviti. Priložnostno ustvarjanje naključnih povezav ne daje zelo dobrih rezultatov. 
Pred načrtovanjem ur je potrebno zastaviti tudi vprašanja glede predmetov, ki jih želimo 
povezati in glede dodatnih virov informacij ter tudi glede načinov, s katerimi bo ustvarjeno 
spodbudno učno okolje (Purcell Cone, Werner in Cone, 2009). 

Predhodno je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za izvedbo medpredmetne povezave 
(fleksibilnost urnika in organizacije šolskega dela, ustrezen prostor, po potrebi sodelovanje 
učiteljskega tima …). Seveda je zelo pomembna ustrezna strokovna in didaktična 
usposobljenost učiteljev. Če ni mogoče zagotoviti optimalnih pogojev, je potrebno pri 
načrtovanju upoštevati že obstoječe okoliščine in pogoje za delo (Štemberger, 2007). 

Klima v institucijah, kjer se izvaja medpredmetno povezovanje, je ključnega pomena. Ta mora 
vključevati sodelovalno delo s konstruktivno izmenjavo mnenj, refleksivni dialog, 
deprivatizacijo prakse poučevanja in skupinski fokus, ki je spodbuden za inovativno delo. 
Pomembna je potreba po odprti komunikaciji, v katero so vključeni učenci, učitelji in drugi 
delavci šole ter starši. Učiteljeva osebna zavezanost za uresničevanje sprememb pri delu je prav 
tako ključnega pomena. Deluje celo kot primarni motivacijski dejavnik v procesih poučevanja 
(Sparks 1998, Sicherl-Kafol 2007, Devjak 2007, Hodnik Čadež 2007, Štemberger 2007 v 
Sicherl-Kafol, 2008). 

Pri načrtovanju medpredmetnih priprav mora učitelj upoštevati vsa načela vzgojno-
izobraževalnega procesa. Prav tako mora poznati sodobne tehnike načrtovanja ter tudi 
posebnosti otrok. Dobro je, da je seznanjen s cilji, ki so bili že doseženi v prejšnjih letih 
(Štemberger, 2007). 
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Vedeti je potrebno tudi, katere cilje želi učitelj doseči z medpredmetno povezavo (učno-snovni 
kurikulum, konceptualni kurikulum, učno-ciljni kurikulum procesno-razvojni kurikulum); 
poznati je potrebno cilje in vsebine različnih predmetov, doseči je potrebno sodelovanje 
učiteljev različnih predmetov, treba pa je tudi upoštevati prilagojenost razvojni stopnji in 
predznanju otrok (Kovač in Starc 2002 v Štemberger, 2007). 

Predlagani koraki, ki lahko olajšajo načrtovanje, izvedbo in evalvacijo medpredmetnega 
povezovanja so po vrsti: pregled učnega načrta, izbira vsebine in ciljev, ki bodo obravnavani 
medpredmetno, raziskava izbrane teme (iskanje dodatnih aktualnih informacij, primernih za 
starost in razvojno stopnjo otrok), izbira primernega modela povezovanja, izdelava učne 
priprave in ureditev ostale logistike (določevanje oblik dela, zagotavljanje individualizacije in 
diferenciacije, skrb za aktivno udeležbo vseh učencev, priprava materiala in tako dalje) ter na 
koncu načrtovanje evalvacije (način ocenjevanja je odvisen od ciljev, procesov in aktivnosti, ki 
jih učenci izvajajo) (Purcell Cone sod., 2009). 

Pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja se moramo zavedati, da ima tak način 
poučevanja tako prednosti kot slabosti. Razlogi za načrtovanje medpredmetnega povezovanja 
so spodbujanje celostne dejavnosti učenca (samostojno in aktivno pridobivanje učnih izkušenj) 
in upoštevanje njegove spoznavne, čustvene in telesne funkcije, mrežno učenje (temeljni način 
delovanja možganov, ki deluje preko povezav med specializiranimi področji obdelave 
podatkov) ter upoštevanje več vrst inteligenc, s čimer tudi povečamo sposobnost za učenje. A 
vendar je treba biti pri medpredmetnem povezovanju pazljiv, da tak način dela ne privede do 
preveč poenostavljenih didaktičnih rešitev, nejasnosti ciljev učenja, usmerjenosti zgolj na 
vsebinske povezave, zanemarjanja značilnosti posameznega predmeta in organizacijsko-
izvedbenih težav (Sicherl-Kafol, 2007 v Štemberger, 2007). 

2.1.3 Modeli medpredmetnega povezovanja 
 

Posodabljanje učnih načrtov v šolah prinaša veliko sprememb. Učitelji se usmerjajo v iskanje 
strokovno ustreznih rešitev za lažje prilagajanje na te spremembe.  
Uresničevanje medpredmetnega povezovanja predpostavlja poglobljeno in sistematično 
načrtovanje skupnih procesov učenja. Ti so v posodobljenih učnih načrtih predvideni na ravni 
povezovanja vsebin, konceptov in procesnih znanj (Sicherl-Kafol, 2008).  

V literaturi najdemo glede na to tri glavne modele za načrtovanje medpredmetnega 
povezovanja, ki so opisani spodaj. 

Učnociljni (vsebinski) model 
Pri učnosnovnem modelu gre za načrtovanje obravnavanih vsebin (Sicherl-Kafol, 2002), torej 
za povezovanje na vsebinski ravni. Ta model povezovanja izhaja predvsem iz vprašanja, kaj 

povezovati in ne zakaj in kako (Sicherl-Kafol, 2007). 

Vključuje obravnavo izbranih učnih tem, problemov in vprašanj pri različnih predmetih in v 
okviru različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela. Povezave med vsebinami pri takem 
načinu ne smejo nastajati na silo, saj je vsako predmetno področje pri izbiri učnih vsebin 
avtonomno. Tak način povezovanja je prevladujoč predvsem v prvem triletju. Pomembno pa 
je, da ne zanemarjamo globljih povezav na ravni procesov in namenov poučevanja in učenja. 
Če povezujemo vsebine, ne upoštevamo pa temeljnih ciljev posameznih predmetni področij, 
tako povezovanje ni primerno (Sicherl-Kafol, 2008). 



 
 

5 
 

Vsebina poučevanja za medpredmetno povezovanje ni dovolj. Glede na nova stališča in 
pričakovanja šol je bolj pomembno, da se poleg vsebine osredotočimo tudi na strategije 
poučevanja in učenja (Sicherl-Kafol 2002). V nasprotnem primeru pouk in odnos učitelja do 
učenca temeljita na transmisijskem načinu izobraževanja, pri katerem je učenec pasiven, učitelj 
pa kopiči znanja in dejstva. V tem primeru učenec ne opazuje, ne analizira, ne vrednoti in tudi 
ne reflektira naučenega. Tako načrtovane učne ure učencem ne omogočajo prave izkušnje in 
razvijanja učnih strategij (Sicherl-Kafol, 2007).  

Pri napačnem pristopu k temu modelu gre torej večinoma za nesmiselno in nelogično nalaganje 
informacij na učenčevo že usvojeno znanje. Tak pristop ne vključuje dovolj aktivnosti učencev 
ter ne poudarja strategij učenja (Žibert, 2007).  

Pri takem pristopu k modelu poučevanja se pojavlja tudi zanemarjanje korakov načrtovanja 
učnih ur za posamezne predmete. To ne vodi v kvalitetno medpredmetno poučevanje (Sicherl-
Kafol, 2002). 

Konceptualni model 
Pri medpredmetnem povezovanju na konceptualni ravni gre za povezovanje pojmov iz različnih 
predmetov. Tovrstno povezovanje omogoča transfer miselnih strategij, kar pripomore k 
uspešnemu reševanju problemov. Povezovanje ima kot cilj oblikovanje pojmovnih mrež pri 
učencih. V pojmovni mreži se ustvarjajo povezave med pojmi ter omogočajo razumevanje 
nekih splošnih zakonitosti. Učenci potem zmorejo reševati probleme in se učijo uporabljati višje 
ravni miselnih spretnosti (Sicherl-Kafol, 2008).  

Pojme, na katerih temelji medpredmetno povezovanje, lahko delimo na več vrst. Konkretni 
pojmi so tisti, ki izhajajo iz čutne izkušnje (stol), abstraktni pa niso čutno zaznavni 
(prijateljstvo). Primarni pojmi so prav tako zaznavni s čutili (zelena), sekundarni pojmi pa so 
izpeljani iz primarnih pojmov (barva). Preproste pojme označuje majhno število znakov 
(štirikotnik-število stranic), pri zapletenih pa označuje značilnosti (zdravje- telesno, duševno, 
socialno) (Marentič Požarnik, 2000 v Kočevar, 2012). 

Primeri medpredmetnih pojmov so ravnotežje, struktura, sprememba, gibanje, enakost, 
različnost, komunikacija, model, forma, ponavljanje, trajanje, ritem, kompleksnost, 
sodelovanje, prostor, oblika, celota, del, gibanje, enakost, podobnost, različnost, odnosi 
(manjši, večji, daljši, krajši, lažji, težji …) (Sicherl Kafol, 2007). 

Pojmi nam pomagajo pri organizaciji ter ustvarjanju reda, tako da bolje razumemo zunanji svet; 
v pomoč so nam tudi pri uporabi jezika. Pri učenju pomagajo prihraniti čas. Če poznamo 
določene pojme ter njihove lastnosti, se pri ponovni omembi teh pojmov ni treba spet na novo 
učiti o teh lastnostih. Znanje tako lažje in hitreje nadgrajujemo (Marentič Požarnik, 2000 v 
Kočevar, 2012). V primerjavi s kopičenjem reprodukcijskega znanja, podatkov in informacij 
konceptualni pristop medpredmetnega povezovanja omogoča boljše spoprijemanje s 
kompleksnejšimi življenjskimi okoliščinami (Sicherl-Kafol, 2002). 

Težava pri konceptualnem povezovanju bi lahko bila to, da pojmi in koncepti nimajo 
univerzalne vrednosti in jih zato ne moremo posploševati. Zato moramo biti pri izbiri pojmov, 
ki jih bomo medpredmetno obravnavali, zelo premišljeni (Sicherl-Kafol, 2007). 
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Procesno-ciljni model 
Pri procesno-ciljnem modelu gre za povezovanje iz kognitivnega, afektivnega in 
psihomotoričnega področja. Ta model upošteva interakcijo med čustveno-socialnim, telesno-
gibalnim in spoznavnim vidikom učenja (Sicherl-Kafol, 2002). 

V središču je proces načrtovanja in cilji, ki jih imamo namen doseči pri povezovanju. Za 
načrtovanje tovrstnega načrtovanja je pomemben učenčev razvoj. Ure načrtujemo tako, da 
skrbno izberemo načine, kako bomo neke vsebine povezovali ter zakaj. Strukturiramo jih na 
vrednotah učnega procesa, kot so uresničevanje procesnih ciljev, aktivna vloga učenca, 
samoiniciativnost učenca, kritično ravnanje učenca ter dvosmerna komunikacija med 
udeleženci pri poučevanju. Procesni cilji torej niso osredotočeni le na rezultat, temveč tudi na 
način in postopek, s katerim smo učence privedli do končnega znanja (Sicherl Kafol, 2002). 

Podlaga omenjenemu učnemu procesu so učni cilji. Cilje lahko delimo na cilje za kognitivni 
razvoj posameznika (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje), za afektivni 
razvoj (sprejemanje, reagiranje, usvajanje vrednot, organiziranost vrednot, razvoj celovitega 
značaja) ter cilje za psihomotorični razvoj (veliki gibi, drobni gibi, nebesedno sporočanje, 
govorne spretnosti) (Bloom, 1965 v Sicherl Kafol, 2007). 

 

2.1.4 Učne metode  
 

Da bi zagotovili res kakovostno in dolgotrajno znanje, moramo medpredmetne cilje načrtovati 
s poudarkom na posebnostih poučevanja predmeta ter metodah pri vsakem posameznem 
predmetu (Sicherl Kafol, 2002). 

Cilje lažje in kvalitetnejše dosegamo ob kombinaciji različnih metod in pristopov k pouku. 
Učitelj mora priprave izdelati kvalitetno; upoštevati mora tudi to, da delo z učenci ne poteka 
monotono ter v povezavi samo z učbenikom. Priporočljiva je tudi uporaba IKT-tehnologije, ki 
je v današnjem času pomembna (Hren, 2015 v Kerčič, 2017). 

Pri pouku, kjer so uporabljene medpredmetne povezave, velikokrat zaznamo različne metode 
poučevanja (Kerčič, 2017). Te so: 

- Debatne tehnike pri pouku: nestrukturirana diskusija (ni pravil glede vsebine, poteka ali 
nalog skupine), moderirana diskusija (potek določa moderator, določena so le nekatera 
pravila), strukturirana diskusija (je bolj organizirana, določena so pravila poteka, 
prepričevanja ter vedenja učencev) in formalna debata (udeleženci se ne smejo oddaljiti 
od izbrane teme ter nastajanja zapletov in nesporazumov). Preko uporab debatnih tehnik 
se učenci učijo utemeljevati svoja stališča ter zanje prevzemati odgovornost. Naloga 
učitelja sta svetovanje in spodbujanje (Vesel, 2005 v Kerčič, 2017). 

- Problemske situacije: uporaba nepričakovanih in novih situacij, ki pri učencih 
spodbudijo razvoj matematičnega razmišljanja. Problemske situacije so dobre za razvoj 
pojmovnih predstav, povezovanje različnih znanj ter uporabo znanja v življenjskih 
okoliščinah. Učenci razvijajo strategije reševalnih problemov in procesna znanja 
(Žakelj, 2005 v Kerčič, 2017). 

- Igra vlog in simulacija: to sta metodi izkustvenega učenja. Pri igri vlog učenec prevzame 
vlogo nekoga drugega ter se tako vživi v njegovo razmišljanje, čustvovanje ter vedenje. 
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Pri simulaciji učenec obdrži svojo identiteto, izmišljene pa so okoliščine, v katerih se 
mora učenec znajti po svoje. Faze izvedbe te metode so: priprava, izvedba, analiza, 
teoretski okvir dogodka in načrtovanje aktivnosti (Debeljak, 2005 v Krečič, 2017). 

- Metoda praktičnih del vključuje laboratorijsko delo, poskuse, eksperimentalno delo in 
terensko delo. Učenec opazuje neke naravne pojave ter nato praktično preizkuša znanja; 
uporablja različne materiale in predmete. Po praktičnem delu sledi diskusija. Ni vedno 
potrebno, da praktično delo in diskusijo strogo ločujemo, saj je pri tej metodi vedno 
prisotna komunikacija med učenci in učitelji. Primeri praktičnih del pri pouku so 
raziskave, praktične aktivnosti, eksperimenti in projekti (Zupan, 2005 v Kerčič, 2017). 

- Eksperimentalno delo vključuje pripravo navodil, razlago, zastavljanje hipotez, 
preizkus, diskusijo in analizo rezultatov. Učenci izvedejo raziskavo določene teme. 
Spodbuja samoiniciativnost, miselne sposobnosti in ročne dejavnosti (Skvarč, 2014 v 
Kerčič, 2017). 

- Delo z besedili vključuje možganske nevihte, klasično pojmovno mrežo, pojmovno 
mrežo v obliki dlani, Vennov diagram, časovni trak in ribjo kost. S to metodo učence 
navajamo na uporabo različnih bralnih strategij (Pečjak in Kramarič, 2015 v Kerčič, 
2017). 

- Didaktične igre: najbolj pogosti praktični primeri so uganke, križanke, mreže, 
asociacije, premetanke, kvizi, sestavljanke, družabne igre. Med igro so učenci aktivni, 
učijo se nezavedno in posredno. Ta metoda je zelo motivacijska (Šeško in Toman, 2002 
v Kerčič, 2017).  

- Sodelovalno učenje: značilno je delo v manjših skupinah, v katerih si učenci med seboj 
pomagajo; obenem je vsak od posameznikov odgovoren za rezultate. Spodbuja 
komunikacijo med učenci. Učenci pridobivajo sodelovalne in komunikacijske veščine; 
učijo se tudi sprejemanja drugačnosti (Čadež, 2019 v Kerčič, 2017). 

Pri načrtovanju metod medpredmetnega povezovanja je pomembno, da uporabljamo tiste, pri 
katerih so učenci aktivno vpleteni v vzgojno-izobraževalni proces. Tako namreč vplivamo na 
boljše razumevanje in trajnejše znanje. Učenci naj bodo aktivni pri iskanju smisla posameznih 
vsebin, saj se s tem učijo, kako samostojno raziskovati in odkrivati povezave med različnimi 
vsebinami (Jurkovič, 2007). 

 

2.1.5  Metode in načini dela pri likovni umetnosti 
 

Kot je v magistrski nalogi že navedeno, je pomembno, da pri medpredmetnem povezovanju 
poznamo lastnosti in metode dela pri posameznih predmetih. V tem poglavju so opisane ključne 
metode dela pri pouku likovne umetnosti. V nadaljevanju bodo na enak način opisane tudi 
metode in načini dela pri naravoslovju. 

Likovna umetnost ima pomembno vlogo v razvoju otroka. Pomen likovne umetnosti je splošno-
kulturen, saj je njen cilj doseči določeno raven likovne kulture, torej razvoj ustvarjalnih 
sposobnosti, sposobnosti vizualnega opazovanja, sposobnosti vizualnega mišljenja in tudi 
sposobnosti za sprejemanje novosti in novih načinov ustvarjalnosti. Likovna umetnost ima tudi 
splošno-vzgojni pomen, saj likovna aktivnost angažira in obenem tudi razvija različne psihične 
procese- opazovanje, pomnjenje, pozornost, vizualno pomnjenje, kritično presojanje, mišljenje, 
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vizualno mišljenje, domišljijo, čustva, kreativno mišljenje, motivacijo, načrtovanje dela, 
tehnično spretnost, motorično občutljivost in tako dalje (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). 

V učnem načrtu za likovno umetnost je poudarjeno, da je temeljna naloga likovne vzgoje razvoj 
učenčeve likovne zmožnosti oziroma kompetence. Likovna kompetenca izhaja iz razumevanja 
vizualnega (naravnega, osebnega, družbenega in kulturnega) prostora. Izraža se v aktivnem 
preoblikovanju tega prostora v likovni prostor. Likovna kompetenca je ključna za razvijanje 
zmožnosti vrednotenja likovne in vizualne kulture (Kocjančič, 2011). 

Učenci morajo biti pri razvijanju kompetenc obravnavani individualno. Učitelj naj bo pozoren 
na njihove osebnostne posebnosti, ki jih izražajo tudi preko likovnih del. Učitelj naj bo pozoren 
tudi na učence s posebnimi potrebami. Te je včasih potrebno spodbujati na drugačen način 
(Kocjančič, 2011). 

Pri predmetu likovna umetnost se pri razvijanju omenjenih kompetenc srečujemo z likovnimi 
nalogami. Z njimi razvijamo in spodbujamo ustvarjalnost, inovativnost, likovno občutljivost in 
sposobnost opazovanja in presojanja (Kocjančič, 2011). 

V učnem načrtu so navedene naslednje poti za doseganje teh nalog: 

- praktično likovno izražanje in ustvarjanje, 
- uporaba različnih miselnih strategij, 
- uporaba materialov, orodij in tehnologij, 
- navezovanje problemsko zasnovanih nalog na likovno umetnost in vizualno kulturo, 
- povezava z drugimi predmetnimi področji in z vsakdanjim življenjem (Kocjančič, 

2011). 

Učitelj lahko v okviru obravnave likovnih pojmov izpostavi več likovnih problemov ali nalog. 
Likovni problem je lahko zasnovan na različne načine. Likovni problem je lahko likovni pojem, 
likovni motiv ali likovna tehnika. Je elementarna zasnova za spoznavanje likovnih pojmov za 
njihovo besedno opisovanje. Te likovne pojme, ki jih spoznavajo preko likovnega problema, 
učitelj učencem predstavi z besedami, lahko pa tudi z vizualnimi ponazoritvami. Predstavi jim 
tudi likovni motiv, ki se povezuje z likovnim problemom (Tacol, 2004).  

Kot didaktično priporočilo v učnem načrtu je zapisano, naj bo delo pri pouku v prvem vzgojno-
izobraževalnem obdobju povezano s konkretnimi izkušnjami. V prvem razredu je delo 
povezano z usvajanjem pojmov na najosnovnejši ravni, usmerjanjem spontanega likovnega 
izražanja in pridobivanjem osnovnih likovno izraznih izkušenj. V drugem in tretjem razredu pa 
naj učenci te predstave razširjajo skladno s širjenjem njihovih predstav, domišljije, spoznanja 
ter likovnega mišljenja (Kocjančič, 2011). 

Pri pouku v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bo učitelj čim bolj fleksibilen in naj 
uporablja poleg običajnih tudi sodobne oblike in metode dela, na primer širjenje in elaboriranje 
likovnih senzibilnosti in metode estetske komunikacije (Kocjančič, 2011). 

Pouk likovne vzgoje naj bo že v najzgodnejšem obdobju zasnovan tako, da omogoča učencem 
postopno dojemanje, razumevanje in doživljanje ter uporabo likovnih izrazov. Učenci naj v 
sklopu pouka razvijajo ročne spretnosti. Pouk naj bo doživljajsko naravnan, likovne pojme pa 
naj se usvaja postopno, skladno s pravili in zakonitostmi njihove rabe z likovnim izražanjem, 
pa tudi z zakonitostmi besednega opisovanja. S temi pristopi naj bi se učitelj oddaljil od 
tradicionalnega načina poučevanja (Tacol, 2004). 
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Pomembno je, da se učenci pri pouku celostno likovno razvijajo. Naloga učitelja je, da učencem 
pomaga, da na likovnem področju napredujejo. Dobro je, da se pri pouku uporablja tudi 
učbenik, v katerem so zapisani in razloženi likovni pojmi. To učencem da možnost, da likovne 
pojme ponovijo, medtem ko je lahko učbenik v pomoč učitelju pri delu (Tacol, 2004). 
 
Učni proces, ki naj bi trajal dve šolski uri ali več, naj bi vseboval spoznavanje likovnih pojmov, 
razvijanje ročnih spretnosti in doživljajske naravnanosti. Za vzpodbujanje likovne dejavnosti 
in doseganje večje aktivnosti in samostojnosti učencev naj bi učitelj zasnoval likovni problem 
tako, da je zasnova prilagojena večini učencev v razredu (Tacol, 1999). 
 
Vzgojno-izobraževalni cilji pri likovni umetnosti se lahko v celoti realizirajo le z neposrednim 
ustvarjalnim delom učencev (produktivni del) in s kakovostnim vrednotenjem likovnih del 
(perceptivni del) (Duh, Herzog in Zupančič, 2016). 
 

2.2 Medpredmetno povezovanje likovne umetnosti z drugimi 
predmetnimi področji 

 

Ker ima likovna umetnost sama po sebi veliko plasti, likovno ustvarjanje pa obsega veliko 
različnih aktivnosti, se lahko likovna kultura povezuje s skoraj vsemi učnimi predmeti. 
Navadno je poudarjena celovitost estetskih področij, vendar je pomembna tudi povezanost 
likovne umetnosti z naravoslovnimi predmeti. Povezanost pa seveda zahteva drugačno 
načrtovanje pouka, drugačen potek in upoštevanje posebnosti vseh vsebin. Zato prave in 
organske povezanosti učnih vsebin ni lahko realizirati (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). 
 
Medpredmetne povezave predstavljajo v slovenski osnovni šoli pomemben dejavnik pri 
uresničevanju minimalnih in temeljnih standardov znanj. Pri povezovanju vsebin različnih 
predmetnih področij, pri čemer ostajajo likovne vsebine vedno logične in jasne, razvijajo učenci 
ključne kompetence vseživljenjskega učenja (Duh sod., 2016).  
 
Medpredmetno povezovanje običajno vključuje že usvojene koncepte v nov kontekst, to pa se 
lahko širi na razumevanje pojmov. V interesu vizualnega učenja mora biti jasno, da ima pri 
izobraževanju osrednjo vlogo likovna dejavnost vseh vrst (Hickmann in Kiss, 2010 v Duh sod., 
2016). 
 
Če želimo pri uri likovne umetnosti uporabiti medpredmetno povezavo, lahko to storimo na te 
načine: 
 

- Povezovanje pojmov, ki temelji na besedni interpretaciji: s pomočjo učil in razlage 
učitelj učencem obudi spomin na ustrezne pojme, ki jih najdemo pri ostalih predmetih. 
Te pojme uporabi kot izhodišče za spoznavanje in razumevanje likovnega pojma. 
Učenci medpredmetno povezujejo predvsem na besedni ravni. 

- Povezovanje pojmov, ki temelji na besedni in likovni interpretaciji: v okviru likovnega 
problema uporabimo pojme drugih predmetov, ki jih potem povežemo z spoznavanjem 
likovnega pojma. Učenci se izražajo tudi likovno, ne samo besedno. Pojme torej 
vključujemo v likovno nalogo in jih likovno interpretiramo. Taki načini medpredmetne 
povezave so: 

- Izhodišče za zasnovo likovnega problema je likovni motiv: likovni motiv 
povzamemo iz vsebine pri drugem predmetu. Pri medpredmetnem povezovanju 
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poudarimo to, da učenci ne težijo k posnemanju realnosti, saj to vodi v nasprotje 
z razvijanjem ustvarjalnosti. Prerisovanja npr. nekega cveta, ki smo ga 
obravnavali pri spoznavanju naravoslovnih vsebin iz učbenika v zvezek, torej ni 
mogoče predstaviti kot primer medpredmetnega povezovanja. 

- Izhodišče za zasnovo likovnega problema je likovna tehnika: učitelj se pri 
načrtovanju osredotoči na tehniko, s katero bo zasnoval likovno nalogo. Če 
lahko poveže pojme, ki se povezujejo z likovno tehniko (npr. les, glina…) s 
pojmi, ki so jih že spoznali pri nekem drugem predmetu (npr. pri spoznavanju 
okolja), jih uporabi tudi pri likovnem ustvarjanju ter jih na ta način ponovi. 

- Izhodišče za zasnovo likovnega problema je likovni pojem: likovne pojme 
spoznamo ali izpeljemo iz pojmov, ki smo jih obravnavali na drugih področjih 
(Tacol, 2003 v Skočaj, 2017). 

 
Likovno umetnost lahko povezujemo z različnimi predmeti. Medpredmetno povezavo lahko 
ustvarimo tudi na temeljih različnih umetnosti. Primer povezave je na primer, ko glasbeni 
pojem (npr. violina) postane spodbuda za likovno delo. Učenci poslušajo glasbo, potem pa za 
likovno nalogo narišejo tisto, kar so slišali. Tudi pri pouku slovenščine lahko vzpostavimo 
kakovostne povezave. Primer je literarno poustvarjanje, pri katerem literarni tekst ne bo 
spremenil svoje estetske avtonomnosti, likovni izraz pa zaradi te spodbude prav tako obdrži 
svojo estetsko specifičnost. Pri pouku likovne umetnosti lahko ustvarjamo grafične designe za 
glasbene ali literarne prireditve, scene za dramo ali film, designe za nove ali obstoječe 
instrumente, kostume itd. (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). 
 
Medpredmetna povezava umetnosti z drugimi predmeti ni kakovostna, če je umetnost 
podrejena drugemu predmetu. Njeni cilji niso upoštevani v celoti, če je umetnost uporabljena 
samo zato, da ilustrira neko temo in če učitelj zahteva samo eno pravo opredelitev estetskosti. 
Prav tako povezava ni kakovostna, če je preveč osredotočena na umetniški del, če so načini dela 
izbrani samo glede na umetniško plat povezave in če je preveč osredotočena le na odnos 
učencev do umetnosti (Wenner, Berg in Mesler, 1970). 

Tudi osebna stališča učiteljev do medpredmetnega povezovanja lahko zelo ovirajo izvajanje le-
tega v praksi. Pomanjkanje znanja drugih predmetnih področij ni zanemarljiv dejavnik. Treba 
je preučiti, ali je mogoče, da učenec prenese spretnost, znanje in pozitiven odnos do učenja z 
enega področja na drugo (Hickmann in Kiss, 2010 v Duh sod., 2016).  
 
Steers (1991) pravi, da medpredmetne dejavnosti sicer imajo možnost razširjanja učnega načrta, 
vendar običajno niso nadomestilo za učenje likovne umetnosti (po Hickerman in Kiss 2010).  
 

2.2.1 Medpredmetno povezovanje pri likovni umetnosti glede na modele 
povezovanja 
 
Glede na učnociljni model povezovanja so za medpredmetno povezavo likovne umetnosti z 
drugimi predmeti v literaturi navedeni naslednji primeri: 

- kulturna dediščina, kultura, medkulturnost, nacionalna kultura, kulturni spomeniki, 

mediji – povezave geografije, zgodovine, glasbene vzgoje, likovne vzgoje, državljanske 
vzgoje in etike, slovenščine in tujih jezikov, 

- stilna obdobja, kulturni razvoj, zgodovinski viri, narodna zavest – povezave likovne 
vzgoje, glasbene vzgoje, zgodovine, slovenščine in tujih jezikov (Sicherl-Kafol, 2008). 
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Glede na konceptualni model povezovanja so za medpredmetno povezavo likovne umetnosti z 
drugimi predmeti v literaturi navedeni naslednji primeri: 

- oblika, ponavljanje, ritem, čas itd. – povezava športne vzgoje, likovne vzgoje in 
glasbene vzgoje, 

- lestvica, ritem, nizek-visok, svetlo-temno, harmonija, disharmonija, celota, deli celote 
itd. – povezava likovne vzgoje in glasbene vzgoje (Sicherl-Kafol, 2008). 

 
Glede na procesno-ciljni model povezovanja so za medpredmetno povezavo likovne umetnosti 
z drugimi predmeti v literaturi navedeni naslednji primeri: 

- oblikovanje vrednot – npr. oblikovanje pozitivnega odnosa do drugačnosti in različnih 
kulturnih tradicij pri slovenščini, spoznavanju okolja, glasbeni vzgoji, likovni vzgoji, 
geografiji, zgodovini, državljanski vzgoji in etiki itd. 

- sodelovalno učenje – npr. usklajevanje medosebnih odnosov in sodelovanje v skupini 
za dosego skupnih ciljev učenja pri vseh predmetih. 

- orientacija v prostoru – npr. poimenovanje položaja predmeta glede na druge predmete 
pri matematiki, spoznavanju okolja, likovni vzgoji (Sicherl-Kafol, 2008). 

 

2.2.2 Medpredmetno povezovanje pri likovni umetnosti v učnem načrtu za 
razredno stopnjo 
 

V didaktičnih priporočilih za pouk likovne umetnosti je poudarjeno, da naj učitelj v pouk 
vključi skrb za varstvo okolja, ekološka vprašanja, kemijsko varnost in varstvo pri delu. 
Posveča naj posebno pozornost učenčevemu pravilnemu, odgovornemu in varnemu ravnanju z 
likovnimi materiali in orodji (Kocjančič, 2011). To lahko povežemo tudi s številnimi temami 
in cilji iz učnih načrtov za ostale predmete (npr. v povezavi z okoljsko vzgojo, materiali, 
obdelovanjem materialov).  

Med priporočili za drugo izobraževalno obdobje je zapisano, naj učitelj pri poučevanju izbira 
različne metode. Pozornost naj učitelj namenja tudi poglobljenemu spoznavanju umetniških 
stvaritev, njihovih ustvarjalcev in kulturnih ustanov, vizualnim komunikacijam, analizi okolja 
in ekološkim vprašanjem (Kocjančič, 2011). 

V učnem načrtu je medpredmetno povezovanje opisano kot eden od ključnih konceptov 
likovnega izobraževanja. Z njih učenci razvijajo kompleksno likovno mišljenje, pri čimer jim 
pomagajo vsa predmetna področja. Pri tem razvijajo tudi ključne kompetence vseživljenjskega 
učenja. K medpredmetnemu povezovanju nas tako usmerjajo že standardi znanja. Tudi v učnem 
načrtu sta omenjena dva načina povezovanja likovne umetnosti z ostalimi predmeti, in sicer 
povezovanje likovnih pojmov s pojmi drugih predmetnih področij, ki temeljijo na besedni in 
likovni interpretaciji (ustni in pisni) ter povezovanje likovnih pojmov s pojmi drugih 
predmetnih področij, ki temeljijo na besedni in likovni interpretaciji (izražanju). Ta dva načina 
medpredmetnega povezovanja sta bila v magistrski nalogi že bolj natančno opisana (Kocjančič, 
2011). 

Izhodišče medpredmetnih povezav pri likovni umetnosti je torej povezovanje na ravni pojmov 
oziroma konceptualno povezovanje. Učitelj naj zato za nadgradnjo in poglabljanje znanja 
načrtno prilagaja pouk in išče vertikalne, horizontalne, delne in celovite medpredmetne 
povezave v vseh vsebinah drugih predmetnih področij. Medpredmetno lahko povezujemo pri 
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dejavnostih v šoli in tudi ob kulturnih dnevih, projektnih dnevih in interesnih dejavnostih zunaj 
šole, kjer se razvijajo tudi vsebinska in procesna znanja ter kompetence (Kocjančič, 2011). 

V učnem načrtu je poudarjeno, da mora povezanost ostati v smiselnem okviru, tako da so 
likovne vsebine vedno logične in jasne. Medpredmetno povezovanje, pri katerem pri likovni 
umetnosti le povzamemo motiv iz vsebin, ki smo jih prej obravnavali pri drugih predmetnih 
področjih ter ga potem obravnavamo v izbrani likovni tehniki, ni sprejemljivo (Kocjančič, 
2011). 

Za kakovostno povezavo likovne umetnosti z ostalimi predmeti v šoli (lahko se povezuje z 
vsemi) je potrebno načrtno timsko zasnovati skupno temo ter jasno začrtati cilje (Kocjančič, 
2011). 

2.3 Metode in načini dela pri naravoslovju 
 

Najprej so navedene tri pomembne metode in načini dela pri naravoslovju, ki se uporabljajo na 
evropski ravni (Plevnik, 2012).  

- Spreminjanje otrokovega pojmovanja: otroci imajo o nekaterih naravnih pojavih svoje, 
pogosto napačne predstave; razumejo jih na svoj način. Zato se tem predstavam reče 
tudi 'naivne predstave'. Te so pogosto v nasprotju z znanstvenimi razlagami. Cilj 
spreminjanja predstav je, da učenci 'naivne predstave' nadomestijo z znanstvenimi. 
Učitelj naj bi otrokom omogočil preizkusiti njihova pojmovanja in potem s pomočjo 
izkušenjskega učenja omogočil tudi uvid v znanstvena pojmovanja (Harlen, 2009 v 
Plevnik, 2012). Učitelj naj bi pri tem uporabljal vprašanja, intervjuje in opazovanja, 
učenci pa risbe in miselne vzorce (Appleton, 2007 v Plevnik, 2012). 

- Upoštevanje pomena jezika: pomembne metode so pogovor, dialog in argumentacija. 
Pri njih je potrebno biti pazljiv. Dokazano je, da je tako govorjen kot tudi pisan diskurz 
ključen pri procesu učenja naravoslovja. Diskurz je vpet tudi v spreminjanje učenčevega 
pojmovanja ter raziskovalno učenje. V raziskavah se kot dobre prakse pokažejo načini 
poučevanja, kjer učitelji spodbujajo dialog ter dajo učencem včasih tudi priložnosti za 
igre vlog. Ključno je tudi vzdušje v učilnici – nekateri učitelji, ki ne dajo veliko na 
medosebno ozračje, na učence vplivajo odbijajoče, kar pa tudi vpliva na odnos učencev 
do predmeta ter posledično na motivacijo za učenje (Hanrahan, 2005 v Plevnik, 2012). 

- Raziskovanje: obstajajo različni načini raziskovanja. Pri prvem, raziskovanju z 
dokazovanjem, je aktiven predvsem učitelj, učenci pa pridobivajo informacije. Učenci 
poznajo pričakovane rezultate. Sledita strukturirano raziskovanje in vodeno 
raziskovanje. Pri teh dveh metodah so učenci vedno bolj aktivni in vključeni v proces. 
Zadnje je odprto raziskovanje, pri katerem učenci samostojno oblikujejo vprašanja, 
izbirajo metode in predlagajo rešitve (Plevnik, 2012). 

Ti načini in metode pripomorejo k razvoju naravoslovne pismenosti. Naravoslovna pismenost 
je sproščenost in kompetentnost v odnosu do širokih naravoslovnih tem, narave naravoslovne 
znanosti in njenih omejitev ter naravoslovno znanstvenih postopkov (Harlen, 2009 v Plevnik, 
2012). 

V slovenskem šolskem sistemu se z naravoslovnimi vsebinami na razredni stopnji srečujemo 
pri predmetih spoznavanje okolja v prvem izobraževalnem obdobju ter naravoslovje in tehnika 
v drugem izobraževalnem obdobju. 
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V didaktičnih priporočilih učnega načrta za spoznavanje okolja je zapisano, da naj bo poudarek 
pri pouku predvsem na osebnem doživljanju, na upoštevanju izkušenj in zamisli učencev v šoli 
in zunaj nje. Te zamisli so lahko izhodišče za načrtovanje pouka. Raziskovanje naj poteka sprva 
popolnoma vodeno, lahko tudi z učiteljevimi vprašanji. Učenci bodo na tak način tudi sami 
usvojili postavljanje vprašanj, na katera bodo potem odgovarjali s poskusom ali raziskavo; 
podatke lahko iščejo tudi v literaturi. Aktivnost učencev naj se postopoma veča (Kolar, 2011). 

Okolje naj učenci spoznavajo čim bolj neposredno, na primer gozd naj spoznavajo v gozdu, 
živa bitja pa v naravi ali gojilnicah. Tudi učilnica je lahko otroku zanimiv prostor, v katerem so 
razstavljeni razni pripomočki za pouk ter izdelki učencev (Kolar, 2011). 

V didaktičnih priporočilih učnega načrta za naravoslovje in tehniko je zapisano, da je učitelj v 
ključni vlogi za ustvarjanje spodbudnega učnega okolja in situacij, ki učencem omogočajo 
odkrivanje, izgrajevanje in oblikovanje znanj ter razvijanje kritičnosti in odgovornosti. Cilji 
predmeta naravoslovje in tehnika vključujejo spoznavanje in razumevanje pojmov, razvijanje 
spretnosti, spoznavanje in izvajanje postopkov ter oblikovanje stališč (Vodopivec, 2011). 

Pomembni pojmi, ki so hkrati osnova za delo pri predmetu naravoslovje in tehnika, so: snovi, 
sile in gibanja, pojavi, človek in živa bitja. Pomembni postopki so opazovanje, sporočanje, 
razvrščanje, uvrščanje, merjenje, sklepanje in podobno. Pri raziskovanju so kot pomembne faze 
navedene: načrtovanje raziskave, postavljanje hipoteze, izvedba raziskave in nazadnje 
interpretacija rezultatov. Učitelj naj bo v začetku prisoten pri vseh fazah, sčasoma pa naj 
postajajo učenci vedno bolj samostojni (Vodopivec, 2011). 

2.3.1 Medpredmetno povezovanje naravoslovja z drugimi predmetnimi področji 
 

Naravoslovje se povezuje z veliko predmeti in tudi nudi veliko vsebin za interdisciplinarno 
obravnavo. Samo po sebi je povezano z veliko osebnimi in družbenimi vprašanji. V uradnih 
smernicah evropskih držav so te povezave posebej poudarjene. Te smernice tudi spodbujajo 
učitelje, da medpredmetne povezave uporabljajo tako pogosto, kolikor je mogoče (Barton in 
Haslet, 2007). 

Velik pomen medpredmetnega dela pri naravoslovju je tudi razvijanje sistemskega 
razmišljanja, ki združuje tako analitično razgradnjo problema na posamezne enote kot tudi 
možnosti sinteze različnih ugotovitev, ki opisujejo pojav (Barton in Haslet, 2007). 

Obstaja več vrst ali ravni medpredmetnega poučevanja. Običajen medpredmetni pristop k delu 
v šoli je v obliki projektnih nalog z manjšimi skupinami učencev. Običajno so to tematske 
enote, kjer je ozadje problema vsebinsko zelo široko in je treba vsebino obravnavati z več 
vidikov. Pristop omogoča učiteljem boljšo izrabo časa in poglobljen pogled v širino predmeta 
(Beane, 1997).  

Medpredmetno poučevanje naravoslovja ustvarja ustrezno okolje za oblikovanje celostnega 
pomena naučenih vsebin. Pomembno je, da učenci pri pouku pridobijo različne izkušnje. Te so 
same po sebi večplastne; taka je tudi zasnova medpredmetnega povezovanja. Pri takem načinu 
dela je ključen problemski pristop, ki vpliva na razumevanje naravoslovnih pojmov. 
Medpredmetni cilji omogočajo kritično razmišljanje, analizo in sintezo znanja in uporabo 
ugotovitev, katerih učinek je mogoče ocenjevati in zasledovati v daljšem časovnem obdobju. 
Medpredmetni pristop lahko poteka tudi v okviru projektnih nalog z manjšimi skupinami 
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učencev. Kot vsebine lahko določimo tematske enote z vsebinsko zelo široko zasnovo. 
Pomembno je, da je znanje vsebinsko povezano tako, da med disciplinami ni mogoče zaznati 
jasnih meja (Urbančič, 2012). 

Učenci, ki so bolj samozavestni in imajo bolje usvojene cilje drugih predmetnih področij, lahko 
znanje iz svojih močnih področij uporabijo v naravoslovnem kontekstu. Tako vidijo, da so 
lahko uspešni tudi pri naravoslovju (Labianca in Reeves, 1980). 

Dobra priložnost za načrtovanje medpredmetnega povezovanja so naravoslovni in tehniški 
dnevi. Takrat lahko medpredmetne cilje usvajamo bolj celostno, saj imamo v enem dnevu več 
strnjenega časa za poglabljanje znanja iz določene teme ter tako tudi možnosti vključevanja 
različnih metod in oblik dela. Ker je pomembno, da je izvajanje dni dejavnosti za učence 
zanimivo, aktualno, inovativno in sproščeno, je dobro, da takrat izkoristimo priložnost in 
povežemo različne predmete med seboj. Pri dejavnostih, ki jih učitelji uporabljajo ob 
naravoslovnih in tehniških dnevih, naj bi učenci usvojena znanja med seboj povezali in jih 
uporabili v novih situacijah. Upoštevano naj bi bilo medpredmetno povezovanje različnih 
predmetov. Kateri bodo povezani, je odvisno od vrste dni dejavnosti. Dobro je, da učenci ob 
takih priložnostih spoznajo tudi zunanje izvajalce, starše, muzejske uslužbence ali druge 
posameznike, ki se ukvarjajo s področjem, ki se navezuje na izpeljan tehnični ali naravoslovni 
dan. Priporočljivo je, da se učenci učijo dosegati cilje v povezavi z delom z različnimi orodji, 
gradivi in materiali. S tem se učijo pazljivo in natančno opazovati, zapisovati, šteti, razvrščati 
in meriti. Vse naštete dejavnosti morajo biti motivacijske ter povezane s čustvenim odnosom 
do predmeta, metod, strategij in rezultatov (Zajc, 2006 v Kerčič). 

Medpredmetno povezovanje naravoslovja z drugimi predmeti je smiselno v vseh vzgojno-
izobraževalnih obdobjih, ker imajo učenci na splošno radi osebni stik z naravo – motivira jih 
za učenje; posledično je učenje trajnejše in bolj smiselno (Godnič, 2014). 

Mlajši učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju znanja usvajajo na konkretni ravni, 
torej naj bi bil tam velik poudarek na izkustvenem učenju (Pristovnik, 2007). 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se učenci srečujejo z naravoslovjem pri predmetu 
spoznavanje okolja. 

Predmet spoznavanje okolja je specifičen; njegova posebnost se kaže v kompleksnosti 
(spoznavanje naravnih in družbenih pojavov in razvijanje različnih otrokovih potencialov, (v 
pomembnem upoštevanju načela življenjske bližnjice (izbirajo se vsebine, ki so otrokom 
prostorsko in časovno blizu) in v strukturi učne vsebine (prevladujoča koncentrična 
razporeditev) (Hus, 1999).  

Spoznavanje okolja zavzema teme družboslovja, naravoslovja in tehnike. Že na samem začetku 
šolanja torej učenci medpredmetno povezujejo. Tak način učenja jim je zaradi tega, ker vsebine 
lažje osmislijo, tudi blizu (Klemenc, 2013). 

Pri naravoslovju so okoljska vprašanja, vprašanja o prehranjevalnih spletih, povezanosti 
organizmov med seboj in z okoljem, vzročnost dejavnikov ipd. ključnega pomena pri razvijanju 
celostnega pristopa k naravoslovnemu razmišljanju (Booth in Stermana, 2007).  

Najpogostejše in tudi učinkovito je medpredmetno povezovanje obravnave vsebin varovanja 
okolja, ki vključujejo tudi ekonomski vidik (Urbančič, 2012). 
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V slovenski evalvacijski študiji je bilo ugotovljeno, da se skoraj polovica anketiranih učiteljev 
sooča s težavami pri medpredmetnem povezovanju na ravni načrtovanja (Hus, Ivanuš Grmek 
in Čagran, 2005). 

Glede na raziskave učitelji poskušajo izpeljati medpredmetni pristop na način, kjer bi bile meje 
med disciplinami zabrisane ter bi tako uspešno omogočili učencem celostno dojemanje snovi, 
ki bi jo lažje prenesli na življenjske okoliščine. Vendar pa je učinek pogosto drugačen, kot si 
ga zamišljajo. Raziskave kažejo, da učitelji pri naravoslovju večkrat obravnavajo pojme in 
pojave vsebinsko ločeno glede na posamezne vede, na pa v okviru nekega ekosistema, kot je 
predvideno v učnem načrtu. Za učitelje predstavlja medpredmetno povezovanje že smiselno 
sosledje vsebin in ne prepletanje ved v pravem pomenu besede (Urbančič, 2012). 

2.3.2 Medpredmetno povezovanje pri naravoslovju glede na modele povezovanja 
 
Glede na učno-ciljni model povezovanja so za medpredmetno povezavo naravoslovja z drugimi 
predmeti v literaturi navedeni tudi naslednji primeri: 

- zvok, zvočila, frekvenca, nihanje- povezava naravoslovja, glasbene vzgoje, tehnike in 
tehnologije itd. (Sicherl-Kafol, 2008). 

 
Glede na konceptualni model povezovanja so za medpredmetno povezavo naravoslovja z 
drugimi predmeti v literaturi navedeni tudi naslednji primeri: 

- zvok, ton, šum, zvočila itd. – povezava med naravoslovjem in glasbeno vzgojo, 
- vzorec, zaporedje, celota, deli celote itd. – povezava med matematiko, glasbeno vzgojo 

in spoznavanjem okolja, 
- zvok, zvočila, različno in enako itd. – spoznavanje okolja, glasbena vzgoja (Sicherl-

Kafol, 2008). 
 
Glede na procesno-ciljni model povezovanja so za medpredmetno povezavo naravoslovja z 
drugimi predmeti v literaturi navedeni tudi naslednji primeri: 

- oblikovanje vrednot npr. oblikovanje pozitivnega odnosa do drugačnosti in različnih 
kulturnih tradicij pri slovenščini, spoznavanju okolja, glasbeni vzgoji, likovni vzgoji, 
geografiji, zgodovini, državljanski vzgoji in etiki itd., 

- sodelovalno učenje npr. usklajevanje medosebnih odnosov in sodelovanje v skupini za 
dosego skupnih ciljev učenja pri vseh predmetih, 

- orientacija v prostoru ter gibalne sposobnosti koordinacije, ravnotežja, moči in 

gibljivosti npr. poimenovanje položaja predmeta glede na druge predmete pri 
matematiki, spoznavanju okolja, likovni vzgoji (Sicherl-Kafol, 2008). 

 

2.3.3 Medpredmetno povezovanje pri naravoslovju v učnih načrtih za razredno 
stopnjo 
 

V slovenskem učnem načrtu je medpredmetna povezava zaželena; opisana je tudi kot pogosto 
povsem naravna in spontana. Medpredmetno povezovanje omogoča celostno obravnavo vsebin, 
pri kateri učenci dobijo izkušnje z zunanjim svetom. Je dobra priložnost za vseživljenjsko 
učenje (Kolar, 2011). 

Spoznavanje okolja se povezuje predvsem s cilji in vsebinami slovenščine in matematike. Pri 
slovenščini se predmet povezuje vsebinsko; medpredmetna povezava ponuja tudi priložnost za 
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opisovanje, iskanje lastnosti, razpravljanje in utemeljevanje pri spoznavanju okolja. S tem se 
razvija tudi jezik, napreduje opismenjevanje; besedni zaklad se širi. Pri matematiki je povezava 
predvsem preko spoznavnih postopkov, kot so razvrščanje, urejanje, prirejanje in ravnanje s 
podatki (Kolar, 2011). 

V okviru medpredmetnega povezovanja v prvem triletju se razvija tudi kulturna vzgoja in 
vzgoja ter izobraževanje za trajnostni razvoj; eden od ciljev medpredmetnega povezovanja je 
tudi gospodarnejše ravnanje s časom – medpredmetno načrtovanje omogoča obravnavanje ali 
utrjevanje več vsebin v krajšem času, zato ga je priporočljivo vključiti že v letno pripravo 
(Kolar, 2011). 

Medpredmetno povezovanje izvajajo učitelji po svoji presoji in povezujejo tiste cilje, pri katerih 
se jim zdi povezava smiselna in učinkovita. Izhodišče je lahko medpredmetnost pri razvijanju 
postopka ali spretnosti, raziskovalni pristop pri več predmetih, reševanje problemov, uporaba 
IKT, cilj in vsebina (Kolar, 2011). 

Če je tematski okvir za medpredmetno povezavo naravoslovna vsebina, naj bodo učitelji 
pozorni na to, da so cilji tega predmeta v ospredju, nanje pa naj navezujejo cilje drugih 
predmetov, ki jih želijo povezati (Kolar, 2011). 

V učnem načrtu je pripravljena tudi naslednja tabela povezav predmeta spoznavanje okolja v 
okviru nekaterih tematskih sklopov. Navedeni so samo naravoslovni tematski sklopi tega 
predmeta, pri katerem se sicer obravnavajo tudi nekatere družboslovne vsebine. 

Tabela I. 

Medpredmetne povezave v učnem načrtu za spoznavanje okolja. 

Tematski sklop Medpredmetna povezava 
ČAS - MAT: merjenje (ocenjevanje, primerjanje in merjenje 

časa, zapis z mersko enoto in številom (dan, teden, 
ura, minuta)) 

- LUM: ritmično ponavljanje 
- ŠVZ: ritem, ljudski ples 
- GUM: izvajanje (ljudska pesem, ples, glasbila) 

PROSTOR - MAT: orientacija (opredelitev predmeta glede na sebe 
in druge, orientacija na ravnini in v prostoru, branje 
različnih načrtov) 

- LUM: oblikovanje v trirazsežnostnem prostoru – 
kiparstvo (prostorske predstave), reciklirani materiali; 
arhitektura (občutek za prostor, orientacija v 
zunanjem prostoru, oblikovanje kotičkov) 

- ŠVZ: naravne oblike gibanja (orientacija v prostoru), 
gimnastična abeceda (naprej, nazaj, levo, desno ipd.) 

SNOVI - MAT: geometrijska oblika in uporaba geometrijskega 
orodja (izdelava modelov teles), logika in jezik 
(razporejanje predmetov, likov, teles in števil po 
različnih merilih) 

- LUM: spoznavanje pripomočkov, delo z različnimi 
materiali in orodji, skrb za čistočo na delovnem 
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prostoru; oblikovanje v trirazsežnostnem prostoru – 
arhitektura (uporaba različnih materialov, gradiv) 

- GUM: ustvarjanje (izdelava otroških glasbil: vrbova 
piščal) 

SILE IN GIBANJE - ŠVZ: naravne oblike gibanja (položaji telesa in delov 
telesa), pomen hitrosti in gibljivosti, plavalna abeceda 

OKOLJSKA VZGOJA - SLJ: branje in pisanje besedilnih vrst (novice o 
aktualnih dogodkih) 

- LUM: oblikovanje v trirazsežnostnem prostoru – 
kiparstvo (reciklirani materiali) 

- ŠVZ: pohodništvo (skrb za okolje in dediščino), 
naravovarstveno ozaveščanje 

POSTOPKI 
(SPRETNOSTI) 

- MAT: obdelava podatkov (predstavitev podatkov s 
preglednico in različnimi prikazi, reševanje 
problemov z zbiranjem in urejanjem podatkov) 

- SLJ: govorno nastopanje (poročanje) 
- LUM: risanje, skica 

(Kolar, 2011) 

V učnem načrtu za naravoslovje in tehniko je poudarjeno, da naj medpredmetno povezovanje 
ne ostane le na vsebinski ravni, temveč naj učitelji posegajo tudi po procesno-ciljnem 
načrtovanju (Vodopivec, 2011). 

Tudi v tem učnem načrtu so v tabeli, ki je predstavljena spodaj, ponujene možnosti povezovanja 
naravoslovja z drugimi predmetnimi področji.  

Tabela II. 

Medpredmetne povezave v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko. 

Tematski sklop Medpredmetna povezava 
SNOVI - LUM: kiparstvo – glina, maketa 

- SLJ: opis predmeta, opis bivalnih prostorov, opis pojava 
- DRU: orientacija, kompas, prst in kamnine, sloji, bivališča 

ljudi in živali, naravne danosti pokrajine, vode, podnebje, 
relief, vode na zemljevidu, gospodarske danosti, kmetijstvo, 
vloga prsti v posameznih delih pokrajine 

- MAT: merjenje temperature, časa, grafični zapisi podatkov, 
poročanje, merjenje prostornine 

- ŠVZ: pomen gibanja na svežem zraku 
- GOS: kje dobimo vse potrebno za življenje, pranje, 

vzdrževanje oblačil, posledično onesnaževanje 
- Vzgoja za zdravje: nekatere snovi so strupene, tudi zdravila 

in zeli 
- Kemijska varnost: simboli za nevarne snovi na embalaži, pri 

gorenju nastajajo strupeni plini 
- Okoljska varnost: vrednotenje embalaže z ekološkega vidika; 

pomen ločenega zbiranja odpadkov; posledice širjenja 
človeških bivališč in krčenje živalskih; v vodi so raztopljene 
tudi naravne snovi; vzroki in posledice onesnaževanja vode, 
tal, zraka (gnojila, škropiva) 
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- Vzgoja potrošnika: uporaba različnih vrst embalaž 
SILE IN GIBANJA - DRU: podnebje in relief, podtalnica, prisoje in osoje, 

poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, promet in transport 
- MAT: poraba vode, merjenje, zapis meritev 
- IKT: obdelava podatkov 
- SLJ: opis modela, naprave, pojava 
- LUM: risanje, skica 
- GOS: veter kot vir energije 
- Okoljska vzgoja: varčevanje z vodo, onesnaževanje okolja, 

varčevanje z elektriko, izkoriščanje vetra in posledice močnih 
vetrov, pri gorenju nastajajo strupeni plini, 

- Vzgoja za zdravje: elektrika je lahko nevarna, skrb za lastno 
varnost, pomoč gasilcev 

- Poklicna orientacija: elektrikar, gasilec, meteorolog 
- Obravnava nasilja: piromanstvo 

ČLOVEK - SLJ: bogatenje besedišča, kuharski recepti, anketa o 
prehranjevalnih navadah 

- MAT: merjenje, zapisovanje rezultatov in interpretacija 
- GOS: kaj vse potrebujem za življenje, priprava jedi 
- ŠVZ: pomen gibanja 
- LUM: zunanja podoba človeka 
- DRU: kmetijstvo, podnebje in relief 
- Vzgoja za zdravje: skrb za zdravje, invalidnost, ustrezna drža 

pri sedenju in hoji, zdrava prehrana, škodljivost shujševalnih 
diet, skrb za čistočo, škodljivost kajenja, prednost gibanja na 
svežem zraku, nevarnost delovanja drog, alkohola, zdravil 

- Poklicna orientacija: zdravnik, kuhar 
- Okoljska vzgoja: zdravo okolje, kakovostnejša hrana 
- Vzgoja za zdravje: skrb za čistočo telesa 
- Obravnava nasilja: ljudje smo si različni, spoštovanje 

različnosti 
ŽIVA BITJA - SLJ: opis živali, rastline 

- DRU: življenjski prostori, parki, gozdovi, rastline v našem 
domu, ljudje v različnih življenjskih okoljih, pogoji za 
biološko kmetovanje 

- LVZ: uporaba različnih tehnik za upodobitev živih bitij, 
družinski album 

- GOS: zadovoljevanje bioloških potreb 
- Okoljska vzgoja: skrb za okolico, naravne in nenaravne 

spremembe okolja, podnebne spremembe 
- KIZ: poznavanje poljudnoznanstvene literature 

(Vodopivec, 2011) 

 
 

2.4 Medpredmetno povezovanje likovne umetnosti in naravoslovja 
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»Povezavo med naravoslovjem in umetnostjo bi lahko opredelili z naslednjimi besedami: 
domišljija, kritično presojanje, estetika.« (Kafetzopoulos, Spyrellis in Lymperopouulov-
Karaliota, 2006). 

Naravoslovje lahko razumemo z dveh gledišč. Eno je praktičen pogled nanj, kjer se 
osredotočamo na uporabno in praktično znanje. Drugi pogled je z intelektualnega vidika. S tem, 
da razumemo neke naravoslovne vsebine ter odkrijemo nekaj novega, dosežemo tudi neke vrste 
intelektualno zadovoljstvo. Naravoslovje ni individualna izkušnja, je skupek znanja, ki si ga 
delimo že s samim razumevanjem konceptov iz fizičnega in socialnega sveta. Naravoslovje se 
ukvarja z zakoni narave, ki jih mi poskušamo razumeti. V nasprotju z naravoslovjem je 
umetnost pojem, ki naj bi ga vsi razumeli, vendar dobimo od vsakogar drugačno razlago. 
Definirati umetnost je težje kakor definirati zakone narave. Umetnost vpliva na naše čute in 
stimulira naše možgane na različne načine – vizualno, slušno, preko dotikov in vonjev. Zato je 
srečanje z umetnostjo individualna izkušnja (Tamir, 2000). 

S povezavo naravoslovja in likovne umetnosti lahko učencem ponudimo posebno izkušnjo, ki 
jih hkrati motivira z vidika doseganja določenih naravoslovnih ciljev, ki bi bili brez povezave 
za nekatere mogoče težje razumljivi. Z likovno platjo povezave bi dodali doživetju še neko 
čustveno vrednost, ki jo pri naravoslovju samem težje dosežemo. 

Dokazano je, da ima medpredmetna povezava med naravoslovjem in likovno umetnostjo kar 
nekaj dobrih lastnosti. Učencem omogoči, da uporabijo svoje razumevanje naravoslovnih 
pojmov in preko njih ustvarjajo likovne izdelke. Preko nje lahko predstavimo pojme in 
uporabimo tako naravoslovne kot likovno-umetnostne pristope k pouku. Pri uporabi te 
medpredmetne povezave je izrazito tudi izkustveno učenje – učenci pridobijo izkušnje v 
povezavi z nekim pojmom iz dveh zelo različnih predmetnih področij, tako da si lahko o njih 
ustvarijo bolj celostno podobo (Bopegedera, 2005).  

Medpredmetna povezava bi lahko pripomogla tudi k večji motivaciji za delo pri učencih. To je 
po ugotovitvah raziskav potrebno predvsem s strani naravoslovja, saj se je kljub splošnemu 
napredku v znanosti in tehnologiji zanimanje za učenje ter študij le-tega v zadnjih desetletjih 
zmanjšalo (Kafetzopoulos sod., 2006).  

Naravoslovje je samo po sebi zanimivo na veliko različnih načinov, ki jih že učimo in 
razlagamo. Nekateri učitelji pa se mogoče še vedno preveč oklepajo svojega znanja 
naravoslovja in ciljev, ki jih morajo učenci dosegati; pri tem pa pozabijo na ostale komponente 
učnega procesa (Cutting in Kelly, 2015). 

Pri naravoslovju gre za to, da nekaj raziščemo; preko tega izvemo nekaj novega ter smo v 
procesu tudi ustvarjalni. To je za nekatere učitelje naravoslovja tisto, kar jih je pri tem poklicu 
pritegnilo, pa vendar ne najdejo pravega načina, da bi predstavili naravoslovje na tak način tudi 
učencem, ki jih naravoslovje samo po sebi ne zanima in posledično niso motivirani za 
raziskovanje in delo na klasičen način (Cutting in Kelly, 2015).  

Raziskave kažejo, da je naravoslovna pismenost med posamezniki, ki se do naravoslovnih 
problemov ne opredeljujejo in zanje ne kažejo zanimanja, nizka. Učence z negativnim odnosom 
do naravoslovja medpredmetne povezave pogosto motivirajo, sploh če so vključene naloge z 
življenjskimi vsebinami (Urbančič, 2012).  



 
 

20 
 

Eden od ciljev snovalcev učnih načrtov je torej, da bi pouk naravoslovja bolj približali čim več 
učencem in bi tako postal njim bolj relevanten. Pri uresničevanju njihovega cilja si pomagajo 
tudi z medpredmetnim povezovanjem naravoslovja z umetnostjo (Kafetzopoulos sod., 2006). 

Integriranje umetnosti v pouk naravoslovja je eden od načinov, s katerim razvijamo ustvarjalno 
razmišljanje tudi pri tem predmetnem področju (Liu in Lin, 2014 v Cutting in Kelly, 2015). 

Likovna umetnost nas lahko pripelje do tesnega stika z naravo; hkrati nam ponudi sredstva, da 
naravo samostojno reflektiramo in o njej razmišljamo na ustvarjalen način (Caranfa, 2001).  

Likovna umetnost je sama po sebi zelo ustvarjalno predmetno področje; ustvarjalnost pa se ob 
medpredmetni povezavi zato poudari tudi pri naravoslovju (Cutting in Kelly, 2015). 

Tudi pouk likovne umetnosti je z medpredmetno povezavo obogaten. Učenci lahko s povezavo 
pridejo do boljšega razumevanja likovnih pojmov, motivov in materialov, npr. barv, svetlobe, 
preproste anatomije živali, človeka, rastlin in okolja, v katerem živijo. Brez osnovnega 
razumevanja navedenih in njim podobnih struktur je produktivno opazovanje nemogoče. Če 
učenci nimajo znanja o npr. materialih, ki jih uporabljajo, se bodo morali zanašati na 
nezanesljive in včasih tudi demotivacijske (ker ne vejo, kako točno se morajo česa lotiti) 
trivialne modele dela, s katerimi so se mogoče že kdaj srečali, vendar jim niso bile nikoli 
razložene ali pa dobro utemeljene. S tem jih prikrajšamo za razvoj na likovnem področju 
(Wenham, 1998). 

Kljub prednostim povezave naravoslovja in likovne umetnosti v stroki še vedno obstaja 
nekakšna 'pregrada' med naravoslovjem in umetnostjo. Čeprav področji umetnosti in 
naravoslovja nudita veliko možnosti povezave, to povezavo pogosto odklanjamo (Taylor, 
2001).  

Ločevanje umetnosti in naravoslovja je postala rana v našem izobraževalnem sistemu, kjer 
trpita obe predmetni področji. Da to rano pozdravimo, je potrebno predlagati poti, s katerimi so 
lahko dosedanje dobre prakse nadgrajene na način, s katerim se povezujejo skupni interesi in 
cilji. Naravoslovje in umetnost lahko povežemo preko problemskih in raziskovalnih situacij 
(Wenham, 1998). 

V naravoslovju se zanemarja oseben odnos, izkušnja naravoslovca. Premalokrat se vprašamo, 
kako je sploh dobil idejo za neko raziskavo, na kakšen način se je odločal, kako je organiziral 
svoj osebni prostor pri delu in kaj ga je za delo notranje motiviralo, kje v poteku raziskave je 
izpolnil svoja osebna pričakovanja. Zato prihaja tudi do zanemarjanja umetniškosti ter 
ustvarjalnosti, ki sta tesno povezani z osebnimi izkušnjami. Tudi na tistih področjih 
naravoslovja, ki sicer nudijo zelo dobre možnosti za medpredmetno povezovanje, se zelo redko 
odločamo za povezovanje z umetnostjo (Eisner in Powell, 2002). 

Če bi bili v šolstvu bolj pozorni na osebni odnos učencev v vlogi raziskovalcev, bi hkrati več 
pozornosti namenili samemu procesu učenja in bi bolj razvijali sposobnosti, povezane z 
ustvarjalnostjo. To bi nam pomagalo pri tem, da bi se manj osredotočali na le en pravi odgovor 
in hitre rešitve, ki vodijo le do zaprtega pogleda na naravoslovje (Eisner in Powell, 2002). 

Umetniško ustvarjanje vključuje veliko izkustev; prav tako se naravoslovje osredotoča na 
izkušnje. Pa vendar moramo biti pozorni. Izkušnje, ki jih pridobimo z gledišča naravoslovja, so 
mogoče drugačne od tistih, ki jih pridobivamo z gledišča umetnosti. Ne smemo jih povezovati 
kar vsepovprek, lahko pa to storimo, če je povezava smiselna (Zink, 1944). 
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Povezava med likovno umetnostjo in naravoslovjem v prvih letih šolanja lahko pomaga 
premagati to pregrado med dvema področjema, s povezavo katerih lahko v resnici veliko 
pridobimo. Pa vendar moramo biti pri tovrstnih povezavah pozorni, da so strokovno in celostno 
izvedene tako s plati naravoslovja kot tudi iz plati likovne umetnosti. 

Medpredmetne povezave ne smemo uporabljati 'na silo', temveč to storimo takrat, ko je 
smiselno, ko imamo za to določene razloge ter ustrezne možnosti. Z medpredmetno povezavo 
poskušamo spodbujati otrokovo ustvarjalnost – otroci naj sami najdejo ustrezno gradivo, 
različne rešitve… Povezave so lahko tudi spodbudno motivacijsko sredstvo (Pangrazi, 2000, v 
Štemberger, 2007). 

Pri načrtovanju medpredmetne povezave je pomembno, da najprej zastavimo cilje za vsak 
predmet posebej, potem naredimo tematski načrt ter ugotovimo, v katerih točkah je 
medpredmetno povezovanje smiselno. Pri procesu načrtovanja moramo biti dosledni in 
natančni; v nasprotnem primeru medpredmetno povezovanje ne bo kvalitetno (Jurkovič, 2007). 

Ko se odločimo za medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno umetnostjo 
moramo biti pozorni, da je medpredmetna povezava izvedena strokovno korektno z gledišč 
obeh predmetov. Če gledamo na nek motiv iz gledišča naravoslovja, bo pogled na ta motiv 
objektiven, univerzalen in racionalen, če pa bomo na ta motiv gledali le z vidika likovne 
umetnosti, se bomo opredeljevali subjektivno, individualno in tudi emocionalno. Če 
primerjamo ti dve disciplini na primeru vijolice, ugotovimo, da pri naravoslovju vijolico 
preučujemo; pomeni nam predmet raziskovanja. Analiziramo odnos med pestičem in prašniki, 
liste pa opazujemo pod mikroskopom. Pri likovni umetnosti gledamo na motiv vijolice 
subjektivno; vsak na svoj način doživljamo na primer njene barve in vonj; splošno doživljanje 
tega motiva je razširjeno v pogled na življenje in svet, v katerem živimo. (Karlavaris in Berce-
Golob, 1991). 

Večina slik, ki jih uporabljamo pri naravoslovju, mora biti ustrezna znanstvenim kriterijem, 
torej morajo biti jasne, podatki na njih zanesljivi, po estetski plati pa morajo biti urejene in 
pregledne. Takih risb ne smemo mešati z umetniškimi deli, četudi je njihov avtor učitelj ali 
učenec. Če ne razlikujemo med umetniško in znanstveno risbo lahko vnesemo zmedo v 
razumevanje pojavov in povzročimo negotovost pri oblikovanju kriterijev presoje posameznih 
risb (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). 

O umetniškem delu pravimo, da je večplastno, odprto in večpomensko. Po tem se estetsko 
likovno delo razlikuje od znanstvenega. Plasti likovnega dela so motiv ali tema, materiali ali 
tehnike, likovni jezik in likovna kultura, likovne ideje in likovno sporočilo, umetnikove 
likovno-ustvarjalne sposobnosti, umetnikove individualne značilnosti, metodologija 
oblikovanja, čas, stil in smer oblikovanja, okolje, nacionalna tradicija in umetnikov družbeni 
položaj ter odnos do socialnih vprašanj (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). 

Povezava ne pomeni poenostavljanja likovnih in naravoslovnih teorij, temveč nam ponudi, da 
jih vidimo na drugačen način (Mack in Kandel, 2003). 

Pozorni moramo biti tudi na to, da z vidika naravoslovja ne pride do poučevanja nečesa, čemur 
bi lahko rekli psevdoznanost. To bi lahko opisali kot nekaj, kar izgleda znanstveno korektno, 
se sliši tako glede na termine, ki jih uporabljamo, ko pa se poglobimo v vsebino, pa ugotovimo, 
da v resnici ni pravilno znanstveno utemeljena. Običajno ji manjka ustrezno dokazovanje; vanjo 
se vključujejo neznanstvene metode; vsebine in rezultati našega dela ne morejo biti pravilno 
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utemeljeni. Običajno do te napake pride, ko se preveč osredotočimo na rezultat npr. 
eksperimenta, kjer potem pozabimo na proces in izvedbo (Cutting in Kelly, 2015). 

2.4.1 Medpredmetno povezovanje naravoslovja in likovne umetnosti v praksi 
 

V nadaljevanju je naštetih nekaj primerov povezav naravoslovja in likovne umetnosti, ki jih 
lahko uporabimo pri delu v praksi. 

- Materiali: povezava je zelo smiselna, saj otroci pridobijo tridimenzionalno izkušnjo z 
materiali – dotikajo se jih, opazujejo njihovo obdelovanje in pri tem tudi sodelujejo 
(Clough, 1999). Naravoslovje in likovna umetnost v povezavi z materiali torej 
uporabljata podobne aktivnosti; oba predmeta imata za cilj tudi podobne spretnosti 
(Karlavaris in Berce-Golob, 1991). 

- Živali, organizmi, rastline: na to temo lahko črpamo pomembne vire za otrokov 
vizualni razvoj in razvoj kreativnosti (Clough, 1999). 

- Pigmenti, vezniki barve: povezava lahko poda tudi zgodovinsko perspektivo na to 
temo. Kemija in likovna umetnost sta na tem področju povezani že dolgo, saj enostavno 
ne moremo izdelati barvila brez določenih kemijskih postopkov. Temo lahko razširimo 
na barve same; vključimo lahko tudi zgodovinski vidik (Kafetzopoulos sod., 2006). Ta 
tema je povezljiva tudi z neformalnimi okoliščinami v življenju, kar je otrokom všeč – 
lažje si predstavljajo, kako bi kakšno stvar izdelali tudi zunaj šole in se jim potem zdi 
pouk tudi bolj koristen (Gaquere-Parker, Doles, Parker). 

- Ekologija: kot prva možnost se kaže konceptualno povezovanje ciljev likovne 
umetnosti z ekološkimi cilji. Učitelji ga izvajajo takrat, ko obravnavajo iste pojme in 
vsebine, ki jih lahko združijo v isti likovni nalogi. Pri tem lahko povezovanje likovnih 
pojmov s pojmi ekoloških vsebin temelji na besedni interpretaciji. Ekološki pojmi lahko 
pripomorejo k doumevanju in globljemu razumevanju likovnih pojmov in obratno (Duh 
sod., 2016).  

Dober primer prakse pri povezavi je tudi v nadaljevanju opisan projekt STArt!, ki je nastal v 
kalifornijskih šolah zaradi upada naravoslovne pismenosti. Koncept projekta je, da se učenci 
učijo osnovne pojme s področja naravoslovja preko povezave z likovno umetnostjo na njim bolj 
motivacijski način. Cilj je, da se učenci navdušijo nad konceptualnimi teorijami in pridobijo 
osnove za razumevanja pouka naravoslovja in tudi likovne umetnosti. Že pri mlajših otrocih v 
prvem triletju so bile izvedene delavnice, v katerih je omenjen klorofil ter prehranjevalne 
verige. Pri vse delavnicah so bili uporabljeni modeli – otipljive stvari iz narave, ki dajo učencem 
tridimenzionalne izkušnje. Nekateri starejši učenci so odšli tudi v računalniško učilnico, kjer so 
si ogledali modele na računalniku ter vizualne predstavitve molekul. V okviru projekta so 
ugotovili, da so učence zelo pritegnile razne barve, hrana in telo, torej stvari, s katerimi so 
vsakodnevno v stiku. Vse to so povezali z izkušnjami v okviru likovne umetnosti in 
naravoslovja. Eden glavnih ciljev projekta je bil tudi povečati zanimanje za naravoslovne 
vsebine, ki po opažanjih tamkajšnjih učiteljev učencem postajajo vedno bolj tuje. Zaradi 
medpredmetne povezave med naravoslovjem in likovno umetnostjo so tudi bolj nepriljubljene 
učne vsebine pritegnile učence z različnimi učnimi stili (Halapine, 2004). 

 



 
 

23 
 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Magistrsko delo raziskuje, kako pogosto učitelji uporabljajo medpredmetno obravnavo med 
naravoslovjem, mnenja učiteljev o smiselnosti uporabe v prvem in drugem vzgojno-
izobraževalnem obdobju ter mnenja učiteljev o tem, katere pojme iz učnega načrta je najbolj 
smiselno medpredmetno povezovati na ta način. Raziskuje mnenja učiteljev glede razlik v 
znanju, motivaciji, samopodobi in zmožnosti povezovanja usvojenih učnih vsebin z 
življenjskimi okoliščinami, ko je uporabljena medpredmetna povezava med naravoslovjem in 
likovno umetnostjo. Namen raziskave je ugotoviti, kako učitelji razumejo medpredmetno 
povezavo (ali imajo vsebine obeh predmetov enakovredno obravnavo) ter rezultate primerjati 
z ugotovitvami raziskav, dostopnih v znanstveni literaturi. Raziskava obravnava mnenje 
učiteljev o smiselnosti povezovanja določenih pojmov iz likovne umetnosti in naravoslovja. 
Ugotavlja, katere pojme učitelji največkrat povezujejo ter zakaj. Raziskuje mnenje učiteljev o 
spremembi znanja, motivacije, samopodobe in zmožnosti povezovanja usvojene snovi z 
življenjskimi okoliščinami, ko je uporabljena medpredmetna povezava med naravoslovjem in 
likovno umetnostjo. Raziskuje tudi, ali so v praktičnih primerih medpredmetnih povezav pojmi 
naravoslovja in likovne umetnosti res celostno obravnavani. 

 
 

 

 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 
 

Glede na zgornji raziskovalni problem je zastavljenih 6 raziskovalnih vprašanj: 

R1: Kako pogosto učitelji uporabljajo medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno 
umetnostjo?  

R2: Kakšna so stališča učiteljev do medpredmetnega povezovanja naravoslovja in likovne 
umetnosti in kako učitelji opredeljujejo medpredmetno povezovanje?  

R3: Ali je po mnenju učiteljev medpredmetna povezava med naravoslovjem in likovno 
umetnostjo bolj smiselna v prvem ali v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ali menijo, 
da je smiselna v obeh VIO, in zakaj?  

R4: Za katere pojme (vsebine) v učnih načrtih učitelji mislijo, da jih je najbolj smiselno 
medpredmetno povezovati in zakaj?  

R5: Kakšne so po mnenjih učiteljev spremembe pri učencih v njihovem znanju, motivaciji, 
samopodobi in zmožnosti povezovanja usvojene snovi z življenjskimi okoliščinami, ko 
uporabljajo medpredmetno povezavo?  

R6: Ali so pri uporabi medpredmetne povezave enakovredno obravnavani pojmi iz 
naravoslovja in pojmi iz likovne umetnosti?  
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3.3 Metoda dela 
 

3.3.1 Udeleženci 
 

Pri anketnem vprašalniku za učitelje je sodelovalo 188 učiteljev. Od tega je vprašalnik v celoti 
izpolnilo 98 učiteljev. Vzorec je neslučajnostni priložnostni vzorec. Sodelovali so učitelji 
razrednega pouka. Pri intervjuju je vzorec prav tako neslučajnostni priložnostni vzorec. 
Sodelovalo je 9 učiteljev razrednega pouka. Za analizo učnih priprav medpredmetne obravnave 
je bilo uporabljenih 30 učnih priprav, pridobljenih iz forumov ter od učiteljev, ki so sodelovali 
v raziskavi.  

 
3.3.2 Inštrumenti 

 

V teoretičnem delu je bila na podlagi študija literature uporabljena deskriptivna metoda. V 
empiričnem delu je bil uporabljen kvalitativni in kvantitativni raziskovalni pristop. Uporabljena 
bo kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Anketni vprašalnik za 
učitelje bo s pomočjo programa 1KA prenesen v spletno obliko. Pri vprašalniku je bil 
uporabljen kombiniran tip vprašanj. Uporabljena so bila tudi vprašanja odprtega tipa za intervju 
z izbranimi učitelji. Od učiteljev, ki so sodelovali v intervjuju, so bile pridobljene učne priprave. 
Pridobljene so bile tudi iz spletnih forumov. Dokumenti so bili obdelani kvalitativno (Vogrinc, 
2008). 

Vprašanja za intervju ter obrazci za analizo priprav, ki so bili sestavljeni za namen raziskave, 
so priloženi k magistrski nalogi (priloga 1, priloga 3). Vsi instrumenti so bili s pomočjo 
mentorja in somentorja sestavljeni s strani avtorice magistrskega dela zaradi te raziskave v 
aprilu 2019.  

Veljavnost je bila zagotovljena z vsebinskim povezovanjem sestavljenih vprašanj v 
instrumentih z raziskovalnim problemom in raziskovalnimi vprašanji, kar je navedeno tudi v 
tabeli povezanosti raziskovalnih vprašanj z instrumenti, uporabljenimi v raziskavi (spodaj). 
Zanesljivost je bila zagotovljena z dovolj velikim vzorcem. Objektivnost je bila zagotovljena z 
anonimnostjo pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov na spletu, kjer je bil vzorec 
neslučajnostni priložnostni. Pri intervjujih je bila objektivnost zagotovljena tako, da na učitelje 
nisem poskušala vplivati s svojim mnenjem in jim nisem sugerirala 'pravega' odgovora, temveč 
sem jim dovolila, da se prosto izrazijo. Intervjuje so bili posneti in prepisani tako, kot so 
učiteljice odgovarjale; popravljene so le slovnične napake; mašila so izpuščena, da so odgovori 
lažje čitljivi. 

Izdelana je bila tabela (tabela 1), v kateri je prikazano, katere instrumenti so bili uporabljeni pri 
odgovarjanju na posamezna raziskovalna vprašanja. Tabela omogoča boljšo preglednost 
povezave med instrumenti in raziskovalnimi vprašanji. 

 

Tabela 1.  
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Tabela uporabe merskih inštumentov v povezanosti z raziskovalnimi vprašanji. 

Raziskovalno vprašanje Uporabljen/i instrument/i 
1. Kako pogosto učitelji uporabljajo 
medpredmetno povezavo med 
naravoslovjem in likovno umetnostjo?  

- Anketni vprašalnik. 

2. Kakšna so stališča učiteljev do 
medpredmetnega povezovanja naravoslovja 
in likovne umetnosti? 
 

- Anketni vprašalnik. 
- Intervjuji z učitelji. 

3. Ali je po mnenju učiteljev medpredmetna 
povezava med naravoslovjem in likovno 
umetnostjo bolj smiselna v prvem ali v 
drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 
ali menijo, da je smiselna v obeh VIO in 
zakaj? 
 

- Anketni vprašalnik. 
- Intervjuji z učitelji. 

4. Za katere pojme (vsebine) v učnih načrtih 
učitelji mislijo, da jih je najbolj smiselno 
medpredmetno povezovati in zakaj? 
 

- Anketni vprašalnik. 
- Intervjuji z učitelji. 

5. Kakšne so po mnenjih učiteljev 
spremembe pri učencih v njihovem znanju, 
motivaciji, samopodobi in zmožnosti 
povezovanja usvojene snovi z življenjskimi 
okoliščinami, ko uporabljajo medpredmetno 
povezavo? 
 

- Anketni vprašalnik. 
- Intervjuji z učitelji. 

6. Ali so pri uporabi medpredmetne povezave 
enakovredno obravnavani pojmi iz 
naravoslovja in pojmi iz likovne umetnosti? 
 

- Intervjuji z učitelji. 
- Analiza učnih priprav. 

 
 
3.3.3 Potek raziskave 

 

Za obdelavo podatkov iz anketnih vprašalnikov je bil uporabljen osnovni statistični program 
1KA. Izračunane so bile osnovne statistične mere (aritmetična sredina, frekvenca odgovorov, 
mere razpršenosti, korelacije in razlike). Za analizo intervjujev z učitelji je bil uporabljen 
kvalitativni pristop analize podatkov z določitvijo kod in kategorij. Za analizo učnih priprav je 
bila uporabljena metoda analize dokumentov (Vogrinc, 2008). 

Zabeležena pogostost medpredmetnih povezav med vsebinami iz naravoslovja in likovne 
umetnosti in analiza priprav je priložena k magistrskemu delu (priloga 2). 

 

3.3.4 Potek analize podatkov 
 



 
 

26 
 

Modeli postopkov analize so bili izdelani vnaprej, tako da je bil oblikovan seznam kategorij in 
podkategorij. Podatki, povezani s temi kategorijami, so bili izpisani ter še dodatno strnjeni; s 
tem so bile oblikovane teme ali glavne ideje. Tako so bili opisni podatki logično organizirani. 
Ti podatki so bili potem vključeni v pripovedni opis ugotovitev, pri čemer je bila v pomoč tudi 
strokovna literatura na temo raziskovanih vsebin. Ugotovitve so strnjene na njeni podlagi ter na 
podlagi rezultatov raziskave (Vogrinc, 2008). 

V intervjuju in odprtih vprašanjih v anketnem vprašalniku so učitelji podajali svoja mnenja o 
raziskovani medpredmetni povezavi. Mnenja so bila najprej kodirana glede na to, ali so bila 
pozitivna ali negativna. Izpisani so bili podatki za obe kategoriji; potem so bili spet združeni v 
manjše enote.  

Model analize podatkov 1. 

 

Na podoben način kot stališča (pozitivna ali negativna) učiteljev do medpredmetnega 
povezovanja so bili obdelani tudi podatki v zvezi z njihovimi opredelitvami medpredmetne 
povezave med naravoslovjem in likovno umetnostjo. 

Najprej so bili iz intervjujev izpisane njihove opredelitve in potem so bile združene v manjše 
enote (strnjene opredelitve učiteljev glede medpredmetne povezave.  

 

Model analize podatkov 2. 

 

 

V intervjuju in odprtih vprašanjih v anketnem vprašalniku so učitelji podali svoje mnenje o tem, 
v katerem vzgojno-izobraževalnem obdobju se jim zdi povezava bolj smiselna, ter ga utemeljili. 
Odgovori so bili razdeljeni na tiste, ki menijo, da je povezava bolj smiselna v prvem vzgojno-
izobraževalnem obdobju, na tiste, ki menijo, da je bolj smiselna v drugem vzgojno-
izobraževalnem obdobju, ter na tiste, ki menijo, da je povezava smiselna v obeh vzgojno-
izobraževalnih obdobjih. Izpisane so bile utemeljitve stališč, ki so bile spet združene v manjše 
enote. 

 

Model analize podatkov 3. 

Stališča učiteljev

Pozitivna mnenja

Strnjene 

utemeljitve 

pozitivnih mnenj

Negativna 

mnenja

Strnjene 

utemeljitve 

negativnih mnenj 

Opredelitve 

učiteljev

Strnjene 

opredelitve 

učiteljev 
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V intervjuju in vprašanjih odprtega tipa v anketnem vprašalniku so učiteljice navajale konkretne 
primere medpredmetnih povezav. Primeri so bili izpisani in potem spet strnjeni v manjše enote. 
Na enak način so bili obdelani tudi podatki iz anketnih vprašalnikov. 

 

 

 

 

Model analize podatkov 4. 

 

Učitelji so v raziskavi navedli svoja opažanja ob uporabi medpredmetne povezave med 
naravoslovjem in likovno umetnostjo. 

V anketnem vprašalniku so učitelji na vprašanje odgovarjali po petstopenjski lestvici. 
Odgovarjali so tudi na vprašanje odprtega tipa, kjer so svoja mnenja utemeljevali. Odgovori 
odprtega tipa so bili združeni z odgovori iz intervjuja. Najprej so bili razdeljeni na tiste, v 
katerih so učitelji opažali pozitivno spremembo, na tiste, ki spremembe niso opazili, na tiste, ki 
so opazili negativno spremembo, ter na ostala opažanja. Potem so bila mnenja strnjena v manjše 
enote.  

Model analize podatkov 5. 

Stališča učiteljev

Povezava je bolj smiselna 

v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju

Strnjene utemeljitve 

stališča

Povezava je bolj smiselna 

v drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju

Strnjene utemeljitve 

stališča

Povezava je smiselna v 

obeh vzgojno-

izobraževalnih obdobjih

Strnjene utemeljitve 

stališča

Primeri 

medpredmetnih 

povezav 

Strnjeni primeri 

medpredmetnih 

povezav 
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Iz intervjujev so bili izpisani odgovori, ki so v zvezi z načrtovanjem pouka in enakovredno 
obravnavo pojmov iz naravoslovja in likovne umetnosti. Zapisani so bili v tabelo. V stolpcu 
poleg so bili odgovori pretvorjeni in strnjeni v enote. Izbrani so tudi opisi obravnav treh tem z 
ustrezno uporabo medpredmetne povezave ter trije praktični primeri, ki nakazujejo neustrezno 
uporabo medpredmetne povezave. 

Strnjene enote so razporejene v dve kategoriji: načrtovanje medpredmetne povezave ter 
praktični primeri medpredmetne povezave. Ti dve kategoriji sta bili potem pregledani, odgovori 
pa razdeljeni na tiste, ki nakazujejo enakovredno obravnavo pojmov oziroma ustrezno 
načrtovanje medpredmetne povezave, ter na tiste, ki nakazujejo neenakovredno ali neustrezno 
obravnavo pojmov oziroma jih ne moremo opredeliti, kot da nakazujejo kvalitetno 
medpredmetno povezavo. Poleg primerov so zapisane še utemeljitve umestitve le-teh v 
posamezno kategorijo. 

 

 

 

Model analize podatkov 6. 

Opažene razlike glede 

motivacije učencev, če je 

povezava uporabljena in če 

povezava ni uporabljena

Pozitivne spremembe Strnjena opažanja

Spremembe niso bile 

opažene
Strnjena ooažanja

Negativne spremembe Strnjena opažanja

Ostala opažanja Strnjena opažanja
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3.5 Rezultati  
 

3.5.1 Pogostost uporabe medpredmetne povezave med naravoslovjem in 
likovno umetnostjo 

 

Pogostost medpredmetne povezave sem zaradi velikosti vzorca analizirala zgolj na podlagi 
anketnih vprašalnikov. 

Tabela 2. 

Pogostost uporabe medpredmetnega poučevanja področji naravoslovja in likovne umetnosti v 
preteklih letih. 

Pogostost uporabe medpredmetnih povezav pri pouku f f % 
nikoli 10 11 
zelo redko  30  22 
občasno 58 42 
pogosto 30 21,5 
zelo pogosto 11 7,5 
Skupaj 139 100 

 

Ker nekateri izmed anketiranih učiteljev učijo le v drugem izobraževalnem obdobju, nekateri v 
prvem, nekateri pa v obeh, je bilo v anketi mogoče odgovoriti le na eno podvprašanje ali pa na 
obe.  

Rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da skupno večina vzorca občasno, torej približno enkrat 
na mesec, uporablja medpredmetno povezovanje med naravoslovnimi in likovnimi temami. 
Zelo redko, torej približno enkrat na dva meseca, uporablja to medpredmetno povezavo nekaj 

Odgovori, ki so povezani z 

načrtovanjem medpredmetne 

povezave in enakovredno obravnavo 

pojmov

Odgovori, ki opisujejo načrtovanje 

medpredmetne povezave

Odgovori, ki nakazujejo 

enakovredno obravnavo pojmov 

oziroma ustrezno načrtovanje 

medpredmetne povezave

Odgovori, ki nakazujejo 

neenakovredno ali neustrezno 

obravnavo opjmov in jih ne moremo 

opredeliti kot kvalitetno 

medpredmtno povezavo 

Odgovori, ki opisujejo praktično 

izvedbo medpredmetne povezave

Odgovori, ki nakazujejo 

enakovredno obravnavo pojmov

Odgovori, ki nakazujejo 

neenakovredno ali neustrezno 

obravnavo opjmov in jih ne moremo 

opredeliti kot kvalitetno 

medpredmtno povezavo 
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manj anketiranih učiteljev. Še manj učiteljev iz vzorca uporablja povezavo pogosto ali zelo 
pogosto. Najmanj je tistih anketiranih učiteljev, ki pravijo, da povezave med naravoslovjem in 
likovno umetnostjo sploh ne uporabljajo.  

Nekateri učitelji te medpredmetne povezave premalo uporabljajo glede na to, da jih kar nekaj 
povezavo uporablja zelo redko ali nikoli. Povezanost naravoslovnih vsebin in likovne vzgoje je 
pomembna, saj z njo vpeljujemo ustvarjalno razmišljanje v naravoslovje (Cutting in 
Kelly,2015). Hkrati dodamo vsebinam likovne vzgoje večjo širino, ki pripomore k zmožnosti 
integraciji vsebin v vsakdanje življenje, kar je v današnjih časih ključnega pomena (Karlavaris 
in Berce-Golob, 1991). Zato je povezovanje omenjenih predmetov priporočljivo. 

Največ je torej učiteljev, ki medpredmetno povezavo uporabljajo občasno. Tak način dela je 
ustrezen, vendar v primeru, če je rezultat tak, ker učitelji za kakovostno doseganje ciljev včasih 
posegajo tudi po medpredmetnih povezavah drugih predmetov in po samostojnih metodah 
predmetnega področja. Medpredmetno povezavo namreč uporabljamo takrat, ko je to smiselno, 
torej za to obstajajo razlogi in ustrezne možnosti (Štemberger, 2007). Pa vendar moramo paziti, 
da medpredmetne povezave ne zapostavljamo, saj z njo omogočimo transfer znanja, ki 
omogoča hitrejše učenje in boljše pomnjenje naučenega (Štemberger, 2007).  

Kar nekaj anketiranih učiteljev povezavo uporablja pogosto ali zelo pogosto. Ker poznamo več 
različnih opredelitev medpredmetnega povezovanja, lahko to razumemo tako, kot da nekatere 
povezave potekajo več časa, nekatere se uresničujejo vsako uro, nekatere pa nastanejo 
popolnoma spontano (Štemberger, 2007). Za načrtovanje poglobljene medpredmetne povezave, 
ki vključuje medpredmetne cilje, pri katerih sta oba predmeta enakovredno vključena ter cilji 
ustrezno razdelani, je potrebno več časa (Štemberger, 2007), zato jo je težko kvalitetno izvajati 
enkrat na teden (zelo pogosto) (tabela 2). 

3.5.2 Stališča in opredelitve učiteljev glede medpredmetnega povezovanja 
naravoslovja in likovne umetnosti 

 

V anketnem vprašalniku so učitelji na petstopenjski lestvici ocenjevali, kako smiselna se jim je 
zdela povezava med likovno umetnostjo in naravoslovjem.  

Tabela 3. 

Mnenja o smiselnosti medpredmetne povezave med likovno-umetnostnimi in naravoslovnimi 
vsebinami. 

Smiselnost medpredmetne povezave f f % 
popolnoma nesmiselna. 0 0 
nesmiselna  1 0,5 
sem neodločen/a 13 10 
smiselna 89 64,5 
zelo smiselna 35 25,5 
skupaj 138 100 

 

Večina anketiranih učiteljev je odgovorila, da se jim zdi medpredmetna povezava med 
naravoslovjem in likovno umetnostjo smiselna. Nekaj manj jih je odgovorila, da se jim zdi 
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povezava zelo smiselna. Skoraj noben učitelj ne pravi, da se mu zdi povezava nesmiselna, 
nobenemu pa se ne zdi popolnoma nesmiselna (tabela 3). 

Tabela 4. 

Mnenja o medpredmetni povezavi. 

Pozitivna mnenja o medpredmetni povezavi Negativna mnenja o medpredmetni povezavi 
- Z vidika lažjega in boljšega 

pomnjenja je povezava dobra 
(učiteljica 1). 

- Obračam se na naravo, ki se jo lahko 
nariše. To mi je všeč (učiteljica 2). 

- Za to povezavo se odločim, ker se mi 
zdi smiselna, na tem področju pač 
dobim idejo za pouk in za uro, ki bi 
lahko malo popestrila naš običajen 
način dela (učiteljica 4).  

- Ja, jo uporabljam, saj s tem še 
dodatno motiviram otroke (učiteljica 
5). 

- Za to se pa odločim, ker se mi zdi ta 
povezava smiselna (učiteljica 6). 

- Povezavo imam rada, ker je otrokom 
bolj zanimivo, če je pri naravoslovju 
izdelek potem tudi konkreten. Vse 
skupaj si lažje predstavljajo. To 
povezavo uporabljam tudi zaradi 
porabe odpadnega materiala. Kadar 
ravno slučajno vidim v učnem načrtu 
dobro povezavo, jo uporabim. Vse je 
odvisno od idej. Poskušam narediti 
otrokom čim bolj zanimiv pouk 
(učiteljica 8). 

- Vsebine se prepletajo in lažje delamo, 
ko nam je nekaj že vsaj malo poznano 
(anketni vprašalnik).  

- Okolje je otrokom blizu in nekatere 
likovne pojme si lažje predstavljajo, 
ko jih povežejo z izkušnjami iz 
vsakdanjega življenja (anketni 
vprašalnik). 

- Boljše predstave (anketni vprašalnik). 
- Na izkustvenih primerih človek dobi 

marsikatero asociacijo in jo lahko 
konkretno predstavi na več področjih 
likovnega izražanja (anketni 
vprašalnik). 

- Iz vidika LUM mi povezava ni všeč, 
zato se v učbeniku ne držim vedno teh 
povezav. Mislim, da likovna 
umetnost nekako ostane zadaj, ker se 
otroci večkrat osredotočijo samo na 
motiv in se tako bolj poglobijo v 
naravoslovni vidik tega motiva. 
Izdelki so potem iz likovnega vidika 
slabši (učiteljica 3). 

- Predmetne povezave med NIT in 
LUM ne uporabljam pogosto. Če jo, 
pa se morajo vsebine dobro prepletati 
in povezovati. NIT lažje povezujem z 
drugimi predmeti – SLJ, MAT, GUM 
(učiteljica 9). 

 

Tabela 5. 



 
 

32 
 

Strnjene utemeljitve stališč. 

Strnjene utemeljitve pozitivnih stališč Strnjene utemeljitve negativnih stališč 
- Lažje in boljše pomnjenje. 
- Smiselna povezava. 
- Popestritev pouka. 
- Dodatna motivacija za otroke. 
- Konkretna izkušnja otrok z delom. 
- Prepletanje vsebin, lažje delo zaradi 

poznavanja tem iz predhodne 
obravnave. 

- Povezava z vsakdanjim življenjem 
otrokom olajša predstave. 

- Zanemarjanje ciljev LUM. 
- NIT se lažje poveže z drugimi 

predmeti. 

 

Tudi v literaturi lahko najdemo podobne prednosti medpredmetnega povezovanja, kot so 
navedene zgoraj (tabela 2), med drugim spodbujanje ustvarjalnosti in motivacije, razvijanje 
prenosljivih življenjskih veščin, kritičnega razmišljanja, reševanja problemov in obdelave 
podatkov. Prav tako je medpredmetno povezovanje pomembno zaradi povezovanja različnih 
področij, s čimer se gradi trdnejše znanje. Povezave pa seveda morajo biti smiselne (Hodnik-
Čadež, 2007). V slovenskem šolskem prostoru je medpredmetna povezava pogosto namenjena 
zgolj motiviranju otrok, a vendar je zaželeno, da bi učitelji več posegali tudi po drugih, globljih 
oblikah povezav (Hodnik-Čadež, 2007). Učitelji so kot negativne strani medpredmetne 
povezave poudarili zanemarjanje ciljev likovne umetnosti (tabela 2). Taka stališča temeljijo 
predvsem na pomanjkljivem načrtovanju pouka, pri katerem so učitelji bolj osredotočeni na 
cilje enega predmeta kot na cilje drugega ali pa ciljev ne opredelijo dovolj natančno, potem pa 
se medpredmetna povezava med samo učno uro razvije drugače, kot so pričakovali. Za 
učinkovito medpredmetno povezavo je namreč potrebno, da so cilji posameznih predmetov 
jasno opredeljeni, da potem učitelj lahko vsebino ali problem obravnava čim bolj celostno 
(Štemberger, 2007). Učitelji so izpostavili še, da se naravoslovje lažje povezuje z drugimi 
predmeti kot likovna umetnost (tabela 2). Pouk likovne umetnosti kot tak naj bi bil zelo 
večplasten; sestavljalo naj bi ga veliko raznolikih aktivnosti, zato je ugodno izhodišče za 
načrtovanje medpredmetnih povezav (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). V literaturi lahko 
zasledimo, da tako naravoslovje kot likovna umetnost ponujata dovolj možnosti za 
medpredmetno povezovanje; veliko jih lahko najdemo tudi v učnih načrtih ter raznih 
priročnikih za učitelje. 

 

Tabela 6. 

Opredelitve medpredmetne povezave. 

- Narava, rastline, drevesa, živali… naravoslovje kot predmet se po mojem mnenju 
preveč oddaljuje od narave same, stvari so tehnične in abstraktne… Povezavo 
razumem kot dobro priložnost za vključevanje vsebin iz narave (učiteljica 1). 

- Letni časi so tema, s katero velikokrat ustvarjamo. To mi pride na misel, da bi lahko 
povedala o tej povezavi (učiteljica 2). 
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- Pred sabo imam motiv in to, kako se učenci osredotočijo le na ta motiv, ki je v 
povezavi z naravoslovjem. Če povezavo opredeljujem, mi pride na misel to, da iz tega 
vidika ni dobra za likovne cilje. (učiteljica 3). 

- Pri likovni umetnosti lahko ponavljaš snov, povezano z naravoslovjem, ali pa pri 
naravoslovju lahko ponoviš in vključiš kakšne likovne pojme (učiteljica 4). 

- Na misel mi pridejo kipi, ki jih izdelujemo iz odpadnega materiala. Zanimive 
povezave, motiviranje otrok (učiteljica 5). 

- Poiščeš cilje iz različnih predmetnih področij v učnem načrtu in jih realiziraš v eni uri 
(učiteljica 6). 

- Konkretne predstave, povezovanje dveh sicer različnih področij, medpredmetni cilji 
(učiteljica 7). 

- Otrokom zanimiv pouk, iskanje idej med pregledovanjem učnih načrtov obeh 
predmetov (učiteljica 8). 

- Prepletanje učne snovi, ustvarjanje, podpiranje s konkretnimi izkušnjami (učiteljica 
9). 

- Učenci sami skozi domišljijo in iz izkušnje izbirajo materiale, tehnike (anketni 
vprašalnik). 

 

Tabela 7. 

Strnjene opredelitve učiteljev glede medpredmetne povezave. 

- Dobra priložnost za vključevanje vsebin, povezanih z naravo. 
- Ure, pri katerih se učenci bolj osredotočijo na naravoslovne kot na likovno-

umetnostne cilje. 
- Ponavljanje snovi obeh predmetov. 
- Zanimive povezave in motiviranje otrok. 
- Iskanje ciljev iz različnih predmetnih področij in njihova realizacija. 
- Povezovanje dveh različnih področij preko medpredmetnih ciljev, razvijanje 

konkretnih predstav. 
 

Učitelji si medpredmetno povezavo predstavljajo kot priložnost za vključevanje vsebin, 
povezanih z naravo, in kot priložnost za ponavljanje snovi in motivacijo, kar je podobno 
njihovim utemeljitvam pozitivnih stališč medpredmetne povezave ter se sklada s pregledano 
literaturo (viri). Medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno umetnostjo so 
opredelili tudi kot povezovanje in iskanje medpredmetnih ciljev, njihovo realizacijo ter 
posledično razvijanje konkretnih predstav. Medpredmetna povezava sama po sebi je res 
opredeljena kot didaktični pristop, s katerim dosegamo različne vzgojno-izobraževalne cilje 
tako, da so obravnavane vsebine podane čim bolj celostno. Medpredmetno povezovanje izhaja 
iz povezovanja različnih predmetnih področij (Hodnik-Čadež, 2007). Učitelji so torej omenili 
tudi medpredmetne cilje z različnih področij, ki jih poiščejo v učnem načrtu (tabela 6). To je 
ustrezen način načrtovanja medpredmetne povezave, saj je potrebno za kvalitetno povezavo 
cilje dobro opredeliti (Štemberger, 2007).  

 

3.5.3 Smiselnost povezave naravoslovja in likovne umetnosti v prvem in v 
drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
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Učitelji so v anketnem vprašalniku odgovarjali glede na to, kako smiselna se jim zdi povezava 
med predmetoma spoznavanje okolja in likovna umetnost (1. vzgojno-izobraževalno obdobje) 
in naravoslovje in tehnika ter likovna umetnost (2. vzgojno-izobraževalno obdobje). Smiselnost 
so ocenjevali na petstopenjski lestvici. 

Nekateri učitelji (N=74) so odgovarjali na vprašanja v povezavi s spoznavanjem okolja, saj 
imajo več izkušenj s poučevanjem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Tabela 8. 

Mnenje o smiselnosti medpredmetne povezave v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Smiselnost medpredmetne povezave med 
spoznavanjem okolja (1. VIO) in likovno umetnostjo 

f f % 

popolnoma nesmiselna 0 0 
nesmiselna  1 1 
sem neodločen/a 5 7 
smiselna 50 68 
zelo smiselna 18 24 
skupaj 74 100 

 

Povprečno so učitelji ocenjevali medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno 
umetnostjo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju kot smiselno (M=4,1). Razlike med 
odgovori udeležencev so majhne (SD=0,6). 

Drugi (N=64) so odgovarjali na vprašanja v povezavi z naravoslovjem in tehniko, saj imajo več 
izkušenj s poučevanjem v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Tabela 9. 

Mnenje o smiselnosti medpredmetne povezave v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Smiselnost medpredmetne povezave med 
naravoslovjem in tehniko (2. VIO) in likovno 
umetnostjo 

f f % 

popolnoma nesmiselna 0 0 
nesmiselna  0 0 
sem neodločen/a 8 13 
smiselna 39 61 
zelo smiselna 17 27 
skupaj 64 100 

 

Tudi v tem primeru so učitelji ocenjevali medpredmetno povezavo med naravoslovjem in 
likovno umetnostjo kot smiselno (M=4,1). Razlike med odgovori udeležencev so bile prav tako 
majhne (SD=0,6). 

 

Tabela 10. 
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Mnenje učiteljev o smiselnosti povezave v prvem in v drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju. 

Povezava je bolj smiselna v prvem VIO Povezava je 
bolj smiselna 
v drugem 
VIO  

Povezava je smiselna v obeh VIO  

- Mislim, da je na konkretnem 
nivoju potrebno delati 
predvsem v prvi triadi. So pa te 
stvari potrebne tudi v višjih 
razredih (učiteljica 1). 

- Bolj smiselna se mi zdi v nižjih 
razredih, saj si mlajši otroci 
lažje predstavljajo pojme, če 
zraven ustvarjajo (učiteljica 4). 

- V nižjih razredih, ker snov še ni 
tako poglobljena, otrokom jo 
lahko predstavim bolj 
konkretno (učiteljica 5). 

- Lažje je povezovati v prvem 
VIO. V prvem VIO je več 
vsebin, ki jih lažje povezuješ z 
LUM. Seveda pa je tu prisotna 
tudi iznajdljivost učitelja 
(učiteljica 9). 

- V 1. triletju nikakor ne gre brez 
povezovanja med predmeti. 
Učenci se likovno izražajo, 
podajajo rešitve preko slike, 
risbe, ustvarjanj ... (anketni 
vprašalnik).  

/ - V obeh. Pridobivajo ročne 
spretnosti, pa nadgrajujejo 
snov iz NIT/SPO 
(učiteljica 2). 

- Kjer se da najti povezavo, 
je vedno smiselno, če se 
pravilno lotiš (učiteljica 3). 

- V obeh se mi zdi smiselno. 
Pogojeno je z 
razumevanjem in razvojno 
stopnjo. Naloge pač 
morajo biti oblikovane 
tako, daj jih otroci 
razumejo. Moraš se pa po 
svoje znajti, iskati ideje … 
(učiteljica 6). 

- V prvi triadi je bilo 
povezovanja veliko. 
Smiselno je povsod, 
časovno je pa potrebno več 
priprav (učiteljica 7). 

- V obeh se mi zdi smiselno, 
če ti najdeš neko povezavo. 
Odvisno je od idej, od 
razreda – nekateri rabijo 
več konkretnega 
predstavljanja (učiteljica 
8). 

 

Tabela 11. 

Strnjene utemeljitve stališč o medpredmetni povezavi v prvem in v drugem vzgojno-
izobraževalnem obdobju. 

Strnjene utemeljitve stališč, da 
je medpredmetna povezava bolj 
smiselna v prvem VIO 

Strnjene utemeljitve stališča, da je medpredmetna 
povezava smiselna v obeh VIO 

- Pomaga pri delu na 
konkretnem nivoju, ki je 
v prvem VIO 
pomembno. 

- Otroci si pojme lažje 
predstavljajo. 

- Pridobivanje ročnih spretnosti. 
- Povezavo lahko najdemo povsod, kjer je to 

smiselno. 
- Povezujemo lahko tam, kjer je to smiselno; naloge 

moramo prilagoditi razvojni stopnji otrok. 
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- Več vsebin, ki jih je 
mogoče povezati. 

- Povezujemo tam, kjer je smiselno glede na potrebe 
razreda. 

- Povezava je smiselna, če jo učitelj pravilno 
načrtuje. 

 

Učitelji so poudarili, da menijo, da smiselnost medpredmetne povezave ni odvisna od tega, v 
katerem vzgojno-izobraževalnem obdobju se izvaja, temveč je bolj pomembno to, kako je 
povezava načrtovana, torej da povezujemo tam, kjer je to smiselno. Medpredmetne povezave 
kot take so res smiselne le takrat, ko res zagotavljajo trajnejše in bolj poglobljeno znanje 
(Štemberger, 2007). 

Učitelji, ki menijo, da je medpredmetna povezava bolj smiselna v prvem vzgojno-
izobraževalnem obdobju, mnenje utemeljujejo s tem, da je v učnem načrtu več vsebin, ki jih je 
mogoče povezati. V učnih načrtih za likovno umetnost (Kocjančič, 2011) in naravoslovje na 
razredni stopnji (učni načrt za spoznavanje okolja (Kolar, 2011) in naravoslovje in tehniko 
(Vodopivec, 2011)) so sicer priporočene medpredmetne povezave za prvo in drugo vzgojno-
izobraževalno obdobje. Učitelji pravijo tudi, da medpredmetno povezovanje v prvem vzgojno-
izobraževalnem obdobju pomaga pri delu na konkretnem nivoju in boljši predstavljivosti 
pojmov. Res je, da otroci, še posebej mlajši, pri usvajanju pojavov uporabljajo vsa čutila. 
Mlajšim otrokom je še posebej potrebno nek pojav prikazati z različnih gledišč, da si lahko o 
njem ustvarijo celostno predstavo (Štemberger, 2007). Pri tem pomaga tudi medpredmetno 
povezovanje likovne umetnosti in naravoslovja. 

3.5.4 Medpredmetno povezovanje pojmov in vsebin naravoslovja in 
likovne umetnosti 

 

V anketnem vprašalniku so učitelji v tabeli izbrali kombinacije pojmov, ki jih je po njihovem 
mnenju najbolj smiselno medpredmetno povezovati. 

Naravoslovni pojmi, ki jih pri predmetu spoznavanje okolja najdemo v prvem triletju, so v 
magistrski nalogi povzeti po učnem načrtu in so tudi ključ za razdelitev učnega načrta po temah. 
Ti pojmi so: čas, prostor, snovi, sile in gibanja, pojavi, živa bitja, človek, jaz, okoljska vzgoja, 

postopki (k postopkom spada: opazovanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, eksperimentiranje, 
ravnanje s podatki, sklepanje, sporočanje) (Kolar in sod., 2011). Iz učnega načrta so izbrani 
pojmi, ki obsegajo in povezujejo likovne izdelke ali pa so deli likovnih izdelkov iz različnih 
likovnih tehnik. Ti pojmi so: oblika, linija, točka, barva, odtis, grafika, kip. V eno kategorijo 
sem dodala še pojme: risarske, slikarske, kiparske in grafične podlage, materiali in pripomočki. 
Ta kategorija je dodana, ker prav tako obsega velik del pojmov iz učnega načrta. Da je vključen 
čim večji del učnega načrta, sta dodana tudi pojma galerija in atelje (Kocjančič sod., 2011). 
Naravoslovni pojmi so v raziskavi tudi za drugo triletje povzeti po učnem načrtu za 
naravoslovje in tehniko ter so ključ za razdelitev učnega načrta po temah. Ti pojmi so: snovi, 

sile in gibanja, pojavi, človek, živa bitja. (Vodopivec sod., 2011). Sorodni pojmi iz učnega 
načrta so v raziskavi združeni v primeru, da en pojem lahko zaobseže več drugih in smiselno 
povzame bistvo (npr: prostor – naravni in umetni, notranji in zunanji…). Po tem ključu so 
uporabljeni naslednji pojmi iz učnega načrta za likovno umetnost v drugem vzgojno-
izobraževalnem obdobju: prostor, nizanje linij, kip, relief, keramika, simetrija in asimetrija, 
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visoki tisk, ritem, razporejanje ploskev in oblik, barve in barvni odtenki, barvni kontrasti, tople 

in hladne barve. (Kocjančič sod., 2011).  

Učitelji so v anketnem vprašalniku označili, katere medpredmetne povezave se jim zdijo za 
delo v praksi najbolj smiselne. Lahko so izbrali več možnih povezav. V spodnjih dveh tabelah 
je opredeljeno, kako smiselne se zdijo učiteljem medpredmetne povezave med pojmi v prvem 
ter v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Tabela 12. 

Mnenja o smiselnosti medpredmetnih povezav med pojmi v prvem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju. 

Pogostost izbire 
odgovora 

Pojmovne medpredmetne povezave  

0 % - 4 % prostor (NAR) – barva (LUM) 
prostor (NAR) – odtis (LUM) 
prostor (NAR) – grafika (LUM) 
snovi (NAR) – točka – pika (LUM) 
snovi (NAR) – atelje in galerija (LUM) 
pojavi (NAR) – odtis (LUM) 
pojavi (NAR) – atelje in galerija (LUM) 
okoljska vzgoja (NAR) – atelje in galerija (LUM)  
postopki (NAR) – oblika (LUM)  
postopki (NAR) – točka – pika (LUM) 
postopki (NAR) – odtis (LUM) 
sile in gibanja (NAR) – barva (LUM) 
sile in gibanja (NAR) – atelje in galerija (LUM) 

5 % - 9 % prostor (NAR) – točka – pika (LUM) 
prostor (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM) 
snovi (NAR) – oblika (LUM) 
snovi (NAR) – linija (LUM) 
pojavi (NAR) – kip (LUM) 
pojavi (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM) 
živa bitja (NAR) – točka – pika (LUM) 
živa bitja (NAR) – odtis (LUM) 
živa bitja (NAR) – grafika (LUM) 
živa bitja (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM) 
živa bitja (NAR) – atelje in galerija (LUM) 
človek (NAR) – oblika (LUM) 
človek (NAR) – točka – pika (LUM) 
človek (NAR) – barva (LUM) 
človek (NAR) – odtis (LUM) 
človek (NAR) – grafika (LUM) 
človek (NAR) – atelje in galerija (LUM) 
jaz (NAR) – oblika (LUM) 
jaz (NAR) – točka – pika (LUM) 
jaz (NAR) – barva (LUM) 
jaz (NAR) – odtis (LUM) 
jaz (NAR) – grafika (LUM) 
okoljska vzgoja (NAR) – oblika (LUM) 
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okoljska vzgoja (NAR) – točka – pika (LUM) 
okoljska vzgoja (NAR) – odtis (LUM) 
okoljska vzgoja (NAR) – kip (LUM) 
postopki (NAR) – grafika (LUM) 
postopki (NAR) – kip (LUM) 
postopki (NAR) – atelje in galerija (LUM) 
sile in gibanja (NAR) – oblika (LUM) 
sile in gibanja (NAR) – odtis (LUM) 
sile in gibanja (NAR) – grafika (LUM) 
sile in gibanja (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki 
(LUM) 
sile in gibanja (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali 
(LUM) 

10 % - 14 % prostor (NAR) – oblika (LUM) 
prostor (NAR) – linija (LUM) 
prostor (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki 
(LUM) 
prostor (NAR) – atelje in galerija (LUM) 
snovi (NAR) – barva (LUM) 
snovi (NAR) – odtis (LUM) 
snovi (NAR) – grafika (LUM) 
snovi (NAR) – kip (LUM) 
pojavi (NAR) – oblika (LUM) 
pojavi (NAR) – točka – pika (LUM) 
pojavi (NAR) – grafika (LUM) 
živa bitja (NAR) – oblika (LUM) 
živa bitja (NAR) – linija (LUM) 
živa bitja (NAR) – barva (LUM) 
živa bitja (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki 
(LUM) 
človek (NAR) – linija (LUM) 
človek (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM) 
človek (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM) 
jaz (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM) 
jaz (NAR) – linija (LUM) 
jaz (NAR) – kip (LUM)  
jaz (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM) 
jaz (NAR) – atelje in galerija (LUM) 
okoljska vzgoja (NAR) – linija (LUM) 
okoljska vzgoja (NAR) – grafika (LUM) 
okoljska vzgoja (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali 
(LUM) 
postopki (NAR) – barva (LUM) 
sile in gibanja (NAR) – kip (LUM) 

15 % - 19 % snovi (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM) 
snovi (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM) 
pojavi (NAR) – linija (LUM) 
pojavi (NAR) – barva (LUM) 
pojavi (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM) 
živa bitja (NAR) – kip (LUM) 
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okoljska vzgoja (NAR) – barva (LUM) 
okoljska vzgoja (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični 
pripomočki (LUM) 
postopki (NAR) – linija (LUM) 
postopki (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM) 
sile in gibanja (NAR) – točka – pika (LUM) 

20 % - 24 % prostor (NAR) – kip (LUM) 
človek (NAR) – kip (LUM 

25 % - 29 % postopki (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki 
(LUM) 

30 % - 34 % sile in gibanja (NAR) – linija (LUM) 
 

Tabela 12 prikazuje mnenje učiteljev o smiselnosti medpredmetnih povezav v prvem vzgojno-
izobraževalnem obdobju. Najbolj pogosta povezava je povezava med pojmi sile in gibanja 

(NAR) in linija (LUM), ki jo je kot smiselno označilo več kot tri desetine učiteljev iz 
pridobljenega vzorca (priloga 5). Ta povezava v učnem načrtu za spoznavanje okolja (Kolar, 
2011) ter v predlogih za praktično delo, zbranih v magistrskem delu (Medpredmetno 

povezovanje naravoslovja in likovne umetnosti v praksi) ni omenjena, vendar pa moramo 
upoštevati, da današnji učni načrti dopuščajo tudi učno svobodo in ustvarjalnost učiteljev 
(Štemberger, 2007). Pogosta je tudi povezava pojmov postopki (NAR) ter risarski, slikarski, 

kiparski in grafični pripomočki (LUM), ki jo je kot smiselno označilo 25 % učiteljev (priloga 

5). Povezava med postopki in spretnostmi (NAR) in risanjem ter skicami (LUM) je omenjena 
in priporočena tudi v učnem načrtu za spoznavanje okolja (Kolar, 2011). Po pogostosti potem 
sledijo povezave med prostorom (NAR) in kipom (LUM) ter človekom (NAR) in kipom (LUM) 
(tabela 10). Prva je priporočena v učnem načrtu (Kolar, 2011), druge pa ne najdemo, a je potem 
omenjena v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Vodopivec, 2011). Najmanj 
uporabljene povezave (priloga 5) so med pojmi: pojavi (NAR) – odtis (LUM), snovi (NAR) – 

atelje in galerija (LUM), pojavi (NAR) – atelje in galerija (LUM), sile in gibanja (NAR) – 

barva (LUM) in sile in gibanja (NAR) – atelje in galerija (LUM). Te povezave je v anketnem 
vprašalniku kot tiste, ki se jim zdijo smiselne, izbralo samo 2 % učiteljev. Te povezave niso 
omenjene v nobenem od pregledanih učnih načrtov.  

Tabela 13. 

Mnenja o smiselnosti medpredmetnih povezav med pojmi v drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju. 

Pogostost izbire 
odgovora 

Pojmovne medpredmetne povezave  

0 % - 4 % snovi (NAR) – keramika (LUM)  
snovi (NAR) – visoki tisk (LUM) 

5 % - 9 % snovi (NAR) – ritem (LUM)  
sile in gibanja (NAR) – keramika (LUM)  
sile in gibanja (NAR) – barve in barvni odtenki (LIM)  
sile in gibanja (NAR) – tople in hladne barve (LUM)  
pojavi (NAR) – keramika (LUM)  
pojavi (NAR) – simetrija in asimetrija (LUM)  
človek (NAR) – keramika (LUM)  
človek (NAR) – barvni kontrasti (LUM)  
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živa bitja (NAR) – keramika (LUM)  
10 % - 14 % snovi (NAR) – nizanje linij (LUM)  

snovi (NAR) – simetrija in asimetrija (LUM)  
sile in gibanja (NAR) – simetrija in asimetrija (LUM)  
sile in gibanja (NAR) – visoki tisk (LUM)  
živa bitja (NAR) – visoki tisk (LUM)  
sile in gibanja (NAR) – razporejanje ploskev in oblik (LUM)  
človek (NAR) – razporejanje ploskev in oblik (LUM)  
človek (NAR) – prostor (LUM)  
sile in gibanja (NAR) – barvni kontrasti (LUM)  
pojavi (NAR) – kip (LUM)  
človek (NAR) – relief (LUM)  
človek (NAR) – visoki tisk (LUM)  
človek (NAR) – barve in barvni odtenki (LIM)  
živa bitja (NAR) – nizanje linij (LUM)  
živa bitja (NAR) – relief (LUM)  
živa bitja (NAR) – ritem (LUM)  
sile in gibanja (NAR) – relief (LUM)  

15 % - 19 % snovi (NAR) – prostor (LUM)  
pojavi (NAR) – nizanje linij (LUM)  
pojavi (NAR) – tople in hladne barve (LUM)  
sile in gibanja (NAR) – ritem (LUM)  
človek (NAR) – nizanje linij (LUM)  
človek (NAR) – ritem (LUM)  

20 % - 24 % snovi (NAR) – relief (LUM)  
snovi (NAR) – barvni kontrasti (LUM)  
pojavi (NAR) – prostor (LUM)  
pojavi (NAR) – visoki tisk (LUM)  
pojavi (NAR) – ritem (LUM)  
sile in gibanja (NAR) – kip (LUM)  
živa bitja (NAR) – razporejanje ploskev in oblik (LUM) 
živa bitja (NAR) – barvni kontrasti (LUM)  

25 % - 29 % snovi (NAR) – kip (LUM)  
pojavi (NAR) – relief (LUM)  
pojavi (NAR) – razporejanje ploskev in oblik (LUM)  
živa bitja (NAR) – barve in barvni odtenki (LIM)  

30 % - 34 % snovi (NAR) – razporejanje ploskev in oblik (LUM)  
sile in gibanja (NAR) – prostor (LUM)  
sile in gibanja (NAR) – nizanje linij (LUM)  
živa bitja (NAR) – prostor (LUM)  
živa bitja (NAR) – simetrija in asimetrija (LUM)  

35 % - 39 % snovi (NAR) – tople in hladne barve (LUM)  
pojavi (NAR) – barve in barvni odtenki (LIM)  
pojavi (NAR) – barvni kontrasti (LUM)  
človek (NAR) – simetrija in asimetrija (LUM)  
človek (NAR) – tople in hladne barve (LUM)  

40 % - 44 % snovi (NAR) – barve in barvni odtenki (LIM)  
45 % - 50 % živa bitja (NAR) – tople in hladne barve (LUM)  
50 % - 54 %  / 
55 % - 59 % / 
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60 % - 64 % človek (NAR) – kip (LUM)  
živa bitja (NAR) – kip (LUM)  

 

Tabela 13 prikazuje mnenje učiteljev o smiselnosti medpredmetnih povezav med pojmi v 
drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Največ učiteljev (62 % (priloga 5)) je kot smiselno 
opredelilo povezavo med pojmoma živa bitja (NAR) in kip (LUM). Prav takšen delež učiteljev 
je opredelilo kot smiselno tudi povezavo človek (NAR) in kip (LUM). Povezava med temo živa 

bitja (NAR) in temo uporaba različnih tehnik za upodobitev živih bitij (LUM) je navedena tudi 
v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko, prav tako kot povezava med temama človek (NAR) 
in zunanja podobo človeka (LUM) (Vodopivec, 2011). Kot tretja najbolj smiselno povezava 
(48 % učiteljev) je bila opredeljena povezava med pojmoma živa bitja (NAR) in tople in hladne 

barve (LUM). Tudi to bi lahko povezali z zgoraj omenjenima navedbama iz učnega načrta za 
naravoslovje in tehniko. Kot najmanj smiselne povezave so učitelji označili povezave likovno-
umetnostnih pojmov keramika, visoki tisk ter ritem s pojmom snovi (NAR) (kot smiselno za 
povezavo prvih dveh primerov ni izbral noben učitelj, tretjega pa 5 % učiteljev). Ti primeri 
povezav tudi niso omenjeni v učnem načrtu ali poudarjeni v pregledani literaturi.  

Tudi v anketnem vprašalniku in intervjuju so bila raziskana mnenja in izkušnje učiteljev v zvezi 
s primeri povezovanja pojmov iz naravoslovja in likovne umetnosti. 

Tabela 14. 

Odgovori iz anketnih vprašalnikov v zvezi s primeri povezovanja pojmov iz naravoslovja in 
likovne umetnosti. 

Odgovori iz anketnih vprašalnikov v zvezi s primeri 
povezovanja pojmov iz naravoslovja in likovne 
umetnosti 

Strnjeni odgovori 

- Poskus izdelave mavrice (7 kozarčkov – 
nizkih, tempera barva, voda, soda 
bikarbona, kis za vlaganje). Otroci po 
navodilu opravijo poskus, slikajo mavrico. 
Pri tem uporabijo različne materiale, 
pripomočke, nastanejo različne barve, ki se 
prelivajo ob burni reakciji poskusa. 

- Učenci se likovno izražajo, podajajo rešitve 
preko slike, risbe, ustvarjanj ... Ko predstavi 
otrok sebe, se nariše, pobarva oči, lase, 
določi in izbira barve glede nase. Gibanje 
izrazijo, da oblikujejo z glino in ustvarijo 
kip. 

- Snovi – z učenci pogledamo, kakšne oblike 
so snovi, kakšne barve so (jih kasneje tudi 
narišemo), ali lahko vanje kaj odtisnemo ali 
pa jih uporabimo za odtis, iz določenih snovi 
izdelamo kip. 

- Zdi se mi, da se teme povezujejo. Na primer, 
tema jaz pri naravoslovju, lahko izdelujejo 
avtoportret, grafiko, odtise, kipe človeškega 
telesa v gibanju. 

- Poskus izdelave mavrice (NIT) 
– LUM? 

- Gibanje (NAR) – kiparstvo 
(LUM). 

- Tema jaz (NAR) – avtoportret, 
grafika, odtisi, kipi človeškega 
telesa v gibanju (LUM). 

- Živa bitja (NAR) – kiparstvo 
(LUM). 

- Okoljska vzgoja (NAR) – kip 
iz odpadne embalaže (LUM). 

- Prostor, živa bitja, človek, 
okolje, sile in gibanje (NAR) – 
prostorsko oblikovanje (LUM) 

- Risanje poskusov (NAR) – 
LUM? 

- Človek (NAR) – kiparstvo 
(glina: LUM). 

- Prostor (NAR) – risanje: linija, 
črta, točka, pika (LUM), 
povezava z matematiko: od 
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- Tema živa bitja, npr. živali, ravno tako lahko 
upodabljajo kipe. 

- Pri okoljski vzgoji izdelamo kip iz odpadne 
embalaže. To je en primer. 

- Zdi se mi, da manjka prostorsko oblikovanje 
(arhitektura) pri SPO za obravnavo prostora, 
živih bitij, človeka, okolja ter sil in gibanja. 

- Risanje poskusov. Začetno, vmesno in 
končno stanje. 

- Človek – oblikovanje iz gline. Oblikuješ 
vse, o čemer se pogovarjamo pri 
naravoslovju. 

- Ko pri SPO govorimo o prostoru, ki nas 
obdaja, lahko ta prostor narišemo – linija, 
črta, točka, pika; tu obravnavamo tudi 
matematiko – od zgoraj navzdol, od leve 
proti desni, s pikami lahko štejemo ... S 
kiparjenjem oblikujemo različne predmete v 
prostoru, v okolju ... 

- Relief iz gline, avtoportret, ko obravnavamo 
človeka – kdo sem jaz. 

- Kip človeka oz. živali – izvrstno 
povezovanje, lahko narediš v gibanju.  

- Braillova pisava – nizanje linij. 
- Tople in hladne barve – slikanje rastlin, rož, 

cvetoči travnik, cvetoče drevo. 

zgoraj navzdol, od leve proti 
desni, štetje s pikami. 

- Relief (NAR) – prostorsko 
oblikovanje (LUM). 

- Braillova pisava (NAR) – 
nizanje linij (LUM). 

- Rastline, cvetoč travnik, 
cvetoče drevo (NAR) – tople in 
hladne barve, slikanje (LUM). 

 

Tabela 15. 

Odgovori iz intervjujev v zvezi s primeri povezovanja pojmov iz naravoslovja in likovne 
umetnosti. 

Odgovori v zvezi s povezovanjem pojmov iz 
naravoslovja in likovne umetnosti 

Strnjeni odgovori 

Učiteljica 
1: 

V četrtem razredu, na primer, lahko 
izkoristiš ločevanje snovi in delaš 
konkretno. Npr. neločljive snovi – 
izdelava testa in gnetenje, praktični 
izdelek pa pečenje kruha. Izdelujemo 
tudi makete iz raznih snovi. 
Te, ki sem jih že omenila – narava, 
rastline, živali, živa bitja. To povežem 
z oblikovanjem na ploskvi in 
kiparstvom. 

- Neločljive snovi (NAR) –
izdelava testa in gnetenje 
(mišljeno kot LUM), izdelek: 
pečenje kruha (mišljeno kot 
LUM). 

- Makete (LUM) – snovi 
(NAR). 

- Narava, rastline, živali, živa 
bitja (NAR) – oblikovanje na 
ploskvi, kiparstvo (LUM). 

Učiteljica 
2: 

Delali smo gradove – maketo. Povezali 
smo z učno snovjo iz NIT. Najprej smo 
povedali nekaj o gradovih in naravnih 
materialih v povezavi z NIT. To smo 
malo razložili. Potem smo si ogledali 
naravne materiale. Ko smo pa to 

- Gradovi (NAR: življenjski 
prostori) – maketa iz naravnih 
materialov (LUM: prostorsko 
oblikovanje). 
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končali, smo pa še ustvarjali makete. 
Povedali smo tudi, kaj maketa sploh je. 
Prostorsko oblikovanje, torej maketo v 
arhitekturi, povežem z življenjskimi 
prostori. 

Učiteljica 
3: 

Promet in makete. Delali smo 
prometne znake in plakate, na katere 
smo naslikali ceste; potem smo znake 
na ceste nalepili na te plakate. Dodali 
smo tudi stavbe, da je nastalo mesto. 
Potem smo se pri naravoslovju z 
avtomobilčki 'vozili' po teh cestah. 
Delali smo tudi domišljijsko družino. 
Najprej smo pri naravoslovju razložili 
pojme, se pogovarjali o družini. Potem 
smo pri LUM iz revij in časopisov 
izstrigli našo domišljijsko družino in jo 
postavili v neko okolje, ki smo ga sami 
naslikali na risalni list. 
Te, ki sem jih omenila. Pa tudi na 
primer živali in rastline ter kiparstvo. 

- Promet (NAR: prometni znaki, 
pravila, mesto) – maketa 
(LUM: prostorsko 
oblikovanje). 

- Družina (NAR) – lepljenka, 
risanje (LUM). 

- Živali in rastline (NAR) – 
kiparstvo (LUM). 

Učiteljica 
4: 

Snovi in oblikovanje snovi. Pri gibanju 
tudi lahko povežeš sledi različnih 
prevoznih sredstev in narediš grafiko. 
Zdrav način življenja lahko narišeš, 
naslikaš. Če se potrudiš, lahko skoraj 
povsod najdeš povezavo. 
Snovi pri naravoslovju ter oblikovanje 
snovi pri likovni umetnosti. Zdrav 
način življenja in risanje, slikanje. 
Povezave lahko najdeš skoraj povsod, 
vendar je pomembno, da so smiselne, 
da se upoštevajo vsi cilji. 

- Snovi (NAR) – oblikovanje 
snovi (LUM). 

- Sledi gibanja, prevoznih 
sredstev (NAR) – grafika 
(LUM).  

- Zdrav način življenja (NAR) – 
risanje, slikanje (LUM). 

Učiteljica 
5: 

Iz odpadnega materiala izdelujemo 
kipe. Pogovarjamo se o varovanju 
okolja pri naravoslovju, pri likovni 
umetnosti pa o motivih in kiparjenju. 

- Okoljska vzgoja, odpadni 
materiali (NAR) – kiparstvo 
(LUM).  

 
Učiteljica 
6: 

Pri naravoslovju imaš snovi, 
obravnavaš njihovo obdelavo. Potem 
pa pri likovni umetnosti uporabiš 
materiale, o katerih si prej pri snoveh 
govoril (glina, DAS masa, papir). 
Otroci potem opazujejo in sami 
izvedejo obdelovalne postopke – 
likovni materiali, izbrani z namenom, 
da bi otroci fizično začutijo in, 
preizkusijo te materiale. 
S snovmi lahko povežeš grafiko, 
arhitekturo, kiparjenje. Živa bitja lahko 
povežeš z skoraj vsem. Likovna naloga 

- Snovi, obdelava snovi (NAR) 
– likovni materiali (LUM: 
glina, DAS masa, papir). 

- Snovi (NAR) – grafika, 
arhitektura, kiparjenje (LUM). 

- Živa bitja (NAR) – skoraj vse 
pri LUM, npr.: risanje, 
kiparjenje …  

- Sile (NAR) – ne najdem 
povezave. 
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je lahko, npr., da otroci rišejo neko živo 
bitje, lahko kiparijo … Za sile pa ne 
najdem nobene povezave. 

Učiteljica 
7: 

Povezovali smo z življenjem na 
gradovih. Risali smo gradove. 
Povezujemo združeno – pri nekem 
predmetu pač vključimo drugega, ne 
tako, da bi imeli npr. pri nar. 2 uri in 
potem pri LUM spet 2. 
Pri človeku imaš slikanje, risanje, 
grafiko … Vse se da povezati. Tudi pri 
živih bitjih. Povezave lahko delaš s 
silami, pa gibanje in arhitektura … 
Dobiti moraš ideje, vendar ni vse v 
redu. Mora biti smiselno, tako da lahko 
res združiš vse cilje, ne pa da je eden 
od teh dveh predmetov zapostavljen. 

- Gradovi (NAR) – risanje 
(LUM). 

- Človek (NAR) – risanje, 
slikanje, grafika itd. (LUM). 

- Živa bitja (NAR) – risanje, 
slikanje, grafika itd. (LUM). 

- Sile, gibanje (NAR) – 
arhitektura (LUM). 

Učiteljica 
8: 

Izdelovali smo vetrnice, padala. Na 
letne čase in kroženje zemlje smo 
navezali jesen in slikali. Uporabljali 
smo kombinirano tehniko: kolaž in 
slikanje. Veliko smo povezovali tudi 
vremenske pojave in vreme z likovno 
umetnostjo. 
Snovi – lego kocke – arhitektura 
(oblikovanje v prostoru). Sile in 
gibanja – prostor. Pojavi – prostor. 
Človek – oblikovanje na ploskvi 
(slikanje, risanje, grafika). Živa bitja –
kiparstvo (postavimo jih v gibanje), 
grafika (linorez), risanje s svinčnikom 
… 

- Vetrnice, padala (NAR) – 
oblikovanje v 
tridimenzionalnem prostoru 
(LUM).  

- Letni časi, kroženje zemlje 
(NAR) – kombinirana tehnika: 
kolaž in slikanje (LUM). 

- Vremenski pojavi, vreme 
(NAR) – LUM 

- Snovi (NAR) – prostorsko 
oblikovanje s pomočjo lego 
kock (LUM). 

- Sile in gibanja (NAR) – 
prostorsko oblikovanje (LUM)  

- Pojavi (NAR) – prostorsko 
oblikovanje (LUM). 

- Človek (NAR) – oblikovanje 
na ploskvi (slikanje, risanje, 
grafika: LUM).  

- Živa bitja, gibanje (NAR) – 
kiparstvo, grafika (linorez), 
risanje s svinčnikom (LUM). 

Učiteljica 
9: 

Pri NIT vzamemo travnik kot 
življenjski prostor. Opazujemo in 
opisujemo prebivalce travnika – živali 
in rastline, njihovo povezanost, iščemo 
primere prehranjevalne verige in 
spletov, življenje v ravnovesju. Pisan 
travnik prenesemo na list. Učenci 
slikajo po opazovanju (so 

- Travnik kot življenjski 
prostor, živali, rastline in 
njihova povezanost, 
prehranjevalne verige in spleti, 
življenje v ravnovesju (NAR) 
– slikanje po opazovanju v 
impresionistični tehniki, 
uporaba toplih in hladnih barv, 
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impresionisti), uporabljajo tople in 
hladne barve, primarne in sekundarne.  
Opisujemo domačo pokrajino z vsemi 
njenimi sestavinami, pri LUM pa jo 
prostorsko oblikujemo. 
Človek – naloge in lastnosti mišic, pri 
LUM narišemo človeka v gibanju. 
Povezovanje pojmov: življenjski 
prostor in barvni spekter, vrste naselij 
in bivališč – arhitektura v malem, opis 
živali – sorazmerje živalske figure, 
glavni deli človeškega telesa (obraz) – 
avtoportret. 

uporaba primarnih in 
sekundarnih barv (LUM). 

- Domača pokrajina z vsemi 
sestavinami (NAR) – 
prostorsko oblikovanje 
(maketa: LUM). 

- Človek, naloge in lastnosti 
mišic (NAR) – človek v 
gibanju (LUM). 

- Življenjski prostor (NAR) – 
barvni spekter (LUM), opis 
živali (NAR) – sorazmerje 
živalske figure (LUM), glavni 
del človeškega telesa (obraz) 
(NAR) – avtoportret (LUM).  

 

Vse primere povezave pojmov iz intervjujev in anketnih vprašalnikov sem zbrala skupaj in tako 
dobila spodnji pregled praktičnih povezav, ki jih učitelji uporabljajo. 

Medpredmetne povezave preko pojmov, ki so jih učitelji navedli kot tiste, ki jih uporabljajo v 
praksi: 

- Poskus izdelave mavrice (NAR) – ? (LUM). 
- Gibanje (NAR) – kiparstvo (LUM).  
- Človek (NAR) – kiparstvo (glina: LUM).  
- Živa bitja (NAR) – kiparstvo (LUM).  
- Živa bitja, gibanje (NAR) – kiparstvo, grafika (linorez), risanje s svinčnikom (LUM). 
- Živali in rastline (NAR) – kiparstvo (LUM).  
- Narava, rastline, živali, živa bitja (NAR) – oblikovanje na ploskvi, kiparstvo (LUM). 
- Živa bitja (NAR) – skoraj vse pri LUM, npr.: risanje, kiparjenje. 
- Živa bitja (NAR) – risanje, slikanje, grafika itd. (LUM). 
- Okoljska vzgoja, odpadni materiali (NAR) – kiparstvo (LUM).  
- Okoljska vzgoja (NAR) – kip iz odpadne embalaže (LUM). 
- Človek (NAR) – oblikovanje na ploskvi (slikanje, risanje, grafika: LUM).  
- Človek, naloge in lastnosti mišic (NAR) – človek v gibanju (LUM). 
- Človek (NAR) – risanje, slikanje, grafika itd. (LUM). 
- Tema jaz (NAR) – avtoportret, grafika, odtisi, kipi človeškega telesa v gibanju (LUM). 
- Prostor, živa bitja, človek, okolje, sile in gibanje (NAR) – prostorsko oblikovanje 

(LUM). 
- Zdrav način življenja (NAR) – risanje, slikanje (LUM). 
- Domača pokrajina z vsemi sestavinami (NAR) – prostorsko oblikovanje (maketa: 

LUM). 
- Sile in gibanja (NAR) – prostorsko oblikovanje (LUM) . 
- Snovi (NAR) – prostorsko oblikovanje s pomočjo lego kock (LUM). 
- Pojavi (NAR) – prostorsko oblikovanje (LUM). 
- Snovi (NAR) – oblikovanje snovi (LUM). 
- Snovi, obdelava snovi (NAR) – likovni materiali (LUM: glina, DAS masa, papir). 
- Snovi (NAR) – grafika, arhitektura, kiparjenje (LUM). 
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- Snovi (NAR) – makete (LUM). 
- Neločljive snovi (NAR) – izdelava testa in gnetenje (mišljeno kot LUM), izdelek: 

pečenje kruha (mišljeno kot LUM). 
- Sile (NAR) – ne najdem povezave. 
- Sile, gibanje (NAR) – arhitektura (LUM). 
- Relief (NAR) – prostorsko oblikovanje (LUM). 
- Gradovi (NAR: življenski prostori) – maketa iz naravnih materialov (LUM: prostorsko 

oblikovanje). 
- Gradovi (NAR) – risanje (LUM). 
- Risanje poskusov (NAR) – ? (LUM). 
- Prostor (NAR) – risanje: linija, črta, točka, pika (LUM), povezava z matematiko: od 

zgoraj navzdol, od leve proti desni, štetje s pikami. 
- Življenjski prostor (NAR) – barvni spekter (LUM), opis živali (NAR) – sorazmerje 

živalske figure (LUM), glavni del človeškega telesa (obraz) (NAR) – avtoportret 
(LUM). 

- Braillova pisava (NAR) – nizanje linij (LUM). 
- Sledi gibanja, prevoznih sredstev (NAR) – grafika (LUM).  
- Promet (NAR: prometni znaki, pravila, mesto) – maketa (LUM: prostorsko 

oblikovanje). 
- Travnik kot življenjski prostor, živali, rastline in njihova povezanost, prehranjevalne 

verige in spleti, življenje v ravnovesju (NAR) – slikanje po opazovanju v 
impresionistični tehniki, uporaba toplih in hladnih barv, uporaba primarnih in 
sekundarnih barv (LUM). 

- Rastline, cvetoč travnik, cvetoče drevo (NAR) – tople in hladne barve, slikanje (LUM). 
- Vremenski pojavi, vreme (NAR) – (?) LUM. 
- Vetrnice, padala (NAR) – oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru (LUM).  
- Letni časi, kroženje zemlje (NAR) – kombinirana tehnika: kolaž in slikanje (LUM). 
- Družina (NAR) – lepljenka, risanje (LUM). 

Na podlagi pregleda povezav lahko ugotovimo, da nekateri učitelji ne razumejo najbolje, da je 
potrebno za celostno obravnavo vključiti pojme iz obeh predmetnih področij, o čemer na primer 
pričata povezavi poskus izdelave mavrice (NAR) in vreme (NAR), za kateri učiteljici sploh nista 
navedli likovno-umetnostnih tem, vsebin ali pojmov, ki bi služili kot temelj medpredmetnemu 
povezovanju. Omenjeno je bilo tudi risanje poskusov kot medpredmetna povezava. Skico 
poskusov bi lahko uvrstili v znanstveno risbo, ne pa kot likovno-umetnostni izdelek. Pri risanju 
skice poskusov namreč ne sledimo nobenim likovno-umetnostnim postopkom dela; 
osredotočimo se bolj na naravoslovno plat vsebin (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). Risanja 
naravoslovnih poskusov torej ne moremo opredeliti kot medpredmetne povezave med 
naravoslovjem in likovno umetnostjo. Podoben primer je tudi povezava vsebin neločljivih snovi 
(NAR) z izdelavo testa in gnetenjem (mišljeno kot LUM), kjer je kot izdelek opredeljen pečen 
kruh. Pečenje kruha med šolsko uro ne sledi likovno-umetnostnim postopkom ter ne uresničuje 
nobenih likovno-umetnostnih ciljev; potemtakem to ne more biti kvalitetna medpredmetna 
povezava.  

Nekatere povezave oziroma njihove različice (na primer človek (NAR) – kiparstvo (LUM), živa 

bitja (NAR) – kiparstvo (LUM), okoljska vzgoja (NAR) – kiparstvo (LUM)) so že omenjene v 
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učnih načrtih za naravoslovje (Vodopivec, 2011 v Kolar, 2011); prav tako so jih učitelji 
opredelili kot smiselne tudi v anketnem vprašalniku (tabela 14, tabela 15).  

Kar nekaj je idej, ki v učnih načrtih niso omenjene (na primer snovi (NAR) – arhitektura s 
pomočjo lego kock (LUM), travnik kot življenjski prostor, živali, rastline in njihova 
povezanost, prehranjevalne verige in spleti, življenje v ravnovesju (NAR) – slikanje po 
opazovanju v impresionistični tehniki, uporaba toplih in hladnih barv, uporaba primarnih in 
sekundarnih barv (LUM)). Glede na tovrstne primere lahko predvidevamo, da so nekateri 
učitelji s pomočjo učnih načrtov in lastnih idej zelo ustvarjalni. Sploh drugi od zgornjih 
primerov osvetli otrokom vsebino iz različnih perspektiv, zato se toliko lažje zgodi transfer 
znanja, ki omogoča hitrejše učenje in boljše pomnjenje naučenega (Štemberger, 2007). 

Pri naravoslovju največkrat najdemo povezave v zvezi s človekom in živimi bitji in tudi z 
varovanjem okolja in snovmi. Pri likovni umetnosti so najbolj pogoste povezave s kiparstvom 
in prostorskim oblikovanjem, malo manj pa z različnimi oblikami oblikovanja na ploskvi, 
čeprav so tudi te povezave prisotne.  

3.5.5 Spremembe, ki so jih učitelji opazili ob uporabi medpredmetne 
povezave med naravoslovjem in likovno umetnostjo 

 

Tabela 16. 

Opažene razlike ob uporabi medpredmetne povezave naravoslovja in likovne umetnosti glede 
znanja, motivacije, samopodobe in zmožnosti povezovanja usvojene snovi z življenjskimi 
okoliščinami. 

 
zelo izrazito 
poslabšanje 

poslabšanje 
ne opazim 
razlike 

izboljšanje 
zelo izrazito 
izboljšanje 

Skupaj 

 znanje 0 (0 %) 2 (6 %) 8 (26 %) 19 (61 %) 2 (6 %) 31 (100 %) 

 motivacija 1 (3 %) 0 (0 %) 2 (6 %) 20 (65 %) 8 (26 %) 31 (100 %) 

 samopodoba 0 (0 %) 1 (3 %) 14 (45 %) 13 (42 %) 3 (10 %) 31 (100 %) 

 zmožnosti 
povezovanja 
usvojene 
snovi z 
življenjskimi 
okoliščinami 

0 (0 %) 0 (0 %) 2 (6 %) 22 (71 %) 7 (23 %) 31 (100 %) 

 

Opažene spremembe glede znanja učencev 
 

Tabela 17. 

Odgovori glede opaženih sprememb znanja učencev, če učitelji uporabljajo medpredmetno 
povezavo med naravoslovjem in likovno umetnostjo ali če je ne. 
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Učiteljica 1: Ne. Nivo znanja se ne spremeni. Mislim, da je potrebno vedno ciljati na 
najboljše možno razumevanje učne snovi z medpredmetno povezavo ali 
brez. 

Učiteljica 2: Bolje razumejo stvari, si jih predstavljajo. 
Učiteljica 3: Bolje razumejo stvari pri naravoslovju, ne pa pri likovni umetnosti. Pri 

likovni umetnosti jih po mojem mnenju razumejo slabše. Naravoslovje dobi 
večjo vlogo. Najprej je na primer uvod naravosloven ali pa celo izvedemo 
pred likovno umetnostjo že dve uri naravoslovja na neko temo. Potem imamo 
to isto še pri LUM. Otroci se potem avtomatsko bolj osredotočijo na 
naravoslovno plat, če je motiv naravosloven. Cilji pri LUM niso tako utrjeni, 
ni časa, da bi se toliko osredotočil nanje, kot bi se, če povezave ne bi bilo. 

Učiteljica 4: To je pa zelo relativno. Pri nekaterih se pokaže, pri drugih pa ne, odvisno od 
tega, kakšen učni stil ima otrok. Če je recimo bolj vidni tip, se pokaže. Otroci 
potem snov bolje razumejo, znajo. 

Učiteljica 5: Znanje pri spoznavanju okolja je bolj utrjeno. Pri likovni umetnosti pa ne 
vidim spremembe. 

Učiteljica 6: Če otrok dojame neka sovpadanja in povezovanja, je potem dobro za obe 
področji. Mogoče pri likovni umetnosti bolje poznajo neke motive, postopke. 
Bolj likovno sposobni pa zaradi te povezave niso. Glede naravoslovja smo 
pa na primer pri likovni umetnosti prišli do neke povezave in so se otroci 
spomnili te teme, jim je bila znana, potem pa so jo še utrdili na nek ustvarjale 
način. 

Učiteljica 7: Če smo npr. grad videli in slikali pa se potem še pogovarjali, so vedeli več. 
Če otrok nekaj že prej ve iz pouka naravoslovja, potem pa še pri likovni 
umetnosti ponovi, je snov bolj utrjena. 

Učiteljica 8: Ja, če jim povem, kje smo jemali, potem pa povežejo, potem vejo. Ker se 
lahko take stvari uporabljajo za asociacije, potem si lažje zapomnijo. 

Učiteljica 9: Če je medpredmetno povezovanje, potem učenci določene vsebine prikažejo 
na različne načine, naredijo priklic, lažje si stvar zapomnijo, če zraven še 
nekaj ustvarjajo. 

Odgovori iz 
anketnih 
vprašalnikov:  

- Učenci s praktičnimi izkušnjami pridobijo dolgotrajnejše znanje. 
Naučijo se povezovati teorijo s prakso, iščejo dodatne asociacije, 
primere. 

- Po mojem mnenju predvsem LUM pozitivno vpliva na usvajanje 
učne snovi pri SPO oz. naravoslovju, saj učencem postane bolj 
konkretna. 

- Neko znanje, do katerega sami pridejo, jim da širši spekter, ki ga 
lahko uporabijo prav pri vsaki likovni temi. 

- Današnji učenci potrebujejo spremembe. Učijo se preko zahtevnejših 
nalog, če občutijo, kar se učijo, je znanje boljše. 

- Boljše razumevanje. 
 

Odgovore sem združila glede na to, ali so učitelji opazili pozitivne ali negativne spremembe.  

Pozitivne spremembe:  

- Bolje razumejo stvari, si jih predstavljajo (učiteljica 2). 
- Če smo npr. grad videli in slikali, pa se potem še pogovarjali, so vedeli več. Če otrok 

nekaj že prej ve iz pouka naravoslovja, potem pa še pri likovni umetnosti ponovi, je 
snov bolj utrjena (učiteljica 8). 
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- Če je medpredmetno povezovanje, potem učenci določene vsebine prikažejo na različne 
načine, naredijo priklic, lažje si stvar zapomnijo, če zraven še nekaj ustvarjajo (učiteljica 
9). 

- Učenci s praktičnimi izkušnjami pridobijo dolgotrajnejše znanje. Naučijo se povezovati 
teorijo s prakso, iščejo dodatne asociacije, primere (anketni vprašalnik). 

- Po mojem mnenju predvsem LUM pozitivno vpliva na usvajanje učne snovi pri SPO 
oz. naravoslovju, saj učencem postane bolj konkretna (anketni vprašalnik). 

- Neko znanje, do katerega sami pridejo, jim da širši spekter, ki ga lahko uporabijo prav 
pri vsaki likovni temi (anketni vprašalnik). 

- Današnji učenci potrebujejo spremembe. Učijo se preko zahtevnejših nalog, če občutijo, 
kar se učijo, je znanje boljše (anketni vprašalnik). 

Negativne spremembe: 

- Bolje razumejo stvari pri naravoslovju, ne pa pri likovni umetnosti. Pri likovni 
umetnosti jih po mojem mnenju razumejo slabše. Naravoslovje dobi večjo vlogo. 
Najprej je na primer uvod naravosloven ali pa celo izvedemo pred likovno umetnostjo 
že dve uri naravoslovja na neko temo. Potem imamo to isto še pri LUM. Otroci se potem 
avtomatsko bolj osredotočijo na naravoslovno plat, če je motiv naravosloven. Cilji pri 
LUM niso tako utrjeni, ni časa, da bi se toliko osredotočil nanje, kot bi se, če povezave 
ne bi bilo (učitelijica 3). 

Ostala opažanja:  

- To je pa zelo relativno. Pri nekaterih se pokaže, pri drugih pa ne, odvisno od tega, kakšen 
učni stil ima otrok. Če je recimo bolj vidni tip, se pokaže. Otroci potem snov bolje 
razumejo, znajo (učiteljica 4). 

- Znanje pri spoznavanju okolja je bolj utrjeno. Pri likovni umetnosti pa ne vidim 
spremembe (učiteljica 5). 

- Če otrok dojame neka sovpadanja in povezovanja, je potem dobro za obe področji. 
Mogoče pri likovni umetnosti bolje poznajo neke motive, postopke. Bolj likovno 
sposobni pa zaradi te povezave niso. Glede naravoslovja smo pa na primer pri likovni 
umetnosti prišli do neke povezave in so se otroci spomnili te teme, jim je bila znana, 
potem pa so jo še utrdili na nek ustvarjale način (učiteljica 6). 

- Ne. Nivo znanja se ne spremeni. Mislim, da je potrebno vedno ciljati na najboljše možno 
razumevanje učne snovi z medpredmetno povezavo ali brez (učiteljica 1). 

Glede na odgovore sem strnila opazovanja v manjše enote in ugotovitve zapisala v spodnjo 
tabelo. 

Tabela 18. 

Strnjeni odgovori glede sprememb v znanju učencev, če učitelji medpredmetno povezavo med 
naravoslovjem in likovno umetnostjo uporabljajo ali če je ne. 

Strnjene pozitivne 
spremembe 

Strnjene negativne 
spremembe 

Strnjena ostala opažanja 

- Otroci si stvari zaradi 
konkretnih predstav 
lažje predstavljajo, 

- Bolj je utrjeno znanje 
naravoslovja, znanje 

- Vpliv medpredmetne 
povezave je odvisen 
od učnega stila otrok. 
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zato je znanje bolj 
utrjeno. 

- Učenci s praktičnimi 
izkušnjami pridobijo 
dolgotrajnejše 
znanje. 

- Pridobijo znanje, ki 
jim razvije širši 
spekter. 

- Spremembe in učenje 
preko zahtevnejših 
nalog prinaša boljše 
znanje. 

- Boljše razumevanje. 
 

likovne umetnosti pa 
je slabše. 

- Znanje pri 
naravoslovju je bolj 
utrnjeno, pri likovni 
umetnosti pa ni 
spremembe. 

- Z vidika likovne 
umetnosti bolje 
poznajo motive in 
postopke, niso pa bolj 
likovno sposobni. 

- Z vidika naravoslovja 
je medpredmetna 
povezava dobra za 
utrjevanje snovi. 

- Z vidika naravoslovja 
je povezava dobra, 
ker pri naravoslovju 
vsebine postanejo 
bolj konkretne. 

- Sprememb ni. 
 

Učitelji so v anketnem vprašalniku glede razlik v znanju, če uporabijo medpredmetno povezavo 
in če je ne. Več kot polovica učiteljev je odgovorila, da se je znanje učencev pri uporabi 
medpredmetne povezave izboljšalo. Približno četrtina učiteljev je odgovorila, da pri znanju ne 
opazijo razlike, nekaj pa jih je opazilo zelo izrazito izboljšanje znanja. Nobeden od učiteljev ni 
opazil zelo izrazitega poslabšanja znanja učencev (tabela 17). 

Nekateri od učiteljev so izpostavili, da so pri svojih učencih opazili, da snov bolje razumejo, da 
povezava prinaša širši spekter znanja, da je znanje bolj dolgotrajno ter da je povezava med 
naravoslovjem in likovno umetnostjo koristna, saj so učne vsebine preko te povezave bolj 
konkretno predstavljene. Povezovanje naravoslovja in znanosti ustvari okolje, kjer tudi mlajši 
učenci gradijo neke temelje naravoslovne pismenosti (Halapine, 2004). Anonimna učiteljica je 
v anketnem vprašalniku zapisala: »Učenci s praktičnimi izkušnjami pridobijo dolgotrajnejše 

znanje. Naučijo se povezovati teorijo s prakso, iščejo dodatne asociacije, primere.« Ko so 
učenci v stiku z materiali, o katerih govorijo, ali pa če imajo pred sabo neke vizualne predstave, 
ki jih tudi pomagajo izgraditi, dobijo konkretno izkušnjo z obeh področij medpredmetne 
povezave. Ta konkretna izkušnja pomaga učencem pri razumevanju pojmov (Halapine, 2004). 

Kot negativno spremembo so nekateri učitelji izpostavili, da je znanje iz naravoslovja sicer bolj 
utrjeno, znanje iz likovne umetnosti pa slabše. Če medpredmetno povezavo pravilno 
načrtujemo, lahko znanje, pridobljeno s spoznavanjem materialov in pojmov ter z izkušnjami, 
prenesemo na obe področji v enaki meri s pomočjo naravoslovnih in likovno-umetnostnih 
metod dela (Bopegedera, 2005). Je pa pogosto, da imajo učitelji na ravni načrtovanja kvalitetnih 
medpredmetnih povezav, ki bi obsegale cilje obeh predmetnih področij, težave, saj jih ne 
načrtujejo vnaprej, temveč jih uporabljajo predvsem spontano. Tako nekateri učitelji poročajo 
tudi, da je v nekaterih primerih znanje pri naravoslovju bolj utrjeno, pri likovni umetnosti pa ni 
spremembe ali je znanje celo slabše, kot če medpredmetne povezave ne bi bilo. Učiteljica 3 
pravi: »Cilji pri LUM niso tako utrjeni, ni časa, da bi se toliko osredotočil nanje, kot bi se, če 
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povezave ne bi bilo.« Nekateri načini povezovanja lahko torej vodijo tudi k nesorazmernemu 
uresničevanju ciljev povezanih predmetnih področij (Štemberger, 2007). Upoštevati pa 
moramo, da se lahko medpredmetne povezave uporablja na različnih stopnjah učnega procesa 
(Štemberger, 2007). Zato mogoče pri nekem sklopu, na primer, naravoslovne vsebine učenci 
samo ponovijo, pri likovni umetnost pa z njihovo pomočjo usvajajo nove vsebine. 
Medpredmetno povezavo je smiselno načrtovati tako, saj s tem lažje ponazorimo vsebine ter 
učence bolj motiviramo (Štemberger, 2007). Če učitelj torej gleda izkupiček znanja 
medpredmetne povezave v sklopu pouka, kjer je imel za povezovanje na voljo eno uro, bodo 
učenci verjetno neke vsebine že dobro utrdili, medtem ko bodo druge šele na novo spoznali. 

Učitelji izpostavljajo, da je vpliv medpredmetne povezave odvisen tudi od samega otroka ter 
njegovih individualnih lastnosti. Učiteljica 4 pravi: »To (vpliv medpredmetne povezave na 
znanje učencev) je pa zelo relativno. Pri nekaterih se pokaže, pri drugih pa ne, odvisno od tega, 

kakšen učni stil ima otrok. Če je recimo bolj vidni tip, se pokaže. Otroci potem snov bolje 

razumejo, znajo.« Kakšnemu od učencev mogoče kdaj nek način dela ne ustreza, čeprav je 
večini všeč. V takih primerih je potrebno individualizirati pouk oziroma posvetiti nekaterim 
učencem več pozornosti v določenih etapah ure, torej je treba upoštevati eno od temeljnih načel 
pouka – prilagajanje le-tega posameznikom (Štemberger, 2007). Izpostavljeno je bilo tudi, da 
učenci z vidika likovne umetnosti bolje poznajo motive in postopke, niso pa bolj likovno 
sposobni. Nekateri učitelji pravijo, da je medpredmetna povezava boljša izbira z vidika 
naravoslovja kot z vidika likovne umetnosti, saj je dobra za utrjevanje snovi in zato, ker 
naravoslovne vsebine postanejo bolj konkretne. Ta povezava res ponuja neko konkretno 
izkušnjo, ki pripomore k znanju naravoslovnih vsebin; hkrati povezovanje naravoslovnih 
vsebin z likovno-umetnostnim prinaša tudi prednosti za usvajanje likovno-umetnostnih vsebin. 
Učencem na primer omogoči širši pogled na obravnavane vsebine (Karlavaris in Berce-Golob, 
1991). Enako meni tudi anonimna učiteljica, ki je v anketnem vprašalniku odgovorila takole: 
»Neko znanje, do katerega sami pridejo, jim da širši spekter, ki ga lahko uporabijo prav pri 

vsaki likovni temi«. Učencem tovrstna medpredmetna povezava omogoča, da ustvarjajo z 
vključevanjem na videz popolnoma nasprotnega področja – naravoslovja; poleg tega usvajajo 
tudi umetnostne cilje (Bopegedera, 2005).  

Nekateri učitelji sprememb v znanju ne opazijo, če uporabijo medpredmetno povezavo ali če je 
ne. To lahko pripišemo več vzrokom; eden od njih je tudi konstantnost neke določene kvalitete 
dela učitelja. Učiteljica 1 je svoj odgovor namreč utemeljila takole: »Ne. Nivo znanja se ne 

spremeni. Mislim, da je potrebno vedno ciljati na najboljše možno razumevanje učne snovi, z 

medpredmetno povezavo ali brez«. 

Zgornje ugotovitve lahko zaključimo glede na tabele (tabela 17, 18), intervjuje (priloga 2) ter 
literaturo (viri). 

Opažene spremembe glede motivacije učencev 
 

V intervjuju in anketnih vprašalnikih odprtega tipa so učitelji navedli odgovore glede opaženih 
sprememb motivacije učencev, če povezavo učitelji uporabljajo ali če je ne. 

Tabela 19. 

Odgovori glede opaženih sprememb motivacije učencev, če učitelji uporabljajo medpredmetno 
povezavo med naravoslovjem in likovno umetnostjo ali če je ne. 
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Učiteljica 1: Vidim priložnost v ponavljanju snovi. Povprašaš jih, česa vsega se spomnijo 
pri NIT in potem na to temo postaviš likovno nalogo. 

Učiteljica 2: So bolj motivirani, ker vejo, da bodo ustvarjali. Otroci radi ustvarjajo, se 
poigravajo z idejami, so izvirni. 

Učiteljica 3: Bolj so motivirani, saj je za njih vse bolj nazorno predstavljeno. 
Učiteljica 4: Kakšne pojme iz likovne umetnosti lahko kdaj vključimo k uvodni 

motivaciji za naravoslovje ter tudi obratno. Ni treba, da so ure ločene, npr. 
dve uri naravoslovja in dve ure likovne umetnosti. Medpredmetno povezavo 
lahko tako dobro izkoristimo na tak način, da kar združimo ure, ker s tem 
lahko začneš neko temo. Tako otroke motiviraš, ker se ura malo drugače 
začne.  

Učiteljica 5: Bolj so motivirani za delo. 
Učiteljica 6: Otroci so bolj motivirani, če imajo določeno predznanje v povezavi s snovjo, 

ki jo potem obravnavamo tudi pri drugem predmetu. Če morajo likovno 
ustvarjati v zvezi s stvarjo, ki jim že pri naravoslovju ni bila všeč, pa potem 
niso bolj motivirani. Je odvisno od otroka in od njihovega interesa do učne 
snovi.  

Učiteljica 7: Se mi zdi, da je motivacija bolj odvisna od priprav učitelja – če so dejavnosti 
take, ki jih pritegnejo, ni potrebno, da imaš medpredmetno povezavo, pa so 
vseeno zainteresirani. Vsebina je pač določena z učnim načrtom, navodila 
so pa odvisna od načrtovanja učitelja. 

Učiteljica 8: Likovno umetnost uporabljam tudi za uvodno motivacijo: rebus, slike. 
Uporabim tudi izdelke, ki jih ne izdelajo učenci sami, npr. padala, vetrnice, 
sonce, gibanje … sama naredim neke modele, ki jih na začetku ure 
pregledamo. Pa potem kdaj naredimo tudi kakšne plakate, na primer za 
kroženje vode. Slika pove več kot beseda. Tudi če izpeljem cele ure v sklopu 
medpredmetne povezave, so bolj motivirani, ker radi ustvarjajo. 

Učiteljica 9: Bistvenih sprememb ne opažam. Mogoče so malo bolj zainteresirani za 
delo, njihovo razmišljanje je bolj poglobljeno. 

Odgovori iz 
anketnih 
vprašalnikov: 

- Najbolj se mi zdi, da medpredmetne povezave motivirajo učence, saj 
se dobro počutijo, ko povezujejo snovi med seboj. Ko se spomnijo, 
da nekaj že vedo, to vpliva tudi na njihovo samopodobo. Ko stvari 
povezujejo med seboj, so bolj suvereni glede svojega znanja in imajo 
motivacijo za učenje naprej, saj se jim zdi, da bodo znanje lahko 
uporabili še pri kakšen predmetu, in se jim ne zdi brezpredmetno 
učenje, ampak učenje za življenje. 

- Pomembno je, da sledijo, poslušajo in nato izkusijo v praksi, v 
okolju. Bolj je razgibano, bolj sledijo in lažje iščejo samostojne 
odgovore. 

 

Odgovore sem združila glede na to, ali so učitelji opazili pozitivne ali negativne spremembe.  

Pozitivne spremembe:  

- Vidim priložnost v ponavljanju snovi. Povprašaš jih, česa vsega se spomnijo pri NIT in 
potem na to temo postaviš likovno nalogo. S tem učence lahko bolj motiviraš (učiteljica 
1). 

- So bolj motivirani, ker vejo, da bodo ustvarjali. Otroci radi ustvarjajo, se poigravajo z 
idejami, so izvirni (učiteljica 2). 
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- Bolj so motivirani, saj je za njih vse bolj nazorno predstavljeno (učiteljica 3). 
- Kakšne pojme iz likovne umetnosti lahko kdaj vključimo k uvodni motivaciji za 

naravoslovje ter tudi obratno. Ni treba, da so ure ločene, npr. dve uri naravoslovja in 
dve ure likovne umetnosti. Medpredmetno povezavo lahko tako dobro izkoristimo na 
tak način, da kar združimo ure, ker s tem lahko začneš neko temo. Tako otroke 
motiviraš, ker se ura malo drugače začne (učiteljica 4). 

- Bolj so motivirani za delo (učiteljica 5). 
- Likovno umetnost uporabljam tudi za uvodno motivacijo: rebus, slike. Uporabim tudi 

izdelke, ki jih ne izdelajo učenci sami, npr. padala, vetrnice, sonce, gibanje … Sama 
naredim neke modele, ki jih na začetku ure pregledamo. Pa potem kdaj naredimo tudi 
kakšne plakate, na primer za kroženje vode. Slika pove več kot beseda. Tudi če izpeljem 
cele ure v sklopu medpredmetne povezave, so bolj motivirani, ker radi ustvarjajo 
(učiteljica 8). 

- Najbolj se mi zdi da medpredmetne povezave motivirajo učence, saj se dobro počutijo, 
ko povezujejo snovi med seboj. Ko se spomnijo, da nekaj že vedo, to vpliva tudi na 
njihovo samopodobo. Ko stvari povezujejo med seboj, so bolj suvereni glede svojega 
znanja in imajo motivacijo za učenje naprej, saj se jim zdi, da bodo znanje lahko 
uporabili še pri kakšen predmetu, in se jim ne zdi brezpredmetno učenje, ampak učenje 
za življenje (anketni vprašalnik). 

- Pomembno je, da sledijo, poslušajo in nato izkusijo v praksi, v okolju. Bolj je razgibano, 
bolj sledijo in lažje iščejo samostojne odgovore (anketni vprašalnik). 

 

 

 

Negativne spremembe: 

- Ne opazim kakšne velike razlike v odnosu do predmeta na splošno. Če ima otrok 
določen odnos do predmeta, potem bo tudi pri medpredmetni povezavi s tem predmetom 
ta odnos obdržal. Mogoče pri nekaterih celo negativno vpliva na motivacijo (učiteljica 
6). 

Ostala opažanja:  

- Otroci so bolj motivirani, če imajo določeno predznanje v povezavi s snovjo, ki jo potem 
obravnavamo tudi pri drugem predmetu. Če morajo likovno ustvarjati v zvezi s stvarjo, 
ki jim že pri naravoslovju ni bila všeč, pa potem niso bolj motivirani. Je odvisno od 
otroka in od njihovega interesa do učne snovi (učiteljica 6). 

- Se mi zdi, da je motivacija bolj odvisna od priprav učitelja – če so dejavnosti take, ki 
jih pritegnejo, ni potrebno, da imaš medpredmetno povezavo, pa so vseeno 
zainteresirani. Vsebina je pač določena z učnim načrtom in navodila so odvisna od 
načrtovanja učitelja. 

- Bistvenih sprememb ne opažam. Mogoče so malo bolj zainteresirani za delo; njihovo 
razmišljanje je bolj poglobljeno. 

Glede na zgornje odgovore sem ustvarila manjše enote, ki sem jih zapisala v spodnjo tabelo.  

Tabela 20. 
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Strnjeni odgovori glede sprememb v motivaciji učencev, če učitelji medpredmetno povezavo 
med naravoslovjem in likovno umetnostjo uporabljajo ali če je ne. 

 

Strnjene pozitivne 
spremembe 

Strnjene negativne 
spremembe 

Strnjena ostala opažanja 

- Priložnost v 
ponavljanju snovi pri 
naravoslovju. 

- Vključevanje 
ustvarjalnosti otroke 
motivira. 

- Nazorno 
predstavljena snov 
otroke motivira. 

- Medpredmeteno 
povezavo uporabljam 
za uvodno 
motivacijo. 

- Medpredmetna 
povezava pri uvodni 
motivaciji: rebus, 
slike, kot LUM del 
motivira učence. 

- Učitelj/učenci 
izdelujejo in 
opazujejo modele, ki 
jih uporabijo pri 
uvodni motivaciji. 

- Plakati so del 
medpredmetne 
povezave. Motivirajo 
učence. 

- Učenci se pri 
povezovanju vsebin 
med seboj dobro 
počutijo, to jih 
motivira. 

- Pouk je bolj razgiban, 
lažje iščejo 
samostojne 
odgovore. 

- Ni bistvenih 
sprememb, mogoče 
so učenci malo bolj 
zainteresirani in 
razmišljajo bolj 
poglobljeno. 

- Ni sprememb v 
odnosu do predmeta. 
Povezava mogoče 
celo negativno vpliva 
na motivacijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Učenci so bolj 
motivirani, če sta jim 
všeč obe učni temi, ki 
jih povezujemo. Če 
jim je ena manj všeč, 
jih ta lahko 
demotivira. 

- Motivacija je bolj 
odvisna od priprav 
učitelja – tudi brez 
povezave lahko 
motiviramo učence. 
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Učitelji so v anketnem vprašalniku glede razlik v motivaciji, če uporabijo medpredmetno 
povezavo in če je ne, večinoma odgovorili, da so opazili izboljšanje motivacije. Nekaj več kot 
četrtina jih je opazilo zelo izrazito izboljšanje, nekaj jih ni opazilo razlike, zelo majhen delež 
učiteljev pa je opazil zelo izrazito poslabšanje motivacije (tabela 16).  

Opaženi pozitivni vplivi na motivacijo so, da tovrstna medpredmetna povezava nudi priložnost 
za ponavljanje snovi, nazorno predstavitev snovi in bolj razgiban pouk. Učiteljica 5 pravi: 
»Otroci so bolj motivirani, če imajo določeno predznanje v povezavi s snovjo, ki jo potem 

obravnavamo tudi pri drugem predmetu« (tabela 19). Res je, da je pri usvajanju nove učne 
snovi dobro, da vsebine povežemo z že znanimi. Priporočljivo je tudi, da na stopnji utrjevanja 
znanja povezujemo učencu že znane vsebine (Štemberger, 2007). Pri medpredmetnem 
povezovanju naravoslovja in likovne umetnosti je eden od dobrih načinov povezovanja 
spoznavanje učne snovi pri naravoslovju v ločeni uri, potem pa nadgradnja in povezava že 
znanega z likovno umetnostjo ali obratno. Učenci imajo tako znanje iz enega področja do neke 
mere že utrjeno, kar jih motivira, saj se lahko nanj oprejo med spoznavanjem novih vsebin 
drugega predmetnega področja. Učiteljica 4 pravi: »Ni treba, da so ure ločene, npr. dve uri 

naravoslovja in dve ure likovne umetnosti« (tabela 19). Tovrsten način povezave lahko 
izkoristimo pri drugačnih organizacijskih oblikah pouka, na primer šoli v naravi, projektnih 
dnevih, tednih in mesecih. Tako si lahko vzamemo za povezavo več časa in lahko učno snov 
spoznamo bolj poglobljeno in jo tako tudi bolje povežemo; učence na tak način tudi motiviramo 
(Štemberger, 2007).  

Nekateri od učiteljev pravijo, da to medpredmetno povezavo uporabljajo za uvodno motivacijo; 
kot primer sta bila navedena tudi rebus in slike. Učiteljica 8 pravi: »Uporabim tudi izdelke, ki 

jih ne izdelajo učenci sami, npr. padala, vetrnice, sonce, gibanje… Sama naredim neke modele, 

ki jih na začetku ure pregledamo.« (tabela 19). Podoben primer so plakati (primer učiteljice 8: 
»Pa potem kdaj naredimo tudi kakšne plakate, na primer za kroženje vode.« (tabela 17)). 
Medpredmetno povezavo lahko sicer uporabljamo v vseh etapah ure (Štemberger, 2007), 
vendar moramo paziti, da je strokovno ustrezno izvedena. Zgoraj podani primeri v povezavi z 
modeli in plakati nakazujejo slabo razumevanje medpredmetne povezave med naravoslovjem 
in likovno umetnostjo. Izdelki, ki jih je učiteljica navedla, so namreč zgolj modeli, ki jih lahko 
uporabljamo pri pouku naravoslovja. Tudi plakat ni likovni izdelek, temveč učni pripomoček 
ali pa izdelek (v tem primeru v okviru pouka naravoslovja). Paziti moramo, da znamo ločiti 
med likovnim izdelkom ter ostalimi, z naravoslovjem povezanimi ponazoritvami snovi, kot so 
na primer zgoraj omenjeni modeli in plakati in tudi grafi in naravoslovne skice. V nasprotnem 
primeru lahko povezovanje vpliva na kakovost znanja, učence pa tudi zmede in jih posledično 
demotivira (Karlavaris in Berce-Golob, 1991).  

Povezava med naravoslovjem in likovno umetnostjo nudi priložnost za raziskovalno, čustveno 
in izkustveno učenje ter spodbujanje in iskanje pozitivnih odzivov pri učencih. (Kafetzopolous, 
Spyrellis, Lymperopoulou-Karaliota, 2006). Prav tako pritegne k delu tiste učence, ki bi se 
mogoče neki učni snovi in sodelovanju pri učni uri raje izognili, vendar so zaradi povezave bolj 
motivirani (Denio, 1979). Kljub temu moramo v intervjujih upoštevati izpostavljeno dejstvo, 
da so učenci bolj motivirani, če sta jim všeč obe področji, ki ju povežemo; v nasprotnem 
primeru lahko povezava deluje demotivacijsko (tabela 20). 

Velika je tudi vloga učitelja in načrtovanja pouka. Učiteljica 7 pravi: »Se mi zdi, da je 
motivacija bolj odvisna od priprav učitelja – če so dejavnosti take, ki jih pritegnejo, ni potrebno 
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da imaš medpredmetno povezavo, a so vseeno zainteresirani.« (tabela 19). Bolje je, da 
medpredmetne povezave ne uporabljamo, če ne vemo točno, kako bi se je lotili, ali če je ne 
načrtujemo dovolj natančno. Povezovanja se je smiselno lotiti samo takrat, ko vidimo, da je 
smiselno in da bo imelo pozitiven doprinos k pouku, motivaciji, znanju … Medpredmetna 
povezava, sploh bolj obsežna in poglobljena, mora biti načrtovana že vnaprej, pred začetkom 
šolskega leta. Le tako lahko dosežemo optimalne rezultate (Štemberger, 2007).  

Opažene spremembe glede samopodobe učencev 
 

V nadaljevanju so navedeni odgovori iz intervjuja ter vprašalnika odprtega tipa v zvezi z 
samopodobo in medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno umetnostjo. 

Tabela 21. 

Odgovori glede opaženih sprememb samopodobe učencev, če učitelji uporabljajo 
medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno umetnostjo ali če je ne. 

Učiteljica 1: Če je močen na likovnem področju, se potem bolj samozavestno počuti. Ni 
pa nujno, da je to doprinos k višjemu nivoju znanja. 

Učiteljica 2: Opazim. Povežeta se obe možganski polobli, učenci, ki jim po navadi bolj 
'leži' npr. naravoslovje, potem uživajo tudi pri LUM, tudi če po navadi ne. 
Tudi obratno. 

Učiteljica 3: Je razlika. Na primer, če je nekdo šibek pri LUM, potem pa nekaj ve pri 
NAR. To lahko potem uporabi, kaj pove in razloži razredu. Tudi obratno 
gre. Potem se pa znanje kar nekako uravnoteži, dobijo več zagona za 
predmet, ki ga drugače ponavadi ne marajo preveč, so nesamozavestni na 
tem področju. Primer je deček s cerebralno paralizo, ki mu LUM ne gre 
preveč, saj ima slabšo fino motoriko. Vendar mu je ta povezava všeč, ker pa 
vseeno lahko prispeva veliko znanja iz področja NAR, ki mu 'leži'. Otroci 
dobijo občutek, da zmorejo. 

Učiteljica 4: Lahko pomaga, če je en otrok na enem od teh dveh področij zelo močan. 
Lahko je pa tudi frustracija, ker en otrok na primer ni likovno najbolj močen 
in mu ta povezava nič ne pomeni. Torej je lahko je plus, lahko je pa minus. 

Učiteljica 5: Verjetno je tistim učencem, ki so na nekem področju bolj samozavestni, 
potem tudi lažje delati stvari iz drugega področja, ki se povezujejo s tistim 
njihovim močnejšim. 

Učiteljica 6: Ne opazim kakšne velike razlike v odnosu do predmeta na splošno. Če ima 
otrok določen odnos do predmeta, potem bo tudi pri medpredmetni povezavi 
s tem predmetom ta odnos obdržal. Mogoče pri nekaterih celo negativno 
vpliva na motivacijo. 

Učiteljica 7: Kdor ima dobro samopodobo jo pač ima, če je pa nima, je pa treba z otrokom 
ves čas delati na tem, da na samopodobi pridobiva. To ni odvisno samo od 
ene ure. Je pa mogoče, da se pač pri tej uri bolje počuti. Na njegovo splošno 
samopodobo pa to ne vpliva. 

Učiteljica 8: Opazila sem vpliv. Če je nekdo na primer slab pri naravoslovju in je dober 
pri likovni umetnosti, je potem pri medpredmetni uri bolj samozavesten tudi 
na področju naravoslovja, ker se lahko opre na svoje močne točke. Če je pa 
nekdo na enem od teh dveh področjih izrazito nesamozavesten, lahko tudi 
negativno vpliva na samopodobo med uro.  

Učiteljica 9: Njihova samopodoba se ne spremeni. 
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Odgovori iz 
anketnih 
vprašalnikov: 

- Kadar učence postavim v realno, življenjsko situacijo, ko mora v 
hlev, si pogledati domače živali, jih pomolsti, potem pa še predstaviti 
z glino ali narisati, pobarvati, oblikovati iz žice, je bolj motiviran, 
srečen, ponosen nase, da si je upal, pridobiva na samopodobi, ker 
mu je uspelo... 

- Najbolj se mi zdi da medpredmetne povezave motivirajo učence, saj 
se dobro počutijo, ko povezujejo snovi med seboj. Ko se spomnijo, 
da nekaj že vedo, to vpliva tudi na njihovo samopodobo. Ko stvari 
povezujejo med seboj, so bolj suvereni glede svojega znanja in imajo 
motivacijo za učenje naprej, saj se jim zdi, da bodo znanje lahko 
uporabili še pri kakšen predmetu, in se jim ne zdi brezpredmetno 
učenje, ampak učenje za življenje. 

 

Pozitivne spremembe: 

- Če je močen na likovnem področju se potem bolj samozavestno počuti. Ni pa nujno, da 
je to doprinos k višjemu nivoju znanja (učiteljica 1). 

- Opazim. Povežeta se obe možganski polobli, učenci, ki jim po navadi bolj 'leži' npr. 
naravoslovje, potem uživajo tudi pri LUM, tudi če po navadi ne. Tudi obratno (učiteljica 
2). 

- Je razlika. Na primer, če je nekdo šibek pri LUM, potem pa nekaj ve pri NAR. To lahko 
potem uporabi, kaj pove in razloži razredu. Tudi obratno gre. Potem se pa znanje kar 
nekako uravnoteži, dobijo več zagona za predmet, ki ga drugače po navadi ne marajo 
preveč, so nesamozavestni na tem področju. Primer je deček s cerebralno paralizo, ki 
mu LUM ne gre preveč, saj ima slabšo fino motoriko. Vendar mu je ta povezava všeč, 
ker pa vseeno lahko prispeva veliko znanja iz področja NAR, ki mu 'leži'. Otroci dobijo 
občutek, da zmorejo (učiteljica 3). 

- Verjetno je tistim učencem, ki so na nekem področju bolj samozavestni potem tudi lažje 
delati stvari iz drugega področja, ki se povezujejo s tistim njihovim močnejšim 
(učiteljica 5). 

- Kadar učence postavim v realno, življenjsko situacijo, ko mora v hlev, si pogledati 
domače živali, jih pomolsti, potem pa še predstaviti z glino ali narisati, pobarvati, 
oblikovati iz žice, je bolj motiviran, srečen, ponosen nase, da si je upal, pridobiva na 
samopodobi, ker mu je uspelo ... (anketni vprašalnik) 

- Najbolj se mi zdi, da medpredmetne povezave motivirajo učence, saj se dobro počutijo, 
ko povezujejo snovi med seboj. Ko se spomnijo, da nekaj že vedo, to vpliva tudi na 
njihovo samopodobo. Ko stvari povezujejo med seboj, so bolj suvereni glede svojega 
znanja in imajo motivacijo za učenje naprej, saj se jim zdi, da bodo znanje lahko 
uporabili še pri kakšen predmetu in se jim ne zdi brezpredmetno učenje, ampak učenje 
za življenje (anketni vprašalnik). 

Negativne spremembe: / 

Ostala opažanja: 

- Lahko pomaga, če je en otrok na enem od teh dveh področij zelo močan. Lahko je pa 
tudi frustracija, ker en otrok na primer ni likovno najbolj močen in mu ta povezava nič 
ne pomeni. Torej je lahko je plus, lahko je pa minus (učiteljica 4).  
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- Ne opazim kakšne velike razlike v odnosu do predmeta na splošno. Če ima otrok 
določen odnos do predmeta, potem bo tudi pri medpredmetni povezavi s tem predmetom 
ta odnos obdržal. Mogoče pri nekaterih celo negativno vpliva na motivacijo (učiteljica 
6). 

- Kdor ima dobro samopodobo, jo pač ima, če je pa nima, je pa treba z otrokom ves čas 
delati na tem, da na samopodobi pridobiva. To ni odvisno samo od ene ure. Je pa 
mogoče, da se pač pri tej uri bolje počuti. Na njegovo splošno samopodobo pa to ne 
vpliva (učiteljica 7). 

- Opazila sem vpliv. Če je nekdo na primer slab pri naravoslovju in je dober pri likovni 
umetnosti, je potem pri medpredmetni uri bolj samozavesten tudi na področju 
naravoslovja, ker se lahko opre na svoje močne točke. Če je pa nekdo na enem od teh 
dveh področjih izrazito nesamozavesten, lahko tudi negativno vpliva na samopodobo 
med uro (učiteljica 8). 

Tabela 22. 

Strnjeni odgovori glede sprememb v samopodobi učencev, če učitelji medpredmetno povezavo 
med naravoslovjem in likovno umetnostjo uporabljajo ali če je ne. 

Pozitivne spremembe Negativne spremembe Ostala opažanja 
- Če je otrok na enem 

področju močnejši, 
mu to pomaga tudi na 
drugem področju, če 
ju združimo. 

- Če povezava 
predstavlja izziv, so 
otroci ponosni in bolj 
samozavestni, ko jim 
uspe. 

- Ko se učenci 
spomnijo, da nekaj že 
vedo, to vpliva na 
njihovo samopodobo. 

/ - Če je otrok na enem 
področju močnejši, 
mu to pomaga tudi na 
drugem področju, če 
ju združimo. Lahko je 
obratno - če je na 
enem področju zelo 
šibek, negativno 
vpliva na drugo 
področje. 

- Ni sprememb glede 
odnosa do predmeta. 

- Kdor ima dobro 
samopodobo, jo pač 
ima; kdor je nima, 
potrebuje več 
spodbude, ne samo 
medpredmetne 
povezavo. Ves čas je 
treba delati na tem. Je 
pa mogoče, da se med 
to uro bolje počuti. 

 

V anketnem vprašalniku je največ učiteljev odgovorilo, da glede samopodobe ne opazijo 
razlike, če uporabljajo raziskovano medpredmetno povezavo ali če je ne. Naslednji najbolj 
pogost odgovor učiteljev je bil, da opazijo izboljšanje samopodobe. Desetina jih navaja 
opažanje zelo izrazitega izboljšanja samopodobe, medtem ko poslabšanje opazijo zelo redki 
učitelji; zelo izrazitega poslabšanja ne opazi nobeden od učiteljev iz vzorca (tabela 16). 
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Učitelji kot pozitivne spremembe navajajo, da učence motivira področje, ki ga imajo raje in na 
katerem se počutijo bolj samozavestno (tabela 22). Na področju naravoslovja v nekaterih šolah 
opažajo upad samopodobe, saj so učitelji preveč usmerjeni k obravnavi pojmov na zelo 
abstraktnem nivoju, kar na nekatere učence deluje demotivacijsko. Nekateri učitelji se oklepajo 
klasičnih pristopov poučevanja, ki pa za učence niso vedno spodbudni. Z ustvarjalnim 
pristopom k poučevanju lahko izboljšamo samopodobo tistih učencev, ki sicer niso sami po 
sebi motivirani za naravoslovje ali pa so pri naravoslovju šibkejši (Cutting in Kelly, 2015). 
Opazimo lahko tudi obratne primere, kjer naravoslovne vsebine pomagajo pri samopodobi med 
uro likovne umetnosti. Učiteljica 3 pravi: »Primer je deček s cerebralno paralizo, ki mu LUM 

ne gre preveč, saj ima slabšo fino motoriko. Vendar mu je ta povezava všeč, ker pa vseeno lahko 

prispeva veliko znanja iz področja NAR, ki mu 'leži' (tabela 21).« Če je podajanje 
medpredmetne vsebine zastavljeno problemsko ali pa če ima neke elemente, ki so učencem v 
izziv, so otroci bolj samozavestni, ko jim uspe te izzive premostiti in vidijo, da zmorejo (tabela 

22).  

Hkrati nekatere učiteljice opažajo, da lahko v primeru, ko se na enem od dveh področij počutijo 
izrazito nesamozavestno, to negativno vpliva na samopodobo učencev v času učne ure (tabela 

21). Pri načrtovanju povezave je potrebno upoštevati tudi individualne lastnosti učencev ter se 
prilagoditi skupini. Upoštevati moramo razvojno stopnjo otrok ter njihovo predznanje 
(Štemberger, 2007). Učitelj se lahko sam odloči, kdaj in kako bo neke vsebine povezoval. V 
primeru, če učitelj vidi, da bo neka povezava na velik delež učencev vplivala negativno oziroma 
da učenci nimajo dovolj predznanja, da bi se ob povezovanju naravoslovja in likovne umetnosti 
počutili samozavestno, se učitelj za povezovanje ne odloči ter raje utrdi znanje predmetnih 
področij ločeno in povezavo uporabi kasneje v učnem procesu. Učitelj mora pri načrtovanju 
medpredmetnih povezav in v učnem procesu upoštevati, da je vsak posameznik enkraten, da 
mora dati vsakemu otroku priložnost, da je uspešen in da je potrebno delo diferencirati ob 
upoštevanju otrokove individualnosti (Štemberger, 2007). 

Učiteljica 7 glede splošne samopodobe pravi: »Kdor ima dobro samopodobo, jo pač ima, če je 
pa nima, je pa treba z otrokom ves čas delati na tem, da na samopodobi pridobiva. To ni odvisno 
samo od ene ure. Je pa mogoče, da se pač pri tej uri bolje počuti. Na njegovo splošno 
samopodobo pa to ne vpliva (tabela 21)«. V času enega procesa medpredmetne povezave težko 
spremenimo splošno samopodobo učencev. Če pa ustvarjalno učenje, ki ga lahko dosežemo 
tudi preko povezave naravoslovja in likovne umetnosti, vključujemo v pouk večkrat, lahko to 
postopoma spodbudi učence, ki so na nekem področju šibkejši. Tako s pomočjo povezave 
naravoslovja in likovne umetnosti v času celotnega učnega procesa lahko vplivamo na splošno 
samopodobo učencev (Cutting in Kelly, 2015). 

Opažene spremembe glede zmožnosti učencev za povezovanje učne snovi z 
življenjskimi okoliščinami 
 

V nadaljevanju so navedeni odgovori učiteljev iz intervjujev in anketnega vprašalnika v zvezi 
z opaženimi spremembami glede zmožnosti učencev za povezovanje snovi z življenjskimi 
okoliščinami, če medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno umetnostjo 
uporabljajo ali če je ne. 

Tabela 23. 
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Odgovori glede opaženih sprememb zmožnosti učencev za povezovanje učne snovi z 
življenjskimi okoliščinami, če učitelji uporabljajo medpredmetno povezavo med naravoslovjem 
in likovno umetnostjo ali če je ne. 

Učiteljica 1: Povsod – pri vseh predmetih – največ temeljim na življenjskih situacijah, 
dajem pomembna sporočila za življenje. Poskusim izpeljati ure tako, da 
vedno osmislimo čim več, tako pri NAR kot tudi pri LUM. Seveda pomaga 
tudi ta medpredmetna povezava, ker prinese veliko konkretnih izkušenj.  

Učiteljica 2: Bolj znajo povezati, ker si vse lahko tudi narišejo pred očmi, zatipajo, 
začutijo materiale. 

Učiteljica 3: Naravoslovje se mi zdi bolje utrjeno. LUM ne. Lažje uporabljajo tako 
pridobljeno znanje. 

Učiteljica 5: Likovne umetnosti ne uporabljam na ta način, saj se bolj osredotočim na 
likovno nalogo in cilje. Se mi zdi, da gre tu bolj za umetnost, poglobim se 
tudi v cilje, kjer lahko uporabljajo več domišljije. Pri naravoslovju pa gre po 
mojem mnenju bolj za dejstva, zato tudi ne moremo vedno povezati teh dveh 
predmetov.  

Učiteljica 6: Se mi zdi, da je odvisno od tega, kako je povezava nazorna. Da ne delamo 
na nekem abstraktnem nivoju, npr. povezava med reko in agregatnimi stanji, 
oblikami vode … Ampak stvari, ki si jih lahko predstavljajo, pa lahko potem 
konkretizirajo s tako povezavo. Če povezava izhaja iz njihovega okolja, 
interesov, potem stvari bolje razumejo, lažje uporabljajo v vsakdanjem 
življenju. Če je pa to nekaj, kar učitelj načrtuje na zelo abstraktnem nivoju, 
samo na nivoju nekih pojmov, potem pa povezava ne vpliva na zmožnost 
povezovanja z življenjskimi okoliščinami. 

Učiteljica 7: Če uporabljamo medpredmetno povezavo, morajo nekaj že vedeti od 
naravoslovja, neko podlago, teorijo. Potem pa pri likovni umetnosti vse 
skupaj ponovijo, dodajo likovno opremo, pojme. Če dobro povežeš, potem 
ponoviš snov iz naravoslovja. Vse skupaj se tako tudi bolje povezuje z 
življenjskimi okoliščinami. Plus je v tem, da otroci večkrat isto slišijo, snov 
je predstavljena na drug način. Je pa odvisno tudi od otroka in njegovega 
učnega stila. 

Učiteljica 8: Ja, bolje znajo povezovati. Primer: kroženje zemlje, letni časi, vremenski 
pojavi … Če bi v povezavi z naravoslovjem na teh področjih izdelovali 
likovne izdelke, bi jim bilo lažje. Brez tega pri nekaterih temah sploh ne bi 
mogli dobro usvojiti ciljev; za določena poglavja je treba, da so slikovno in 
praktično podprta, če ne, si učenci težko predstavljajo vsebine. 

Učiteljica 9: Medpredmetna povezava pozitivno vpliva na učenčevo povezovanje z 
življenjskimi okoliščinami. Učenec določene vsebine spoznava na različne 
načine, to med seboj povezuje, išče podobnosti in razlike, razmišlja na 
drugačen način, njegovo znanje je trdnejše. 

Odgovori iz 
anketnega 
vprašalnika:  

- Učencem ponudimo širši pogled na posamezna področja, postane 
bolj fleksibilen in to veščino lažje uporabi kasneje v življenju na 
različnih področjih. 

- Medpredmetno = vseživljenjsko = izkušenjsko. 
- Najbolj se mi zdi da medpredmetne povezave motivirajo učence, saj 

se dobro počutijo, ko povezujejo snovi med seboj. Ko se spomnijo, 
da nekaj že vedo, to vpliva tudi na njihovo samopodobo. Ko stvari 
povezujejo med seboj, so bolj suvereni glede svojega znanja in imajo 
motivacijo za učenje naprej, saj se jim zdi, da bodo znanje lahko 
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uporabili še pri kakšen predmetu in se jim ne zdi brezpredmetno 
učenje, ampak učenje za življenje. 

 

Odgovori so spet prepisani glede na to, kakšne spremembe so učitelji opazili. 

Pozitivne spremembe:  

- Poskusim izpeljati ure tako, da vedno osmislimo čim več, tako pri NAR kot tudi pri 
LUM. Seveda pomaga tudi ta medpredmetna povezava, ker prinese veliko konkretnih 
izkušenj (učiteljica 1). 

- Bolj znajo povezati, ker si vse lahko tudi narišejo pred očmi, zatipajo, začutijo materiale 
(učiteljica 2). 

- Če uporabljamo medpredmetno povezavo, morajo nekaj že vedeti od naravoslovja, neko 
podlago, teorijo. Potem pa pri likovni umetnosti vse skupaj ponovijo, dodajo likovno 
opremo, pojme. Če dobro povežeš, potem ponoviš snov iz naravoslovja. Vse skupaj se 
tako tudi bolje povezuje z življenjskimi okoliščinami. Plus je v tem, da otroci večkrat 
isto slišijo, snov je predstavljena na drug način. Je pa odvisno tudi od otroka in 
njegovega učnega stila (učiteljica 7). 

- Ja, bolje znajo povezovati. Primer: kroženje zemlje, letni časi, vremenski pojavi … Če 
bi v povezavi z naravoslovjem na teh področjih izdelovali likovne izdelke, bi jim bilo 
lažje. Brez tega pri nekaterih temah sploh ne bi mogli dobro usvojiti ciljev; za določena 
poglavja je treba, da so slikovno in praktično podprta, če ne si učenci težko predstavljajo 
vsebine (učiteljica 8). 

- Medpredmetna povezava pozitivno vpliva na učenčevo povezovanje z življenjskimi 
okoliščinami. Učenec določene vsebine spoznava na različne načine, to med seboj 
povezuje, išče podobnosti in razlike, razmišlja na drugačen način, njegovo znanje je 
trdnejše (učiteljica 9). 

- Učencem ponudimo širši pogled na posamezna področja, postane bolj fleksibilen in to 
veščino lažje uporabi kasneje v življenju na različnih področjih. 

- Medpredmetno = vseživljenjsko = izkušenjsko (anketni vprašalnik). 
- Najbolj se mi zdi, da medpredmetne povezave motivirajo učence, saj se dobro počutijo, 

ko povezujejo snovi med seboj. Ko se spomnijo, da nekaj že vedo, to vpliva tudi na 
njihovo samopodobo. Ko stvari povezujejo med seboj, so bolj suvereni glede svojega 
znanja in imajo motivacijo za učenje naprej, saj se jim zdi, da bodo znanje lahko 
uporabili še pri kakšnem predmetu in se jim ne zdi brezpredmetno učenje, ampak učenje 
za življenje (anketni vprašalnik). 

Negativne spremembe: 

- Likovne umetnosti ne uporabljam na ta način, saj se bolj osredotočim na likovno nalogo 
in cilje. Se mi zdi, da gre tu bolj za umetnost, poglobim se tudi v cilje, kjer lahko 
uporabljajo več domišljije. Pri naravoslovju pa gre po mojem mnenju bolj za dejstva, 
zato tudi ne moremo vedno povezati teh dveh predmetov (učiteljica 5). 

Ostala opažanja:  

- Naravoslovje se mi zdi bolje utrjeno. LUM ne. Lažje uporabljajo tako pridobljeno 
znanje (učiteljica 3). 
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- Se mi zdi, da je odvisno od tega, kako je povezava nazorna. Da ne delamo na nekem 
abstraktnem nivoju npr. povezava med reko in agregatnimi stanji, oblikami vode … 
Ampak stvari, ki si jih lahko predstavljajo, pa lahko potem konkretizirajo s tako 
povezavo. Če povezava izhaja iz njihovega okolja, interesov, potem stvari bolje 
razumejo, lažje uporabljajo v vsakdanjem življenju. Če je pa to nekaj, kar učitelj 
načrtuje na zelo abstraktnem nivoju, samo na nivoju nekih pojmov, potem pa povezava 
ne vpliva na zmožnost povezovanja z življenjskimi okoliščinami (učiteljica 6). 

Zgornji odgovori so spodaj spet strnjeni v krajše enote. 

Tabela 24. 

Strnjeni odgovori glede sprememb v samopodobi učencev, če učitelji medpredmetno povezavo 
med naravoslovjem in likovno umetnostjo uporabljajo ali če je ne. 

Strnjene pozitivne 
spremembe 

Strnjene negativne 
spremembe 

Strnjena ostala opažanja 

- Boljša zmožnost 
povezovanja zaradi 
konkretnih izkušenj. 

- Bolj utrjena snov, 
npr. materialov, 
otroci bolje 
razumejo, zato lažje 
povežejo z 
življenjskimi 
okoliščinami. 

- Bolje povežejo npr. 
kroženje zemlje, 
letne čase, 
vremenske pojave. 
Če bi delali tudi 
likovne izdelke na to 
temo, bi bilo 
povezovanje še lažje.  

- Učenci spoznavajo 
vsebine na različne 
načine; med seboj jih 
povezujejo, iščejo 
razlike in 
podobnosti, 
razmišljajo na 
drugačen način, 
znanje je trdnejše. To 
pozitivno vpliva na 
zmožnost 
povezovanja z 
življenjskimi 
okoliščinami. 

- Širši pogled na 
posamezna področja, 

- Pri LUM je bolj 
pomemben 
umetniški del 
predmeta; ta se 
včasih ne poveže z 
življenjskimi 
okoliščinami, ker 
učenci bolj 
uporabljajo 
domišljijo. Pri 
naravoslovju gre za 
dejstva. Zato ni 
vedno dobro 
povezovati teh dveh 
predmetov, tudi ne 
glede življenjskih 
okoliščin. 

- Zmožnost se poveča 
pri naravoslovju, ne 
pa pri LUM. 

- Veliko je odvisno od 
nazornosti povezave 
– bolj kot je 
abstraktna, težje 
povežejo z 
življenjskimi 
okoliščinami. 
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spodbujanje 
prilagodljivosti, ki jo 
potem v življenju 
uporabi na različnih 
področjih. 

- Medpredmetno 
povezovanje je 
povezano z 
vseživljenjskim in 
izkušenjskim 
učenjem. 

- Učenci ugotovijo, da 
bodo lahko znanje 
uporabili še pri 
kakšnem predmetu, 
kar se jim potem ne 
zdi brezpredmetno 
učenje, temveč 
učenje za življenje. 

 

V anketnem vprašalniku je največ učiteljev odgovorilo, da opazijo izboljšanje v zmožnosti za 
povezovanje z življenjskimi okoliščinami. Več kot petina učiteljev je odgovorilo, da opazijo 
zelo izrazito izboljšanje. Zelo redki učitelji razlike med uporabo in neuporabo medpredmetne 
povezave niso opazili; nobeden od učiteljev ni opazil poslabšanja ali zelo izrazitega poslabšanja 
zmožnosti povezovanja z življenjskimi okoliščinami (tabela 16). 

Kot pozitivne spremembe so učitelji navedli boljšo zmožnost povezovanja z življenjskimi 
okoliščinami zaradi konkretnih izkušenj, bolj utrjene učne snovi, spoznavanja učne snovi na 
različne načine, širšega pogleda na učno snov in povezovanja z vseživljenjskim učenjem. 
Učiteljica, ki je odgovarjala na anketni vprašalnik, je zapisala: »Učencem ponudimo širši pogled 

na posamezna področja, postane bolj fleksibilen in to veščino lažje uporabi kasneje v življenju 

na različnih področjih (tabela 23).« Medpredmetno povezovanje je eden od pristopov, ki naj 
bi učencem ponudil kakovostno in trajno znanje, ki je prenosljivo na življenjske okoliščine 
(Štemberger, 2007). Povezava naravoslovja in likovne umetnosti res da učencem neko posebno 
izkušnjo, ki jo lahko dosežemo tako pomočjo naravoslovnih modelov, kasneje pa z 
nadgrajevanjem preko likovnih pojmov ali pa preko likovne podlage spoznavamo naravoslovne 
pojme. Pomembno je, da učencem ponudimo kaj otipljivega; veliko vlogo igrajo tudi vizualne 
predstave. Tako imajo učenci konkreten stik z obravnavanimi pojmi (Halapine, 2004). Dodatno 
vrednost medpredmetni povezavi med naravoslovjem in likovno umetnostjo da to, da sta si 
področji na videz precej različni. Ko pa učenci vidijo, da se med njima lahko tvorijo različne in 
zanimive povezave, spoznajo, da je znanje v resnici lahko prenosljivo tudi takrat, ko mislimo, 
da to ni mogoče. Poleg prenosljivega znanja tako lahko zmanjšamo tudi ovire pri komunikaciji 
med naravoslovci in umetniki (Denio, 1979). 

Učiteljica 5 pravi: »Likovne umetnosti ne uporabljam na ta način, saj se bolj osredotočim na 
likovno nalogo in cilje. Se mi zdi, da gre tu bolj za umetnost, poglobim se tudi v cilje, kjer lahko 
uporabljajo več domišljije. Pri naravoslovju pa gre po mojem mnenju bolj za dejstva, zato tudi 
ne moremo vedno povezati teh dveh predmetov (tabela 24).« Tak pogled je sploh pogost pri 
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učiteljih, ki se pri naravoslovju osredotočajo na klasične načine poučevanja (Cutting, Kelly, 
2015). V magistrskem delu je bilo že večkrat poudarjeno, da medpredmetne povezave ne 
smemo vpeljevati na silo. Pa vendar ponujata naravoslovje in likovna umetnost zanimive in 
smiselne možnosti za povezovanje, ki lahko razširi učencem obzorja. Naravoslovne vsebine 
preko povezave z likovno umetnostjo učencem postanejo lažje predstavljive (Kafetzopolous 
sod., 2006). Povezava je tudi iz gledišča likovne umetnosti smiselna. Brez osnovnega 
razumevanja nekaterih naravoslovnih pojmov je produktivno likovno opazovanje praktično 
nemogoče (Wenham, 1998). Učenci pridobijo drugačno znanje v povezavi z likovnimi pojmi, 
ki ga lahko uporabijo pri samem likovnem ustvarjanju in tudi v življenjskih okoliščinah. 

Učiteljica 6 pravi: »Če povezava izhaja iz njihovega okolja, interesov, potem stvari bolje 
razumejo, lažje uporabljajo v vsakdanjem življenju. Če je pa to nekaj, kar učitelj načrtuje na 
zelo abstraktnem nivoju, samo na nivoju nekih pojmov, potem pa povezava ne vpliva na 
zmožnost povezovanja z življenjskimi okoliščinami (tabela 23).« Na tej točki se spet srečamo 
s pomembnostjo samega načrtovanja pouka. Učitelj mora biti seznanjen s cilji, ki so jih učenci 
že usvojili, ter tudi s predznanjem, izkušnjami in interesom učencev, ki jih poučuje 
(Štemberger, 2007). Le na tak način lahko pouk prilagodi tako, da bodo učenci medpredmetno 
povezavo razumeli na ustrezen način. Učence mora dobro poznati, da ve, kaj se jim bo zdelo 
preveč abstraktno, ter potem glede na to zna prilagoditi pouk tako, da bodo pri povezavi 
pridobili uporabno znanje. Tako lahko učitelj omogoči kakovostne medpredmetne povezave, 
pri katerih otrok uvidi povezavo med različnimi, a vendar podobnimi, sorodnimi vsebinami, 
postopki in procesi (Štemberger, 2007). To omogoča prenos znanja v življenjske okoliščine, ki 
je eden izmed ciljev medpredmetnega povezovanja na splošno. 

3.5.6 Enakovredna obravnava pojmov z obeh predmetnih področij 
 

V raziskavi je bilo preverjeno, kako enakovredno učitelji obravnavajo pojme iz obeh 
predmetnih področij. Spodnja tabela prikazuje odgovore iz anketnega vprašalnika in 
intervjujev. 

Tabela 25. 

Odgovori glede enakovredne obravnave pojmov iz naravoslovja in likovne umetnosti. 

 Odgovori v zvezi z načrtovanjem 
pouka in enakovredno obravnavo 
pojmov iz naravoslovja in likovne 
umetnosti: 

Strnjeni odgovori: 

Učiteljica 1: - Edino, kar je, je vedno ista 
tehnika. Z vidika lažjega in 
boljšega pomnjenja je 
povezava dobra. Zato veliko 
rišemo. 

- V četrtem razredu, na primer, 
lahko izkoristiš ločevanje snovi 
in delaš konkretno. Na primer 
neločljive snovi – izdelava testa 
in gnetenje, praktični izdelek 

- Pri povezavi je vedno 
uporabljena ista likovna 
tehnika (risanje). 

- Tema ločevanje snovi 
kot primer – pečenje 
kruha kot 
medpredmetna 
povezava med LUM in 
NAR.  

- Primer: izdelovanje 
maket iz raznih snovi 
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pa pečenje kruha. Izdelujemo 
tudi makete iz raznih snovi. 

- Vidim priložnost v ponavljanju 
snovi. Povprašaš jih, česa vsega 
se spomnijo pri NIT, in potem 
na to temo postaviš likovno 
nalogo. S tem učence lahko bolj 
motiviraš. 

kot medpredmetna 
povezava. 

- Ponavljanje vsebin iz 
naravoslovja pri LUM. 

Učiteljica 2: - Delali smo gradove – maketo. 
Povezali smo z učno snovjo iz 
NIT. Najprej smo povedali 
nekaj o gradovih in naravnih 
materialih v povezavi z NIT. 
To smo malo razložili. Potem 
smo si ogledali naravne 
materiale. Ko smo pa to 
končali, smo pa še ustvarjali 
makete. Povedali smo tudi, kaj 
maketa sploh je. 

- Tema gradov kot 
primer: najprej razlaga o 
gradovih in naravnih 
materialih (NIT), potem 
ogled materialov (LUM, 
NIT). Na koncu likovna 
naloga: izdelovanje 
makete (LUM). 

Učiteljica 3: - Uporabljamo učbenik Lili in 
Bine, kjer je ta povezava 
večkrat uporabljena. Iz vidika 
LUM mi povezava ni všeč, zato 
se v učbeniku ne držim vedno 
teh povezav. Mislim, da 
likovna umetnost nekako 
ostane zadaj, ker se otroci 
večkrat osredotočijo samo na 
motiv in se tako bolj poglobijo 
v naravoslovni vidik tega 
motiva. Izdelki so potem iz 
likovnega vidika slabši. Seveda 
pa to govorim za svoj pouk. 
Mogoče bi bilo drugače, če bi 
se sama stvari drugače lotila.  

- Pred sabo imam motiv in to, 
kako se učenci osredotočijo le 
na ta motiv, ki je v povezavi z 
naravoslovjem. 

- Promet in makete. Delali smo 
prometne znake in plakate, na 
katere smo naslikali ceste, 
potem smo znake na ceste 
nalepili na te plakate. Dodali 
smo tudi stavbe, da je nastalo 
mesto. Potem smo se pri 
naravoslovju z avtomobilčki 
'vozili' po teh cestah. Delali 
smo tudi domišljijsko družino. 
Najprej smo pri naravoslovju 

- Cilji LUM so premalo 
poudarjeni.  

- Otroci se preveč 
osredotočijo na 
naravosloven motiv. 

- Likovni izdelki so 
slabši. 

- Naravosloven uvod (ali 
pa ura pred izvedbo 
medpredmetne 
povezave), 
naravosloven motiv, 
premalo osredotočenosti 
na likovno umetnost. 

- Tema promet in makete 
kot primer: prometni 
znaki in plakati s 
cestami (slikanje, 
maketa: LUM). 
Dodajanje stavb 
(maketa: LUM). Nastalo 
je mesto (SPO). Maketa 
je uporabljena kot 
podlaga za spoznavanje 
prometnih pravil (SPO). 

- Tema družina in 
ustvarjanje domišljijske 
družine kot primer – 
trganka in lepljenka, 
slikanje (medpredmetna 
povezava). 
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razložili pojme, se pogovarjali 
o družini. Potem smo pri LUM 
iz revij in časopisov izstrigli 
našo domišljijsko družino in jo 
postavili v neko okolje, ki smo 
ga sami naslikali na risalni list. 

- Naravoslovje dobi večjo vlogo. 
Najprej je na primer uvod 
naravosloven ali pa celo 
izvedemo pred likovno 
umetnostjo že dve uri 
naravoslovja na neko temo. 
Potem imamo to isto še pri 
LUM. Otroci se potem 
avtomatsko bolj osredotočijo 
na naravoslovno plat, če je 
motiv naravosloven. Cilji pri 
LUM niso tako utrjeni, ni časa, 
da bi se toliko osredotočili 
nanje, kot bi se, če povezave ne 
bi bilo. 

Učiteljica 4: - Pri likovni umetnosti lahko 
ponavljaš snov, povezano z 
naravoslovjem, ali pa pri 
naravoslovju lahko ponoviš in 
vključiš kakšne likovne pojme. 

- Snovi in oblikovanje snovi. Pri 
gibanju tudi lahko povežeš 
sledi različnih prevoznih 
sredstev in narediš grafiko. 
Zdrav način življenja lahko 
narišeš, naslikaš. Če se 
potrudiš, lahko skoraj povsod 
najdeš povezavo. 

- Kakšne pojme iz likovne 
umetnosti lahko kdaj vključimo 
k uvodni motivaciji za 
naravoslovje ter tudi obratno. 
Ni treba, da so ure ločene, npr. 
dve uri naravoslovja in dve ure 
likovne umetnosti. 
Medpredmetno povezavo lahko 
tako dobro izkoristimo na tak 
način, da kar združimo ure, ker 
s tem lahko začneš neko temo. 
Tako otroke motiviraš, ker se 
ura malo drugače začne. 

- Ponavljanje 
naravoslovnih vsebin 
pri likovni umetnosti. 

- Vključevanje pojmov 
likovne umetnosti k 
naravoslovju za 
ponovitev. 

- Vsebine pri snoveh in 
oblikovanju snovi. 

- Primer: vsebine pri 
gibanju (NAR) se 
povežejo z grafiko 
(LUM). 

- Likovni pojmi so 
vključeni k uvodni 
motivaciji za 
naravoslovje. 

- Naravoslovni pojmi so 
vključeni k uvodni 
motivaciji za likovno 
umetnost. 

- Ni treba, da so ure 
ločene tako, da bi samo 
delno vključili pojme. 
Združimo ure; s tem 
začneš teme pri LUM in 
NAR.  

Učiteljica 5: - Iz odpadnega materiala 
izdelujemo kipe. Pogovarjamo 

- Tema kipi iz odpadnega 
materiala kot primer: 
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se o varovanju okolja pri 
naravoslovju, pri likovni 
umetnosti pa o motivih in 
kiparjenju. 

- Znanje pri spoznavanju okolja 
je bolj utrjeno. Pri likovni 
umetnosti pa ne vidim 
spremembe. 

varovanje okolja pri 
naravoslovju, motivi in 
kiparjenje pri likovni 
umetnosti.  

- Znanje pri naravoslovju 
je bolj utrjeno. 

- Pri likovni umetnosti ni 
spremembe glede 
znanja. 

Učiteljica 6: - Poiščeš cilje iz različnih 
predmetnih področij v učnem 
načrtu in jih realiziraš v eni uri. 

- Pri naravoslovju imaš snovi, 
obravnavaš njihovo obdelavo. 
Potem pa pri likovni umetnosti 
uporabiš materiale, o katerih si 
prej pri snoveh govoril (glina, 
DAS masa, papir). Otroci 
potem opazujejo in sami 
izvedejo obdelovalne postopke 
– likovni materiali, izbrani z 
namenom, da otroci fizično 
začutijo in preizkusijo te 
materiale. 

- Če otrok dojame neka 
sovpadanja in povezovanja, je 
potem dobro za obe področji. 
Mogoče pri likovni umetnosti 
bolje poznajo neke motive, 
postopke. Bolj likovno 
sposobni pa zaradi te povezave 
niso. Glede naravoslovja smo 
pa na primer pri likovni 
umetnosti prišli do neke 
povezave in so se otroci 
spomnili te teme, jim je bila 
znana, potem pa so jo še utrdili 
na nek ustvarjale način. 

- Povezovanje ciljev 
različnih predmetnih 
področij, ki so 
realizirani v eni uri. 

- Tema snovi in materiali 
kot primer: snovi in 
obdelava snovi pri 
naravoslovju, na katere 
potem navežemo 
materiale pri likovni 
umetnosti. Otroci 
opazujejo in sami 
izvedejo obdelovalne 
postopke. 

- Utrjevanje vsebin iz 
naravoslovja pri likovni 
umetnosti. 

 

Učiteljica 7: - Ne uporabljam pogosto, 
odvisno, kako se povezujejo 
snovi. Ne načrtujem pa vnaprej, 
da bi v letno pripravo 
namensko vključila to 
medpredmetno povezavo. 

- Povezovali smo z življenjem na 
gradovih. Risali smo gradove. 
Povezujemo združeno – pri 
nekem predmetu pač vključimo 
drugega, ne tako, da bi imeli 

- Medpredmetna 
povezava je odvisna od 
povezave med učnimi 
vsebinami. 

- Medpredmetna 
povezava ni vnaprej 
načrtovana v letni 
pripravi. 

- Tema življenje na gradu 
kot primer: risanje 
gradov. 
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npr. pri nar. 2 uri in potem pri 
LUM spet 2. 

- Konkretne predstave, 
povezovanje dveh sicer 
različnih področij, 
medpredmetni cilji. 

- Če smo npr. grad videli in 
slikali, pa se potem še 
pogovarjali, so vedeli več. Če 
otrok nekaj že prej ve iz pouka 
naravoslovja, potem pa še pri 
likovni umetnosti ponovi, je 
snov bolj utrjena. 

- Dobiti moraš ideje, vendar ni 
vse v redu. Mora biti smiselno, 
tako, da lahko res združiš vse 
cilje, ne pa da je eden od teh 
dveh predmetov zapostavljen. 

- Povezava je združena v 
skupne ure. 

- Določanje 
medpredmetnih ciljev 
za krepitev konkretnih 
predstav in povezavo 
dveh med sabo različnih 
področij. 

- Pomembne so ideje 
učitelja, vendar mora 
biti povezava smiselna. 
Nobeden od predmetov 
ne sme biti zapostavljen. 

Učiteljica 8: - Kadar ravno slučajno vidim v 
učnem načrtu dobro povezavo, 
jo uporabim. Vse je odvisno od 
idej. 

- Iskanje idej med 
pregledovanjem učnih načrtov 
obeh predmetov. 

- Izdelovali smo vetrnice, 
padala. Na letne čase in 
kroženje zemlje smo navezali 
jesen in slikali. Uporabljali smo 
kombinirano tehniko: kolaž in 
slikanje. Veliko smo 
povezovali tudi vremenske 
pojave in vreme z likovno 
umetnostjo. 

- Ja, če jim povem, kje smo 
jemali, potem pa povežejo, 
potem vejo. Ker se lahko take 
stvari uporabljajo za asociacije, 
potem si lažje zapomnijo. 

- Likovno umetnost uporabljam 
tudi za uvodno motivacijo pri 
naravoslovju: rebus, slike. 
Uporabim tudi izdelke, ki jih ne 
izdelajo učenci sami, npr. 
padala, vetrnice, sonce, gibanje 
… Sama naredim neke modele, 
ki jih na začetku ure 
pregledamo. Pa potem kdaj 
naredimo tudi kakšne plakate, 

- Povezava glede na 
podobne cilje v učnem 
načrtu. 

- Načrtovanje je odvisno 
od idej učitelja. 

- Pri povezovanju povem, 
kje je bila snov 
uporabljena pri drugem 
predmetu v preteklosti, 
da poiščemo asociacije. 

- Pri uvodni motivaciji je 
uporabljena 
medpredmetna 
povezava LUM in 
naravoslovja preko 
rebusov in slik. 

- Pri uvodni motivaciji pri 
naravoslovju je 
uporabljena 
medpredmetna 
povezava LUM in 
naravoslovja tako, da se 
pogledajo likovni 
izdelki učiteljice, npr. 
padala, vetrnice, sonce, 
gibanje. 

- Medpredmetna 
povezava med 
naravoslovjem in LUM 
je plakat za kroženje 
vode. 
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na primer za kroženje vode. 
Slika pove več kot beseda. 

Učiteljica 9: - Predmetne povezave med NIT 
in LUM ne uporabljam 
pogosto. Če jo, pa se morajo 
vsebine dobro prepletati in 
povezovati. 

- Prepletanje učne snovi, 
ustvarjanje, podpiranje s 
konkretnimi izkušnjami. 

- Pri NIT vzamemo travnik kot 
življenjski prostor. Opazujemo 
in opisujemo prebivalce 
travnika – živali in rastline, 
njihovo povezanost, iščemo 
primere prehranjevalne verige 
in spletov, življenje v 
ravnovesju. Pisan travnik 
prenesemo na list. Učenci 
slikajo po opazovanju (so 
impresionisti), uporabljajo 
tople in hladne barve, primarne 
in sekundarne.  

- Opisujemo domačo pokrajino z 
vsemi njenimi sestavinami, pri 
LUM pa jo prostorsko 
oblikujemo. 

- Človek – naloge in lastnosti 
mišic; pri LUM narišemo 
človeka v gibanju. 

- V primeru povezave se 
morajo vsebine dobro 
prepletati in povezovati. 

- Tema travnik kot 
življenjski prostor kot 
primer: opisovanje in 
opazovanje prebivalcev 
travnika (živali in 
rastline, njihova 
povezanost, 
prehranjevalne verige in 
spleti). Slikanje travnika 
pri likovni umetnosti 
(impresionizem, tople in 
hladne barve, primarne 
in sekundarne barve). 

- Tema domača pokrajina 
kot primer: opis domače 
pokrajine z njenimi 
sestavinami pri 
naravoslovju, 
prostorsko oblikovanje 
pokrajine pri likovni 
umetnosti. 

- Tema človek kot primer: 
naloge in lastnosti mišic 
pri naravoslovju, risanje 
človeka v gibanju pri 
likovni umetnosti. 

Odgovori iz 
anketnega 
vprašalnika 

- Poskus izdelave mavrice (7 
kozarčkov – nizkih, tempera 
barva, voda, soda bikarbona, 
kis za vlaganje). Otroci po 
navodilu naredijo poskus, 
slikajo mavrico. Pri tem 
uporabijo različne materiale, 
pripomočke, nastanejo različne 
barve, ki se prelivajo ob burni 
reakciji poskusa. 

- Risanje poskusov. Začetno, 
vmesno in končno stanje. 

- Poskus izdelave 
mavrice (NAR). 

- Risanje poskusov 
(NAR). 

 

Odgovori so bili razdeljeni glede na to, kako je bila medpredmetna povezava načrtovana. Poleg 
vsake umestitve v spodaj naštete kategorije je v poševnem tisku zapisana tudi utemeljitev. 

Načrtovanje medpredmetne povezave  

- Enakovredna obravnava pojmov in/ali ustrezno načrtovanje medpredmetne povezave 
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- Ponavljanje naravoslovnih vsebin pri likovni umetnosti./Ponavljanje vsebin 
likovne umetnosti pri naravoslovju./ Likovni pojmi so vključeni k uvodni 
motivaciji za naravoslovje./ Naravoslovni pojmi so vključeni k uvodni 
motivaciji za likovno umetnost. 

Utemeljitev: Medpredmetno povezavo lahko vključimo v različne etape ure. Dober 
način medpredmetnega povezovanja je, da pri enem od predmetov znanje ponovimo, 
medtem ko ga pri drugem na novo usvajamo, saj se lahko učenci oprejo na že znane 
učne vsebine (Štemberger, 2007). 

- Ni treba, da so ure ločene tako, da bi samo delno vključili pojme. Združimo ure, 
s tem začneš teme pri LUM in NAR. 

Utemeljitev: Priporočljivo je, da pri medpredmetnem povezovanju uporabljamo 
različne organizacijske oblike pouka ter da stopimo iz meja urnika (Štemberger, 2007). 

- Povezovanje ciljev različnih predmetnih področij, ki so realizirani v eni uri.  
Utemeljitev: Mogoče je načrtovati tudi medpredmetne povezave, ki ne vzamejo veliko 
časa in se jih da izvesti v eni uri (Štemberger, 2007). 

- Medpredmetna povezava je odvisna od povezave med učnimi vsebinami. 
Utemeljitev: Medpredmetno povezavo lahko kvalitetno načrtujemo tudi na vsebinskem 
nivoju, vendar moramo paziti, da ne pozabimo na uravnavanje samega procesa pouka 
(Sicherl-Kafol, 200). Ta odgovor nakazuje na načrtovanje medpredmetnih povezav 
vnaprej, ne samo na tvorjenje spontanih medpredmetnih povezav, ki so običajno manj 
kakovostne vendar so v slovenskem šolskem prostoru še vedno bolj pogoste 
(Štemberger, 2007).  

- Določanje medpredmetnih ciljev za krepitev konkretnih predstav in povezavo 
dveh med sabo različnih področij. 

Utemeljitev: Odgovor, kot je zgornji, nakazuje na vnaprejšnje načrtovanje 
medpredmetne povezave. Prav tako omenja povezovanje dveh različnih področij, torej 
naravoslovja in likovne umetnosti, ki je zelo zaželeno, saj je med tema dvema 
področjema nastala prevelika vrzel (Wenham, 1998).  

- Povezava glede na podobne cilje v učnem načrtu. 
Utemeljitev: Primer nakazuje vnaprejšnje načrtovanje povezave. 

- Načrtovanje je odvisno od idej učitelja. 
Utemeljitev: Učni načrti dopuščajo učitelju svobodo pri oblikovanju, kar mu omogoča 
iskanje več različnih možnosti medpredmetnega povezovanja (Štemberger, 2007). 

- Pri povezovanju povem, kje je bila snov uporabljena pri drugem predmetu v 
preteklosti, da poiščemo asociacije. 

Utemeljitev: Proces učenja je lahko učinkovitejši, če vsebuje vsebine drugih področij, 
ko gre za spopolnjevanje, utrjevanje in uporabljanje znanja (Štemberger, 2007). 

- V primeru povezave se morajo vsebine dobro prepletati in povezovati. 
Utemeljitev: Medpredmetne povezave je smiselno vpeljati samo takrat, ko za to 
obstajajo ustrezni razlogi in možnosti (Štemberger, 2007). Torej je smiselno, da se 
vsebine res dobro dopolnjujejo. 

- Nobeden od predmetov ne sme biti zapostavljen. 
Utemeljitev: Pri načrtovanju medpredmetne povezave moramo biti pozorni, da 
vključimo enakovredno oba povezana predmeta – pregledamo učne načrte ter naredimo 
načrt povezovanja. V nasprotnem primeru povezovanje ne bo kvalitetno (Jurkovič, 
2007).  
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- Neenakovredna ali neustrezna obravnava pojmov, ki je ne moremo opredeliti kot 
kvalitetne medpredmetne povezave: 

- Pri povezavi je vedno uporabljena ista likovna tehnika (risanje). 
Utemeljitev: Paziti moramo, da ne poenostavljamo povezanih likovnih (in 
naravoslovnih) teorij (Mack in Kandel, 2003). Medpredmetno povezovanje naj bi 
vključevalo različne izkušnje, ki pa jih težko dosežemo z vedno enako tehniko dela. 

- Cilji LUM so premalo poudarjeni./ Otroci se preveč osredotočijo na 
naravosloven motiv./ Likovni izdelki so slabši./ Naravosloven uvod (ali pa ura 
pred izvedbo medpredmetne povezave), naravosloven motiv, premalo 
osredotočenosti na likovno umetnost./ Pri likovni umetnosti ni spremembe glede 
znanja. 

Utemeljitev: Ob ustreznem načrtovanju moramo biti pozorni, da ne zapostavljamo 
nobenega od predmetov ter da so cilji obeh področij jasno prepoznavni (Štemberger, 
2007). 

- Medpredmetna povezava ni vnaprej načrtovana v letni pripravi. 
Utemeljitev: Za dobro kvaliteto medpredmetnih povezav je pomembno, da so 
načrtovane že pred začetkom šolskega leta (Štemberger, 2007). 

- Pri uvodni motivaciji je uporabljena medpredmetna povezava LUM in 
naravoslovja preko rebusov in slik./Pri uvodni motivaciji pri naravoslovju je 
uporabljena medpredmetna povezava LUM in naravoslovja tako, da se 
pogledajo likovni izdelki učiteljice, npr. padala, vetrnice, sonce, 
gibanje./Medpredmetna povezava med naravoslovjem in LUM je plakat za 
kroženje vode. 

Utemeljitev: Pomembno je, da zna učitelj ločiti med slikami in risbami ter modeli, ki se 
uporabljajo pri naravoslovju in ustrezajo znanstvenim kriterijem ter med umetniškimi 
deli (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). V zgornjem primeru učiteljica navaja rebuse, 
slike, modele padala, vetrnice, sonca in gibanja ter plakate vode kot likovne izdelke, ki 
pa to niso, saj imajo vlogo le vizualne podpore pri pouku naravoslovja. 

 

Iz odgovorov so bili pridobljeni tudi praktični primeri medpredmetnih povezav, ki so spodaj 
analizirani in razdeljeni v kategorije glede na enakovrednost obravnave pojmov. Tudi tu je v 
poševnem tisku zapisana utemeljitev umestitve v posamezno kategorijo. 

 

Praktični primeri medpredmetne povezave 

- Enakovredna obravnava pojmov 
- Tema snovi in materiali: snovi in obdelava snovi pri naravoslovju, na katere 

potem navežemo materiale pri likovni umetnosti. Otroci opazujejo in sami 
izvedejo obdelovalne postopke. 

- Tema travnik kot življenjski prostor: opisovanje in opazovanje prebivalcev 
travnika (živali in rastline, njihova povezanost, prehranjevalne verige in spleti). 
Slikanje travnika pri likovni umetnosti (impresionizem, tople in hladne barve, 
primarne in sekundarne barve). 
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- Tema človek: naloge in lastnosti mišic pri naravoslovju, risanje človeka v 
gibanju pri likovni umetnosti. 

Utemeljitev: Vse tri teme so izbrane, ker smiselno povezujejo naravoslovno in likovno-
umetnostno vsebino iz učnega načrta, iz česar je razvidno, da so bili ob načrtovanju pregledani 
cilji. 

- Ne moremo je umestiti k medpredmetni povezavi naravoslovja in likovne umetnosti: 
- pečenje kruha, 
- risanje poskusov, 
- poskus izdelave mavrice. 

Utemeljitev: Nobeden od primerov ne predstavlja medpredmetne povezave. Pečenje kruha se 
lahko k večjem povezuje z naravoslovnimi vsebinami prav tako, kot je skica poskusa 
naravoslovna risba; s poskusom izdelave mavrice ne usvojimo nobenega likovno-umetnostnega 
cilja. 

Glede na odgovore iz anketnega vprašalnika in intervjujev lahko sklenemo, da nekateri učitelji 
medpredmetno povezovanje naravoslovja in likovne umetnosti oziroma vsaj nekatere njegove 
elemente pravilno razumejo in jih znajo vključiti v pouk. Vedo, da medpredmetno povezavo 
lahko vključimo v različne etape ure, da je priporočljivo, da pri medpredmetnem poučevanju 
uporabljamo različne organizacijske metod pouka, lahko pa jih tudi izvedemo v eni uri. 
Upoštevajo tudi, da je potrebno pri medpredmetni povezavi v pravem pomenu besede vključiti 
cilje iz učnih načrtov obeh povezanih predmetnih področij. Zavedajo se, da nobeden od 
predmetov ne sme biti zapostavljen. 

Na drugi strani pa si nekateri učitelji kot medpredmetno povezavo med naravoslovjem in 
likovno umetnostjo predstavljajo pouk, kjer je likovna umetnost zapostavljena in je uporabljena 
samo ena likovna tehnika. Medpredmetne povezave nekateri učitelji ne načrtujejo vnaprej. Kot 
medpredmetno povezavo si predstavljajo uporabo raznih modelov in pripomočkov ter vizualnih 
podpor pri naravoslovju, medtem ko v resnici ne vključujejo nobenih likovno-umetnostnih 
ciljev. Kot medpredmetno povezavo razumejo tudi razne aktivnosti v okviru pouka 
naravoslovja, kot so risanje skice poskusa ali pa poskus kot tak. 

Poleg anketnega vprašalnika in intervjuja so bile analizirane tudi učne priprave učiteljev, ki so 
sodelovali v intervjuju ter učne priprave iz internetnih forumov. Analiza je potekala s pomočjo 
obrazca, ki je bil sestavljen po prvem branju priprav. 

Za vsako pripravo je bil izpolnjen obrazec; potem so bili podatki združeni v spodnjo tabelo. 

Tabela 26. 

Analiza učnih priprav medpredmetne povezave med naravoslovjem in likovno umetnostjo. 

Število vseh priprav: 30 
Število priprav, v katerih je bilo jasno 
opredeljeno, da gre za medpredmetno 
povezavo med navedenima predmetnima 
področjema 

29  

Število priprav, pri katerih so bili cilji jasno 
opredeljeni glede na predmetna področja 

0 
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Število priprav, ki so res vključevale likovno-
umetnostne in naravoslovne vsebine 

13 

Število učnih ciljev 
iz naravoslovja, ki so 
bili navedeni v 
pripravah 

18 Število učnih ciljev 
iz naravoslovja, ki so 
bili glede na priprave 
realizirani 

18 

Število učnih ciljev 
iz likovne umetnosti, 
ki so bili navedeni v 
pripravah 

176 Število učnih ciljev 
iz likovne umetnosti, 
ki so bili glede na 
priprave realizirani 

167 

 

Ena od priprav je vsebovala ustrezne naravoslovne in likovno-umetnostne cilje, vendar ni bila 
opredeljena kot medpredmetna povezava. 

Nobena od priprav ni imela natančno opredeljenih medpredmetnih ciljev oziroma nobena od 
priprav ni imela ciljev razdeljenih glede na predmeta, ki naj bi bila medpredmetno povezana.  

Glede na to, da so učitelji skoraj vse priprave opredelili kot take, ki vsebujejo medpredmetno 
povezavo, je bilo le 13 priprav takih, ki so bolj izrazito vključevale likovno-umetnostne in 
naravoslovne vsebine. Kar nekaj od teh je bilo takih, ki so sicer ponujale možnost nadgradnje 
in dodajanja ciljev ter poglabljanja vsebine, vendar niso vključevale medpredmetnih ciljev in 
vsebin do te mere, da bi bile tudi ustrezno razdelane, cilji pa zapisani v pripravi.  

Med analizo je bilo mogoče zaznati, da je učnih ciljev iz naravoslovja v vseh pripravah veliko 
manj oziroma jih sploh ni. Cilji obeh predmetov so bili prešteti in ugotovljeno je bilo, da je bilo 
glede na priprave zapisanih in realiziranih 18 ciljev iz naravoslovja ter zapisanih 176 ciljev iz 
likovne umetnosti, realiziranih pa 167 le-teh. 

Poleg obrazca so bile zapisane še dodatne opombe za vsako od 30 priprav. 

 

Tabela 27. 

Dodatne opombe, nastale med analizo učnih priprav. 

Priprava 1 V pripravi ni bilo navedeno, da gre za medpredmetno povezavo, a vendar 
se cilji navezujejo na oba predmeta. Primerne metode in struktura ure. 
Medpredmetna povezava je bila vpeljana v vse etape dela. Cilji v glavi 
priprave niso omenjali uporabe likovnih tehnik, v pripravi pa so bile le-te 
opisane. 

Priprava 2 Primerna struktura ure. V začetku naravoslovni uvod: ponavljanje 
naravoslovnih pojmov in povezava z likovno nalogo. 

Priprava 3 Kot povezava je bil mogoče mišljen motiv: sončen in deževen dan, vendar 
nikjer v pripravi ni natančno obrazložen nobeden od teh dveh pojmov; 
motiv je podan na kratko, tako da tudi v navezavi na motiv ne moremo 
najti nobenih medpredmetnih ciljev. 

Priprava 4 Uvod: medpredmetna povezava z glasbo, ponovitev pesmi. 
Napoved likovne naloge: povezava s spoznavanjem okolja preko 
asociacije, vendar pa ni ponovitve snovi. Asociacija je uporabljena le za 
napoved motiva. 
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Priprava 5 Dodani bi bili lahko še naravoslovni cilji v povezavi z okoljsko vzgojo, 
odpadnimi materiali. 
Uvod je bil naravosloven; pojmi so bili razloženi, prikazani s slikovno 
metodo. Sledila je metoda diskusije; ta je vključila tudi prikaz raznih 
odpadnih materialov (okoljska vzgoja). Materiali so bili uporabljeni za 
likovno izražanje. 
Likovni problem je bil ustrezno predstavljen, prav tako likovna naloga. 
Ura je vključevala pogovor o raznih likovnih materialih in njihovi 
uporabi. 

Priprava 6 K ciljem NIT bi lahko dodali cilje v zvezi z mestom, stavbami … V 
pripravi sta namreč navedena opazovanje in pogovor o stavbah v mestu. 

Priprava 7 Naravoslovni cilji bi se lahko nanašali na ptice in njihovo življenje ter 
namenskost ptičjih hišic, saj je v uvodnem delu načrtovan pogovor o tem. 
Naravoslovni cilji bi se lahko nanašali na recikliranje in okoljsko vzgojo, 
saj je material za likovno nalogo reklamni papir (recikliranje). 

Priprava 8 Naravoslovje je vključeno na začetku, v uvodu, vendar gre samo za 
pogovor o drevesih, kmalu pa pogovor preide na barve – tukaj ni smiselno 
vključevati naravoslovnih ciljev, ker ne bi bili pravilno obravnavani. 

Priprava 9 K ciljem bi lahko dodali še, da ločijo med zunanjim in notranjim 
prostorom. Glede na motiv (ekološki otok) je zelo malo razlage, kaj 
ekološki otok sploh je. Vključili bi lahko več naravoslovnih ciljev v zvezi 
z okoljsko vzgojo. 

Priprava 10 Vas je samo motiv, v pripravi pa ni navedenih nobenih ciljev v zvezi z 
vasjo; vsebina tudi ni celostno obravnavana in obrazložena. 

Priprava 11 Nekateri cilji se lahko navezujejo tudi na naravoslovje, vendar so to 
večinoma procesni cilji, ni pa vključenih ciljev v povezavi z 
naravoslovnimi vsebinami; omenjene so le ptice kot motiv – v pripravi je 
tudi pogovor o pticah. To bi lahko vključili tudi v cilje, ampak bi morali 
bolj razširiti naravoslovni uvod. 

Priprava 12 Naravoslovje bi lahko povezali le z možnostmi uporabe materialov (tudi 
odpadnih) ter z okoljsko vzgojo. Vendar pa v pripravi cilji v zvezi z 
okoljsko vzgojo ne bi bili doseženi, saj obravnava ni dovolj poglobljena. 
Da bi res šlo za medpredmetno povezavo, bi morali več časa posvetiti tudi 
obravnavi naravoslovne vsebine. 

Priprava 13 Lahko bi povezali z naravoslovjem preko teme materialov in obdelave 
materialov. Te cilji bi bili lahko dodani k naravoslovnim. 

Priprava 14 Ni medpredmetnih povezav. 
Priprava 15 Povezavo bi lahko v prihodnjih urah nadgradili z likovnim izdelkom, saj 

je v tej uri že predlagano, kaj bi učenci lahko ustvarjali iz odpadnih 
materialov. Cilji v zvezi z likovnim izdelkom niso razdelani. 

Priprava 16 Stavbe so samo motiv; otroci ne usvojijo nobenega cilja, povezanega z 
naravoslovjem. 

Priprava 17 Ni naravoslovnih vsebin, je pa priprava opredeljena kot medpredmetno 
povezovanje, mogoče zaradi tihožitja kot motiva. 

Priprava 18 Mogoča bi bila povezava preko materialov, vendar je v pripravi premalo 
poudarka na naravoslovnem delu, da bi lahko to zapisali k ciljem. Lahko 
bi dodali cilje v zvezi z vrtom (živali, življenjski prostor). Uporabljen je 
bil kot motiv. Vsebina je bila razložena tudi z naravoslovnega vidika. 
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Priprava 19 Povezava je navezana samo preko pojma 'tekstura'; lahko bi navezali še 
na materiale (les je sicer omenjen). Z naravoslovnega vidika cilji niso 
razdelani. 

Priprava 20 Povezali bi lahko cilje glede materialov (odpadni material), kar je tudi 
navedeno v pripravi, vendar potem te cilji z naravoslovnega vidika ne bi 
bili dobro razdelani. 

Priprava 21 Ni povezave s spoznavanjem okolja. 
Priprava 22 Povezali bi lahko preko materialov, vendar naravoslovni cilji niso dovolj 

jasno razdelani. 
Priprava 23 Povezava bi bila mogoča na temo gibanja (človek – gibanje – kiparstvo), 

vendar naravoslovni cilji niso razdelani. 
Priprava 24 Naravosloven je samo motiv (jesensko listje), ni pa razdelanih ciljev. 
Priprava 25 V uvodnem delu berejo pravljico o mavrici, kar bolj nakazuje na 

povezavo s slovenščino kot z naravoslovjem. 
Povezava bi bila možna preko motiva, ampak naravoslovni cilji niso 
razdelani. 

Priprava 26 Možna bi bila povezava preko materialov, vendar naravoslovni cilji niso 
razdelani. Bolj je izrazita povezava s slovenščino, vendar tudi za ta 
predmet cilji niso navedeni. 

Priprava 27 Ni povezave s spoznavanjem okolja. Povezava s slovenščino preko 
pravljice. 

Priprava 28 Povezavo bi lahko navezali na pomlad, živali, rastline, vendar 
naravoslovni cilji niso razdelani. 

Priprava 29 Ni povezave. 
Priprava 30 Povezavo bi lahko navezali na materiale, vendar naravoslovni cilji niso 

razdelani. Povezavo bi lahko navezali na morske živali, vendar 
naravoslovni cilji niso razdelani. 

 

Glede na te opombe bi povezave iz priprav lahko navezali na naravoslovno vsebino, ki je bila 
sicer omenjena kot motiv ali pa je bila pomoč pri predstavljanju materialov, tehnik, pri 
zastavljanju ali reševanju likovnega problema (priprave 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, tabela 27). Čeprav so bile naravoslovne vsebine v 
nekaterih pripravah razdelane dokaj poglobljeno, ni bilo v nobeni od teh priprav zastavljenih 
nobenih ciljev v zvezi z naravoslovjem. Tu naletimo na problem načrtovanja medpredmetnega 
povezovanja. Čeprav priprave nakazujejo dobre priložnosti za medpredmetno povezovanje, 
učitelji ciljev niso ustrezno navedli. Četudi je potem prišlo do medpredmetnega povezovanja 
spontano, ta povezava verjetno ni bila izkoriščena tako, kot bi bila lahko. Poglobljena in 
kvalitetna medpredmetna povezava je namreč mogoča le, če je dosledno načrtovana 
(Štemberger, 2007). V nekaterih od zgoraj naštetih priprav so bile naravoslovne vsebine 
omenjene zelo na hitro oziroma sploh niso bile razložene; uporabljene so bile kot asociacija. 
Na tej točki spet lahko izpostavimo pomen načrtovanja medpredmetne povezave vnaprej ter 
pomen ustreznega načrtovanja le-te. Razvidno je, da so bili v pregledanih pripravah 
naravoslovni cilji zelo zapostavljeni, saj v večini priprav sploh niso bili omenjeni, čeprav je 
bilo v pripravah navedeno, da gre za medpredmetno povezavo. Pomembno je, da so v pripravah 
navedeni cilji obeh predmetov (Štemberger, 2007). Čeprav so učitelji v anketnem vprašalniku 
in intervjujih izpostavili predvsem zapostavljenost likovne vzgoje v primerjavi z naravoslovjem 
pri medpredmetni povezavi teh dveh predmetov, bi lahko glede na učne priprave prej sklepali 
obratno. Tako načrtovanje ne vodi v kvalitetno medpredmetno povezovanje.  
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Nekatere ure so opredeljene kot medpredmetne povezave med naravoslovjem in likovno 
umetnostjo, vendar prav tako nimajo medpredmetnih ciljev. Vsebujejo le zelo šibke asociacije, 
ki jih ne moremo opredeliti kot medpredmetne povezave, ne vsebujejo nobenih povezav ali pa 
celo vsebuje medpredmetno povezavo z drugimi predmeti, npr. slovenščino in glasbo (priprave 

2, 14, 21, 27, 29, tabela 27). Na podlagi tega lahko sklepamo, da avtorji teh priprav ne razumejo 
pojma medpredmetno povezovanje oziroma so naravoslovje kot medpredmetno povezavo 
verjetno navedli le zaradi lastne asociacije na kakšno od naravoslovnih tem, medtem ko 
naravoslovnih ciljev ni mogoče najti, niti niso bili v nobenem od potekov ur razdelani ali 
omenjeni. 

Le ena priprava za medpredmetno povezavo je vsebovala cilje iz obeh predmetov, ki so bili 
glede na pripravo tudi usvojeni (priprave 1, tabela 27). V teh pripravah lahko najdemo tri cilje 
iz učnega načrta za naravoslovje, ki se navezujejo na tematski sklop prostor. Ti cilji so: učenci 

opišejo pomen naravnih materialov za zdravo življenje, učenci pojasnijo razmerja med 

poslopji, učenci glede na namembnost opišejo določena poslopja v podeželskem naselju 

(priloga 7). Ti cilji so z različnimi aktivnostmi v času opisane ure v pripravah tudi doseženi. 
Učna cilja iz likovne umetnosti, navedena v pripravah, sta: učenci ob fotografijah likovno 

urejenih podeželskih naselij pripovedujejo o uporabi barv in opišejo pomen okraševanja stavb, 

učenci razvijajo spodobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in izdelkov 

drugih (priloga 7). Tudi doseganje teh dveh ciljev je v poteku priprav predvideno. 

 

 

 

 

 

 

 

Sinteza rezultatov je podana v obliki odgovorov na raziskovalna vprašanja.  

R1: Kako pogosto učitelji uporabljajo medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno 
umetnostjo?  

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da največ učiteljev medpredmetno povezavo med 
naravoslovjem in likovno umetnostjo uporablja občasno, torej približno enkrat na mesec. 
Približno enak delež učiteljev uporablja medpredmetno povezavo zelo redko in nikoli ali pa 
pogosto in zelo pogosto. 

R2: Kakšna so stališča učiteljev do medpredmetnega povezovanja naravoslovja in likovne 
umetnosti in kako učitelji opredeljujejo medpredmetno povezovanje?  

Večini učiteljev se zdi obravnavana medpredmetna povezava smiselna. Pozitivna mnenja se 
povezujejo z lažjim in boljšim pomnjenjem učne snovi za učence, večjo motivacijo, 
konkretnimi izkušnjami otrok z delom, prepletanjem vsebin in povezavo z vsakdanjim 
življenjem. Tega ne menijo samo učitelji razrednega pouka, temveč lahko podobna mnenja 
zasledimo tudi v literaturi (Štemberger, 2007, Sicherl-Kafol, 2007, Sicherl-Kafol 2008, 
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Bergant, 1990, Jones, 2009). Negativna stališča do medpredmetne povezave med 
naravoslovjem in likovno umetnostjo so manj pogosta; učitelji kot njihovo utemeljitev 
izpostavljajo predvsem zanemarjanje ciljev likovne umetnosti ter to, da se naravoslovje in 
tehnika lažje poveže z drugimi predmeti kot likovna umetnost. Taka stališča verjetno temeljijo 
predvsem na neenakovrednem vključevanju obeh predmetnih področij v medpredmetno 
povezovanje ter na slabi seznanjenosti s tem, kaj medpredmetna povezava med naravoslovjem 
in likovno umetnostjo sploh je. Učitelji kot medpredmetno povezavo opredeljujejo in vidijo kot 
priložnost za vključevanje vsebin, povezanih z naravo, za ponavljanje snovi ter motiviranje 
otrok. Nekaj učiteljev je izpostavilo, da medpredmetna povezava pomeni iskanje ciljev iz dveh 
različnih področij in njihovo realizacijo, kar bi tudi sama označila kot pravilno opredelitev 
(Štemberger, 2007). 

R3: Ali je po mnenju učiteljev medpredmetna povezava med naravoslovjem in likovno 
umetnostjo bolj smiselna v prvem ali v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ali menijo, 
da je smiselna v obeh VIO in zakaj?  

Učitelji so večinoma poudarili, da smiselnost medpredmetne povezave ni odvisna od tega, v 
katerem vzgojno-izobraževalnem obdobju se izvaja, temveč je bolj pomembno to, da je 
povezava ustrezno načrtovana. Tisti učitelji, ki menijo, da je medpredmetna povezava bolj 
smiselna v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, svoje mnenje utemeljujejo s tem, da mlajši 
učenci potrebujejo več konkretnih izkušenj, ki pa jih po njihovem mnenju ta medpredmetna 
povezava omogoča (Bergant, 1990).  

R4: Za katere pojme (vsebine) v učnih načrtih učitelji mislijo, da jih je najbolj smiselno 
medpredmetno povezovati in zakaj?  

Učitelji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so kot smiselne v anketnem vprašalniku 
največkrat opredelil pojme sile in gibanja (NAR) in linija (LUM) (32 % odgovorov), pojme 
postopki (NAR) in risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM) (25 % 
odgovorov). Sledi povezava med postopki in spretnostmi (NAR) in risanjem in skicami (LUM). 
Najmanjkrat so kot smiselne opredelili povezave med pojmi pojavi (NAR) in odtis (LUM) (2 
% odgovorov), snovi (NAR) in atelje in galerija (LUM) (11 % odgovorov), pojavi (NAR) in 
atelje in galerija (LUM) (2 % odgovorov), sile in gibanja (NAR) in barva (LUM) (2 % 
odgovorov) in sile in gibanja (NAR) ter atelje in galerija (LUM) (2 % odgovorov). V drugem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju so kot smiselno največkrat opredelili povezavo med pojmi 
živa bitja (NAR) in kip (LUM) (62 % odgovorov), človek (NAR) in kip (LUM) (62 % 
odgovorov) in povezavo med pojmi živa bitja (NAR) in tople in hladne barve (LUM) (48 % 
učiteljev). Povezav med pojmi keramika, visoki tisk ter ritem s pojmom snovi (NAR) nobeden 
od učiteljev ni opredelil kot smiselnih. Nekaterih primerov, ki so jih učitelji omenjali, ne 
moremo opredeliti kot medpredmetnega povezovanja med naravoslovjem in likovno 
umetnostjo (npr. peka kruha, poskus z mavrico, izdelovanje plakatov). Medpredmetna 
povezava namreč vsebuje povezavo preko pojmov, teme ali vsebine, ki pa jih pri omenjenih 
primerih ni mogoče najti (Sicherl-Kafol, 2008). Nekatere povezave, ki so jih učitelji omenjali 
sami od sebe, lahko najdemo v učnih načrtih in priporočilih v literaturi (npr. človek (NAR) – 
kiparstvo (LUM) – v učnem načrtu je priporočena povezava z likovno umetnostjo na področju 
zunanjega izgleda človeka (Vodopivec, 2011)). Nekateri primeri so inovativni in v učnih načrtih 
niso omenjeni, vendar bi jih lahko vseeno opredelili kot dobre prakse (npr. snovi (NAR) – 
arhitektura s pomočjo lego kock (LUM)). Pogoste povezave pri naravoslovju so v zvezi s 
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človekom in živimi bitji in tudi z varovanjem okolja in snovmi. Pri likovni umetnosti so najbolj 
pogoste povezave s kiparstvom in prostorskim oblikovanjem, malo manj pa z različnimi 
oblikami oblikovanja na ploskvi, čeprav so tudi te povezave prisotne. 

R5: Kakšne so po mnenjih učiteljev spremembe pri učencih v njihovem znanju, motivaciji, 
samopodobi in zmožnosti povezovanja usvojene snovi z življenjskimi okoliščinami, ko 
uporabljajo medpredmetno povezavo?  

Ob vpeljavi medpredmetne povezave med naravoslovjem in likovno umetnostjo so učitelji 
opazili različne spremembe. Glede razlik v znanju večinoma pravijo, da se je izboljšala. 
Pozitivne spremembe, ki jih opažajo, so, da učenci s praktičnimi izkušnjami pri pouku 
pridobivajo dolgotrajnejše znanje, se učijo na podlagi že prej usvojene učne snovi in jo tudi 
bolje ter bolj poglobljeno razumejo. Negativna opažanja govorijo o prevelikem poudarku na 
učni snovi iz naravoslovja, kar po mojem mnenju kaže na neenakovredno obravnavo 
naravoslovnih in likovno-umetnostnih pojmov (Štemberger, 2007).  

Glede razlik v motivaciji prav tako večinoma opažajo pozitivne spremembe. Medpredmetne 
povezave že same po sebi nudijo priložnost za povečanje motivacije, saj pouk v sklopu le-teh 
običajno poteka malo drugače, kot je to običajno (Štemberger, 2007). Učitelji v tem vidijo tudi 
boljše priložnosti za ponavljanje snovi, vključevanje ustvarjalnosti, nazorno predstavitev snovi, 
medpredmetno povezavo kot uvodno motivacijo, razgiban pouk, dober občutek otrok ob 
povezovanju dela že znane snovi z novo in iskanje samostojnih odgovorov. Učitelji, ki so 
opazili negativne spremembe, pravijo, da na nekatere otroke ta medpredmetna povezava 
negativno vpliva, kadar jim je ena učna vsebina že na splošno manj všeč, potem pa jo povežemo 
z drugo. V tem primeru so potem manj motivirani za obravnavo snovi. Takim primerom se 
lahko izognemo, če otroke res dobro poznamo ter glede na to sklepamo, kako bo medpredmetna 
povezava vplivala na motivacijo v razredu.  

Večina učiteljev glede razlik v samopodobi opazi pozitivne spremembe; veliko učiteljev 
sprememb ne opazi; zelo izrazitega poslabšanja ni opazil nobeden od anketiranih učiteljev. Kot 
pozitivne spremembe učitelji navajajo, da se otroci ob združevanju obravnave učnih vsebin iz 
njihovega močnega področja z njihovim šibkim področjem počutijo bolje, ker si lahko 
pomagajo z znanjem, ki ga že imajo iz svojega močnega področja. Ker medpredmetna povezava 
med naravoslovjem in likovno umetnostjo nudi možnosti za raznolik pouk, v katerega lahko 
vključujemo tudi problemske situacije, učitelji poročajo, da se učenci dobro počutijo, kadar 
premostijo take situacije. To prav tako vpliva na pozitivno samopodobo med obravnavo učnih 
vsebin. Učitelji so poudarili tudi, da v kratkem obdobju (v primeru, če tovrstno medpredmetno 
povezavo uporabimo samo enkrat) ne moremo doseči velikih sprememb glede samopodobe pri 
učencih, ki imajo na splošno težave na tem področju. S takimi učenci je potrebno na 
samopodobi delati stalno ne glede na obravnavne učne vsebine. Nekaterim učencem je potrebno 
posvetiti več pozornosti pri vseh predmetih, da se v šoli sčasoma počutijo bolje. V primeru 
večkratne uporabe tovrstne medpredmetne povezave v času celega šolskega leta vseeno lahko 
vplivamo na samopodobo pri tistih učencih, ki jim tovrstna medpredmetna povezava ustreza in 
pomaga (Cutting in Kelly, 2015). Kot negativno so učitelji izpostavili, da se v primeru, če ima 
učenec na enem področju, ki je vključeno v medpredmetno povezavo, zelo nizko samopodobo, 
na drugem področju pa povprečno, lahko zgodi, da pri medpredmetni povezavi prevlada slab 
občutek v povezavi z učenčevim šibkim področjem. Na tej točki poudarjamo pomen 
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diferenciacije pouka, pozornega načrtovanja medpredmetne povezave glede na razred kot 
skupino in glede na posameznike v razredu (Štemberger, 2007).  

Tudi glede zmožnosti učencev za povezovanje učne snovi z življenjskimi okoliščinami so 
učitelji večinoma opazili pozitivne spremembe. Po njihovem mnenju učenci učno snov bolje 
povežejo z življenjskimi okoliščinami zaradi boljše zmožnosti povezovanja zaradi konkretnih 
izkušenj, bolj utrjene učne snovi, zaradi spoznavanja učne snovi na različne načine, drugačnega 
načina razmišljanja učencev med obravnavo učne snovi ter širšega pogleda nanjo in tudi, ker 
učenci sami ugotovijo, da bodo lahko spoznane vsebine uporabili kje drugje, in ne samo v šoli. 
Poudarjen je bil tudi pomen načrtovanja. Če želimo, da bodo učenci znali povezati učno snov z 
življenjskimi okoliščinami, jo moramo predstaviti na čim bolj konkreten način in se izogibati 
preveč abstraktnim predstavam. Povezava med naravoslovjem in likovno umetnostjo nudi prav 
to priložnost (Halapine, 2004). Negativno mnenje, ki je bilo izpostavljeno glede povezave z 
življenjskimi okoliščinami, je, da nekaterih vsebin in motivov pri likovni umetnosti v resnici 
nočemo povezovati z 'resničnim' življenjem, temveč učence spodbujamo, da ustvarijo nek 
domišljijski motiv, da so ustvarjalni in da se pravzaprav od življenjskih okoliščin oddaljijo. 
Kdaj in kako bo učitelj uporabil to medpredmetno povezavo, je del učiteljeve svobode, zato je 
pomembno, da se za to povezavo odloči takrat, ko sam presodi, da bo primerno in kar najbolj 
strokovno ustrezno izvedena. Tudi v povezavo z naravoslovjem in likovno umetnostjo je 
mogoče vpeljati domišljijske elemente. Povezava pravzaprav spodbuja ustvarjalno razmišljanje 
na vseh področjih (Cutting in Kelly, 2015).  

Učitelji glede sprememb v znanju, motivaciji, samopodobi in zmožnosti povezovanja učne 
snovi z življenjskimi okoliščinami povsod poudarjajo, da je vpliv medpredmetne povezave 
odvisen tudi od otrok kot posameznikov. Pri nekaterih otrocih tovrstna medpredmetna 
povezava omogoči zelo dobre rezultate, medtem ko drugim preprosto ne ustreza zaradi njihovih 
individualnih interesov ter učnih značilnosti.  

R6: Ali so pri uporabi medpredmetne povezave enakovredno obravnavani pojmi iz 
naravoslovja kot tudi pojmi iz likovne umetnosti?  

Iz odgovorov v anketnem vprašalniku in intervjujev sklepam, da nekateri učitelji uporabljajo 
tudi kvalitetne medpredmetne povezave oziroma da imajo za te povezave dobre ideje. Njihovi 
odgovori so nakazovali, da medpredmetne povezave načrtujejo glede na cilje različnih 
predmetnih področij, so pozorni na smiselnost povezave učnih vsebin ter ne zapostavljajo 
nobenega od predmetov. Drugi kot medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno 
umetnostjo navajajo neustrezne primere, na primer izvedbo naravoslovnega eksperimenta in 
skico le-tega. Navajajo, da pri povezavi uporabljajo vedno isto likovno tehniko, da se jim zdijo 
cilji likovne umetnosti premalo poudarjeni ter da medpredmetne povezave ne načrtujejo 
vnaprej. Ob pregledovanju tridesetih priprav sem ugotovila, da se kljub temu, da so učitelji v 
raziskavi dokaj pravilno opredeljevali medpredmetno povezovanje, pri načrtovanju v veliki 
večini še pojavljajo in nastajajo težave. V nobeni pripravi, kjer je bilo navedeno, da gre za 
medpredmetno povezovanje, cilji niso bili posebej opredeljeni kot naravoslovni ali likovno-
umetnostni, čeprav je za načrtovanje medpredmetne povezave potrebno načrtovati cilje obeh 
predmetov (Štemberger, 2007). Nekaj priprav je sicer vsebovalo naravoslovne vsebine, ki so 
bile tudi dokaj ustrezno razdelane. V pripravah so prevladovali likovno-umetnostni cilji, čeprav 
učitelji kot težavo izpostavljajo, da je likovna umetnost pri tovrstnem medpredmetnem 
povezovanju zapostavljena.  
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4. Zaključek 
 

V času nastajanja magistrskega dela je bilo veliko poudarka na pomenu medpredmetnega 
povezovanja na splošno. V današnjem času je ena izmed bolj iskanih lastnosti zmožnost, da 
razmišljamo zunaj ustaljenih okvirjev. Medpredmetno povezovanje je način poučevanja, ki 
razvija to spretnost.  

Medpredmetno povezovanje med naravoslovjem in likovno umetnostjo je posebna specifika. 
Učitelji so, preden je bil z njimi izveden intervju in med tem ko so poslušali razlago, o čem bo 
govoril, večinoma pripomnili, da je to res nenavadna povezava in da bodo težko kaj veliko 
pripomogli s svojim znanjem. Ko pa je intervju stekel, so se postopoma spomnili na vedno več 
asociacij in primerov uporabe te povezave. Težava, ki se je pojavila pri raziskavi, je, da ne 
poučujejo vsi anketirani učitelji v istem vzgojno-izobraževalnem obdobju in so zato na nekatera 
vprašanja odgovarjali ločeno, kar pri nekaterih vprašanjih povzroči različen vzorec. Pri iskanju 
učnih priprav sem večinoma našla učne priprave likovne umetnosti, ki so imele v glavi zapisano 
medpredmetno povezavo med spoznavanjem okolja/naravoslovjem in tehniko in likovno 
umetnostjo. Bolj redke so bile priprave iz naravoslovja.  

Raziskava odgovarja na vseh šest raziskovalnih vprašanj; odgovori so povezani z literaturo. 
Glede na ugotovljeno lahko sklepamo, da učitelji medpredmetno povezavo sicer uporabljajo 
dokaj pogosto; njihova stališča do te povezave so večinoma pozitivna. Učitelji razrednega 
pouka večinoma menijo, da je tovrstna medpredmetna povezava lahko koristna tako v prvem 
kot v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Nekateri so izpostavili, da sploh v prvem 
triletju učenci potrebujejo veliko konkretnih izkušenj, ki jih medpredmetna povezava med 
naravoslovjem in likovno umetnostjo lahko omogoči. Pri naravoslovju učitelji kot smiselne 
pogosto opredelijo povezave med pojmi v zvezi z živimi bitji in človekom, varovanjem okolja 
in snovmi. Pri likovni umetnosti kot take pogosto opredelijo povezave pojmov v zvezi s 
kiparstvom in prostorskim oblikovanjem. Opažene spremembe v znanju, motivaciji, 
samopodobi in zmožnosti povezovanja učne snovi v zvezi z življenjskimi okoliščinami so 
večinoma pozitivne, kar kaže na to, da je medpredmetna povezava med naravoslovjem in 
likovno umetnostjo dobra izbira za nadgradnjo pouka.  

Nekateri učitelji kot medpredmetno povezovanje naravoslovja z likovno umetnostjo 
opredeljujejo na primer naravoslovne eksperimente in njihove skice ter risanje plakatov v 
povezavi z naravoslovnimi vsebinami. Takih primerov ne moremo opredeliti kot 
medpredmetnih, saj ne vključujejo likovno-umetnostnih ciljev. Čeprav pri neki učni uri učenci 
na primer rišejo, se mi zdi pomembno, da zna učitelj razlikovati med umetniško risbo in risbo, 
ki nastane v sklopu pouka naravoslovja ter je potemtakem znanstvena skica in ne umetniško 
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delo. Čeprav nekateri učitelji medpredmetne povezave ne znajo dobro opredeliti, jih je večina 
še vedno takih, ki pri opredelitvi omenjajo medpredmetne cilje ter iskanje le-teh v učnem 
načrtu. Glede na to je presenetljivo, da je pri pregledovanju priprav postalo očitno, da jim 
načrtovanje medpredmetne povezave še vseeno ne gre prav dobro od rok. Radi bi verjeli, da je 
veliko učiteljev takih, ki kljub slabo zasnovani medpredmetni povezavi oziroma pripravi za le-
to dobro izpeljejo učne ure. Pa vendar imajo glede na raziskavo še veliko prostora za napredek. 
Z dobro načrtovanimi pripravami lahko h kvaliteti še veliko doprinesejo. Učitelji največkrat 
preskočijo zapis medpredmetnih ciljev, ki so zelo pomemben del samega medpredmetnega 
povezovanja. Z jasno zapisanimi cilji bi se lahko izognili zapostavljanju enega od predmetov, 
ki ga izpostavljajo v možnih težavah v zvezi z medpredmetno povezavo likovne umetnosti in 
naravoslovja. Učitelji so izpostavili predvsem zapostavljanje likovne umetnosti; pri pregledu 
priprav je bilo ugotovljeno, da v resnici skoraj ne zapisujejo naravoslovnih ciljev, čeprav 
pripravo označijo kot tako, ki vsebuje medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno 
umetnostjo. Osredotočijo se na motiv in vsebino, na kateri temelji likovni problem, ki je 
naravoslovno obarvan in potem zaradi tega označijo ure kot medpredmetne. Čeprav so določeni 
naravoslovni cilji v takih urah res doseženi, bi učitelji z zapisom ciljev bolje ozavestili pomen 
le-teh ter bi se potem nanje bolj osredotočili. 

Zaključimo lahko torej, da se učitelji zavedajo pozitivnih strani medpredmetne povezave med 
naravoslovjem in likovno umetnostjo, vendar je nekateri ne razumejo dobro ter se je ne lotijo 
pravilno; načrtovanje je zelo nenatančno. Čeprav so v učnih načrtih zapisani predlogi za 
medpredmetne povezave, bi bilo v poglavjih, ki se medpredmetnih povezav dotikajo, dobro 
dodati še natančna navodila za zapis medpredmetnih priprav in ciljev ter dodati še kakšno 
priporočilo glede samega načrtovanja. Ker je učni načrt običajno prvi pripomoček, po katerem 
učitelji pri načrtovanju posegajo, bi že nekaj dodanih povedi lahko povzročilo veliko razliko. 
Če bi raziskovanje v smeri teme magistrskega dela nadaljevali, bi priporočala, da se glede na 
to, da je vprašanje, v katerem vzgojno-izobraževalnem obdobju je povezava označena kot bolj 
smiselna, raziskovalec izogne delitvi učiteljev na prvo in drugo vzgojno-izobraževalno 
obdobje. Glede analize priprav bi se bilo v prihodnosti potrebno osredotočiti še na tiste, ki v 
pouk naravoslovja vključujejo likovno umetnost in ne obratno. Možne poti nadaljevanja 
raziskave so raznolike. Ker se na področju načrtovanja te medpredmetne povezave kaže največ 
težav, bi raziskovanje te teme najbrž ponudilo veliko koristnih rezultatov, ki bi pripomogli k 
reševanju težav, ki nastajajo ob uporabi medpredmetne povezave. 
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Priloge 
 

Priloga 1: Vprašanja za intervju 

1. Ali poučujete v prvem ali drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju? Ali ste kdaj poučevali 
tudi razrede iz kakšnega drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja?  

2. Ali pri svojem delu pogosto uporabljate medpredmetno povezovanje med naravoslovjem in 
likovno umetnostjo? Zakaj se odločate oziroma zakaj se ne odločate za tako medpredmetno 
povezovanje?  

3. Kakšne so vaše asociacije na medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno 
umetnostjo in kako si to povezavo predstavljate, kako bi jo opredelili? 

4. Ali lahko podate kakšen praktičen primer omenjenega medpredmetnega povezovanja? 

5. Katere pojme je po vašem mnenju najbolj smiselno in najlažje medpredmetno povezovati pri 
omenjenih predmetih? 

6. Ali se vam zdi bolj smiselno uporabljati medpredmetno povezavo omenjenih predmetov v 
nižjih razredih (1. VIO) ali višjih razredih (2. VIO)? Zakaj tako menite? 

7. Glede na vaše izkušnje opišite vaša opažanja glede učencev in razlike v znanju, če uporabljate 
medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno umetnostjo in če je ne. 

8. Glede na vaše izkušnje opišite vaša opažanja glede učencev in razlike v motivaciji, če 
uporabljate medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno umetnostjo in če je ne. 

9. Glede na vaše izkušnje opišite vaša opažanja glede učencev in razlike v samopodobi, če 
uporabljate medpredmetno povezavo med naravoslovjem in likovno umetnostjo in če je ne. 

10. Glede na vaše izkušnje opišite vaša opažanja glede učencev in razlike v zmožnosti 
povezovanja usvojene snovi z življenjskimi okoliščinami, če uporabljate medpredmetno 
povezavo med naravoslovjem in likovno umetnostjo in če je ne. 

Priloga 2: Pogostost medpredmetnih povezav 

Navedena je strnjena pogostost izbire medpredmetnih povezav kot smiselnih. 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

- prostor (NAR) – oblika (LUM)  11 % 
- prostor (NAR) – linija (LUM)  14 % 
- prostor (NAR) – točka – pika (LUM)  9 % 
- prostor (NAR) – barva (LUM)  4 % 
- prostor (NAR) – odtis (LUM)  4 % 
- prostor (NAR) – grafika (LUM)  4 % 
- prostor (NAR) – kip (LUM)  20 % 
- prostor (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM)  13 % 
- prostor (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM)  9 % 
- prostor (NAR) – atelje in galerija (LUM)  11 % 
- snovi (NAR) – oblika (LUM)  8 % 



 
 

88 
 

- snovi (NAR) – linija (LUM)  7 % 
- snovi (NAR) – točka – pika (LUM)  3 % 
- snovi (NAR) – barva (LUM)  13 % 
- snovi (NAR) – odtis (LUM)  12 % 
- snovi (NAR) – grafika (LUM)  12 % 
- snovi (NAR) – kip (LUM)  12 % 
- snovi (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM)  17 % 
- snovi (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM)  15 % 
- snovi (NAR) – atelje in galerija (LUM)  2 % 
- pojavi (NAR) – oblika (LUM)  13 % 
- pojavi (NAR) – linija (LUM)  15 % 
- pojavi (NAR) – točka – pika (LUM)  13 % 
- pojavi (NAR) – barva (LUM)  19 % 
- pojavi (NAR) – odtis (LUM)  2 % 
- pojavi (NAR) – grafika (LUM)  11 % 
- pojavi (NAR) – kip (LUM)  6 % 
- pojavi (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM)  15 % 
- pojavi (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM)  6 % 
- pojavi (NAR) – atelje in galerija (LUM)  2 % 
- živa bitja (NAR) – oblika (LUM)  12 % 
- živa bitja (NAR) – linija (LUM)  12 % 
- živa bitja (NAR) – točka – pika (LUM)  8 % 
- živa bitja (NAR) – barva (LUM)  11 % 
- živa bitja (NAR) – odtis (LUM)  9 % 
- živa bitja (NAR) – grafika (LUM)  8 % 
- živa bitja (NAR) – kip (LUM)  15 % 
- živa bitja (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM)  11 % 
- živa bitja (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM)  7 % 
- živa bitja (NAR) – atelje in galerija (LUM)  7 % 
- človek (NAR) – oblika (LUM)  8 % 
- človek (NAR) – linija (LUM)  11 % 
- človek (NAR) – točka – pika (LUM)  5 % 
- človek (NAR) – barva (LUM)  5 % 
- človek (NAR) – odtis (LUM)  9 % 
- človek (NAR) – grafika (LUM)  8 % 
- človek (NAR) – kip (LUM)  22 % 
- človek (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM)  11 % 
- človek (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM)  13 % 
- človek (NAR) – atelje in galerija (LUM)  9 % 
- jaz (NAR) – oblika (LUM)  9 % 
- jaz (NAR) – linija (LUM)  12 % 
- jaz (NAR) – točka – pika (LUM)  6 % 
- jaz (NAR) – barva (LUM)  8 % 
- jaz (NAR) – odtis (LUM)  9 % 
- jaz (NAR) – grafika (LUM)  6 % 
- jaz (NAR) – kip (LUM)  14 % 
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- jaz (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM)  13 % 
- jaz (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM)  10 % 
- jaz (NAR) – atelje in galerija (LUM)  13 % 
- okoljska vzgoja (NAR) – oblika (LUM)  8 % 
- okoljska vzgoja (NAR) – linija (LUM)  11 % 
- okoljska vzgoja (NAR) – točka – pika (LUM)  8 % 
- okoljska vzgoja (NAR) – barva (LUM) 17 % 
- okoljska vzgoja (NAR) – odtis (LUM)  8 % 
- okoljska vzgoja (NAR) – grafika (LUM)  13 % 
- okoljska vzgoja (NAR) – kip (LUM)  5 % 
- okoljska vzgoja (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM)  

16 % 
- okoljska vzgoja (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM) 13 

% 
- okoljska vzgoja (NAR) – atelje in galerija (LUM)  3 % 
- postopki (NAR) – oblika (LUM)  4 % 
- postopki (NAR) – linija (LUM)  17 % 
- postopki (NAR) – točka – pika (LUM)  4 % 
- postopki (NAR) – barva (LUM)  10 % 
- postopki (NAR) – odtis (LUM)  4 % 
- postopki (NAR) – grafika (LUM)  8 % 
- postopki (NAR) – kip (LUM)  6 % 
- postopki (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM)  25 % 
- postopki (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM)  15 % 
- postopki (NAR) – atelje in galerija (LUM)  6 % 
- sile in gibanja (NAR) – oblika (LUM)  6 % 
- sile in gibanja (NAR) – linija (LUM)  32 % 
- sile in gibanja (NAR) – točka – pika (LUM)  17 % 
- sile in gibanja (NAR) – barva (LUM)  2 % 
- sile in gibanja (NAR) – odtis (LUM)  8 % 
- sile in gibanja (NAR) – grafika (LUM)  8 % 
- sile in gibanja (NAR) – kip (LUM)  11 % 
- sile in gibanja (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični pripomočki (LUM)  9 

% 
- sile in gibanja (NAR) – risarski, slikarski, kiparski in grafični materiali (LUM)  6 % 
- sile in gibanja (NAR) – atelje in galerija (LUM)  2 % 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

- snovi (NAR) – prostor (LUM)  15 % 
- snovi (NAR) – nizanje linij (LUM)  10 % 
- snovi (NAR) – kip (LUM)  25 % 
- snovi (NAR) – relief (LUM)  20 % 
- snovi (NAR) – keramika (LUM)  0 % 
- snovi (NAR) – simetrija in asimetrija (LUM)  10 % 
- snovi (NAR) – visoki tisk (LUM)  0 % 
- snovi (NAR) – ritem (LUM)  5 % 
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- snovi (NAR) – razporejanje ploskev in oblik (LUM)  30 % 
- snovi (NAR) – barve in barvni odtenki (LIM)  40 % 
- snovi (NAR) – barvni kontrasti (LUM)  20 % 
- snovi (NAR) – tople in hladne barve (LUM) 35 % 
- sile in gibanja (NAR) – prostor (LUM)  33 % 
- sile in gibanja (NAR) – nizanje linij (LUM)  33 % 
- sile in gibanja (NAR) – kip (LUM)  24 % 
- sile in gibanja (NAR) – relief (LUM)  14 % 
- sile in gibanja (NAR) – keramika (LUM)  5 % 
- sile in gibanja (NAR) – simetrija in asimetrija (LUM)  10 % 
- sile in gibanja (NAR) – visoki tisk (LUM)  10 % 
- sile in gibanja (NAR) – ritem (LUM)  19 % 
- sile in gibanja (NAR) – razporejanje ploskev in oblik (LUM)  10 % 
- sile in gibanja (NAR) – barve in barvni odtenki (LIM)  5 % 
- sile in gibanja (NAR) – barvni kontrasti (LUM)  10 % 
- sile in gibanja (NAR) – tople in hladne barve (LUM)  5 % 
- pojavi (NAR) – prostor (LUM)  21 % 
- pojavi (NAR) – nizanje linij (LUM)  16 % 
- pojavi (NAR) – kip (LUM)  11 % 
- pojavi (NAR) – relief (LUM) 26 % 
- pojavi (NAR) – keramika (LUM)  5 % 
- pojavi (NAR) – simetrija in asimetrija (LUM)  5 % 
- pojavi (NAR) – visoki tisk (LUM)  21 % 
- pojavi (NAR) – ritem (LUM)  21 % 
- pojavi (NAR) – razporejanje ploskev in oblik (LUM) 26 % 
- pojavi (NAR) – barve in barvni odtenki (LIM)  37 % 
- pojavi (NAR) – barvni kontrasti (LUM) 37 % 
- pojavi (NAR) – tople in hladne barve (LUM)  16 % 
- človek (NAR) – prostor (LUM)  10 % 
- človek (NAR) – nizanje linij (LUM)  19 % 
- človek (NAR) – kip (LUM)  62 % 
- človek (NAR) – relief (LUM) 14 % 
- človek (NAR) – keramika (LUM)  5 % 
- človek (NAR) – simetrija in asimetrija (LUM)  38 % 
- človek (NAR) – visoki tisk (LUM)  14 % 
- človek (NAR) – ritem (LUM)  19 % 
- človek (NAR) – razporejanje ploskev in oblik (LUM)  10 % 
- človek (NAR) – barve in barvni odtenki (LIM) 14 % 
- človek (NAR) – barvni kontrasti (LUM) 5 % 
- človek (NAR) – tople in hladne barve (LUM) 38 % 
- živa bitja (NAR) – prostor (LUM)  33 % 
- živa bitja (NAR) – nizanje linij (LUM)  14 % 
- živa bitja (NAR) – kip (LUM)  62 % 
- živa bitja (NAR) – relief (LUM)  14 % 
- živa bitja (NAR) – keramika (LUM)  5 % 
- živa bitja (NAR) – simetrija in asimetrija (LUM)  33 % 
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- živa bitja (NAR) – visoki tisk (LUM)  10 % 
- živa bitja (NAR) – ritem (LUM)  14 % 
- živa bitja (NAR) – razporejanje ploskev in oblik (LUM)  24 % 
- živa bitja (NAR) – barve in barvni odtenki (LIM)  29 % 
- živa bitja (NAR) – barvni kontrasti (LUM)  24 % 
- živa bitja (NAR) – tople in hladne barve (LUM)  48 % 

Priloga 3: Obrazci za analizo priprav 

PRIPRAVA ŠT. 
Medpredmetna povezava:  
Razred:  
V pripravi je jasno opredeljeno, da gre za 
medpredmetno povezavo med navedenima 
predmetnima področjema 

 

Cilji v pripravi so jasno opredeljeni glede na 
predmetno področje 

 

Priprava vključuje likovno-umetnostne in 
naravoslovne vsebine  

 

Učni cilji iz naravoslovja, 
navedeni v pripravi 

Cilj iz naravoslovja je bil 
glede na pripravo 
realiziran 

Učni cilji iz 
likovne umetnosti, 
navedeni v 
pripravi 

Cilj iz likovne 
umetnosti je bil 
glede na pripravo 
realiziran 

    
    
    
SKUPAJ:  SKUPAJ:  SKUPAJ:  SKUPAJ:  
OSTALA OPAŽANJA: 

 

Število vseh priprav:  
Število priprav, v katerih je bilo jasno 
opredeljeno, da gre za medpredmetno 
povezavo med navedenima predmetnima 
področjema 

 

Število priprav, pri katerih so bili cilji jasno 
opredeljeni glede na predmetna področja 

 

Število priprav, ki so res vključevale likovno-
umetnostne in naravoslovne vsebine 

 

Število učnih ciljev 
iz naravoslovja, ki so 
bili navedeni v 
pripravah 

 Število učnih ciljev 
iz naravoslovja, ki so 
bili glede na priprave 
realizirani 

 

Število učnih ciljev 
iz likovne umetnosti, 
ki so bili navedeni v 
pripravah 

 Število učnih ciljev 
iz likovne umetnosti, 
ki so bili glede na 
priprave realizirani 

 

 


