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POVZETEK 

V magistrskem delu smo z izvedeno raziskavo ugotavljali, ali se pri pouku likovne 

umetnosti pri likovnem izražanju na različnih likovnih področjih, natančneje na področju 

slikanja, kiparstva in arhitekture, pojavljajo razlike v likovni ustvarjalnosti med 

učenkami in učenci petega razreda osnovne šole.  

V teoretičnem delu magistrske naloge smo opredelili, kaj je ustvarjalnost, vrste 

ustvarjalnosti, nato pa smo se osredotočili na opredelitev likovne ustvarjalnosti, saj je 

ključnega pomena v našem magistrskem delu. S pomočjo sheme didaktičnega 

trikotnika smo opisali, kako posamezni elementi (učitelj, učenec in učna vsebina) 

vplivajo na pouk likovne umetnosti in na ustvarjalnost. Opredelili smo tudi dejavnike 

likovne ustvarjalnosti in zapisali nekaj načinov, ki zavirajo oz. spodbujajo likovno 

ustvarjalnost učencev. Na koncu teoretičnega dela smo predstavili še štiri različne 

teorije, ki nam omogočajo razumevanje nastanka razlik med spoloma.  

V empiričnem delu smo uporabili kvalitativni pristop, in sicer smo izvedli akcijsko 

raziskavo, ki smo jo razčlenili na tri akcijske korake. Spremembe, ki smo jih vnašali, so 

se nanašale na tri različna področja likovnega ustvarjanja (slikanje, kiparstvo, 

arhitektura). Vsa opažanja med učno uro na posameznem likovnem področju smo 

zapisovali v raziskovalni dnevnik. Po vsaki izvedeni učni uri so sledili pregled, analiza, 

vrednotenje zbranih likovnih izdelkov in dnevniških zapisov. Kriteriji vrednotenja so 

izhajali iz načina uporabe likovnega jezika, doživljanja likovnega motiva in načina 

uporabe likovne tehnike. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotavljali, ali obstajajo 

razlike v likovnem ustvarjanju deklic in dečkov v preučevani skupini. Vzorec je 

sestavljalo 37 učenk in učencev petih razredov osnovne šole. 

Pridobljeni rezultati so pokazali, da se med dečki in deklicami pojavljajo razlike v likovni 

ustvarjalnosti na različnih področjih likovnega ustvarjanja. Deklice so izkazale večji 

interes za ustvarjanje na področju slikanja, dečki pa na področju kiparstva. Poleg tega 

so se deklice vživele v ustvarjanje, če je bil motiv čustven, poetičen, ravno nasprotno 

so se dečki lažje vživeli v ustvarjanje, če je bil motiv tehnične narave. Opazili smo, da 

so deklice pri ustvarjanju uporabile več raznolikih elementov pri slikanju, dečki pa na 

področju kiparstva. Tako so deklice pri likovnem izražanju v večini izbirale in 

uporabljale tople barve (najpogosteje so izbrale rdečo), dečki pa hladne (najpogosteje 

so izbrali modro). Ugotovili smo, da so dečki izkazovali originalne rešitve likovne 

naloge na področju kiparstva in arhitekture, deklice pa na področju slikanja. Zaznali 

smo tudi, da so deklice na področju slikanja in kiparstva pokazale boljše motorične 

spretnosti, več natančnosti, samostojnosti pri delu z likovnim materialom kot dečki. V 

povprečju so deklice dosegle višje končne rezultate na slikarskem likovnem področju, 

dečki na kiparskem, medtem ko so na arhitekturnem likovnem področju dečki in deklice 

dosegali podobne rezultate. 

  

KLJUČNE BESEDE: ustvarjalnost, likovna ustvarjalnost, dejavniki likovne 

ustvarjalnosti, likovna umetnost, razlike med spoloma 
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ABSTRACT  

In the master's thesis we have carried out the research to find out whether there are 

differences in the artistic creativity between genders in the fifth grade of primary school 

in the different artistic fields, namely in the field of painting, sculpture and architecture. 

In the theoretical part of the master's thesis, we have defined what creativity is and 

named different types of creativity. Afterwards we have focused on the definition of the 

artistic creativity, since it is a crucial concept in our dissertation. Using the scheme of 

the didactic triangle, we have described how individual elements (teacher, student and 

teaching content) influence on teaching arts and creativity. We have also defined the 

factors of the artistic creativity and listed different ways to inhibit or stimulate the artistic 

creativity of pupils. Ultimately, we have introduced four different theories that enable a 

better understanding of the emergence of gender differences. 

In the empirical part, we have used a qualitative approach, namely we have conducted 

an action research and split it into three action steps. The changes we have made 

related to three different areas of fine arts (painting, sculpture, architecture). We 

recorded all observations during each lesson in a research journal. Each lesson was 

followed by a review, analysis, evaluation of collected art products and diary entries. 

The evaluation criteria were based on the way in which the artistic language was used, 

the experience of the artistic motif and the way in which the artistic technique was used. 

Based on the collected data, we have determined whether there are differences in the 

artistic creativity between genders in the studied group. The sample included 37 pupils 

of the fifth grade of primary school. 

The results of the research have shown that there are differences in the artistic 

creativity between boys and girls in different artistic fields. The girls showed more 

interest in creative work in the field of painting while boys showed a greater interest in 

the field of sculpture. In addition, girls were more creative when the motif was 

emotional, poetic, while boys were more creative when the motif was technical. We 

noticed that girls used more diverse elements in painting and boys in the field of 

sculpture. Furthermore, girls mostly chose and used warm colours (the predominant 

choice of colour red) while boys chose and used the cool ones (the predominant choice 

of colour blue). We also found out that boys showed original solutions to the artwork in 

the field of sculpture and architecture, and the girls in the field of painting. In the field 

of painting and sculpture, girls showed better motor skills, more precision, and 

independence in handling fine material than boys. On average, girls achieved higher 

final results in the artistic field of painting, boys in sculpture, while in the architectural 

field, both boys and girls achieved similar results.  

 

KEY WORDS: creativity, art creativity, factors of art creativity, fine art, gender 

differences 
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1 
 

1 UVOD 
 

Ustvarjalnost je pojem, ki se pogosto poudarja v sodobnem pedagoškem procesu. 

Nanaša se predvsem na pouk književnosti, glasbene umetnosti in nenazadnje tudi na 

pouk likovne umetnosti. Pri slednjem se ustvarjalnost tudi najlažje prepozna in izrazi. 

Učni načrt za likovno vzgojo (2011) določa, da naj bi učni predmet temeljil na 

»odkrivanju in spodbujanju učenčeve ustvarjalnosti …«. Tako lahko sklenemo, da je 

načelo ustvarjalnosti eno izmed temeljnih načel pouka likovne umetnosti. Da pa je to 

načelo v popolnosti doseženo, mora biti učna ura likovne umetnosti problemsko 

zasnovana, in sicer tako, da bo učencem določena likovna naloga predstavljala izziv 

in omogočala spontano izražanje na določenem likovnem področju (Szekely, 1988). 

Glede na to, da se pojem likovna ustvarjalnost zelo pogosto uporablja ter da ne obstaja 

točno določena, enopomenska definicija, kaj pomeni, si ga učitelji velikokrat po svoje 

razlagajo. V večini primerov je njihova interpretacija likovne ustvarjalnosti napačna. 

Ustvarjalni likovni izdelek pogosto enačijo z lepo, estetsko, lično izdelano stvaritvijo, 

zanemarijo pa komponento učenčeve izvirnosti, originalnosti. Tako učitelji dojemajo 

pouk likovne umetnosti kot frontalno vodeno dejavnost, pri kateri bi dobili prej opisane 

izdelke. Takšen način izvedbe likovnih nalog pogosto kot rezultat prinese številne 

šablonske izdelke, ustvarjene po učiteljevi zamisli. Torej so odraz učiteljeve 

ustvarjalnosti in ne učenčeve (Starko, 2010). Poleg tega učitelji na ta način prekršijo 

načelo ustvarjalnosti in določilo, da na otrokovo ustvarjalnost ne sme vplivati nobena 

usmeritev odraslega (Vrlič, 2001). Hkrati pa iz šablonskega likovnega izdelka kot 

zunanji opazovalci pogosto ne moremo določiti, ali ga je ustvarila deklica ali deček.  

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, ali se med dečki in deklicami pojavljajo 

razlike v likovni ustvarjalnosti na različnih področjih likovnega ustvarjanja in na kakšen 

način. Preučevali (analizirali in vrednotili) smo likovne izdelke učencev s treh različnih 

likovnih področij (slikarstvo, kiparstvo, arhitektura). Likovne naloge s posameznih 

področij so bile problemsko zasnovane. Rezultati raziskave so lahko v pomoč 

pedagoškim delavcem, ki poučujejo likovno umetnost. Na osnovi rezultatov je mogoče 

zasnovati učno uro pouka likovne umetnosti tako, da bo poudarjala pravičen razvoj 

ustvarjalnih potencialov tako deklic kot tudi dečkov.  
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2 
 

2 TEORETIČNI DEL  
 

2.1 O USTVARJALNOSTI  

Ustvarjalnost je pogosta tema razmišljanja, razpravljanja, pisanja … tako laikov kot tudi 

strokovnjakov. Pečjak (1987) opozarja, da je uporaba te besede prepogosta in zato 

izgublja svoj pomen. »Glasovni olupek pravilno zaznavamo in ga ohranjamo v 

spominu, vendar ne mislimo na to, kaj pomeni« (Pečjak, 1987, str. 5). Iz omenjenega 

je razvidno, da je težnja današnje družbe po ustvarjalnosti velika, zato je smiselno 

začeti magistrsko nalogo z opredelitvijo omenjenega pojma.  

Jurman (2004) pravi, da se z ustvarjalnostjo človeka ukvarja mnogo ved – od družbenih 

do naravoslovnih, saj naj bi po njegovem mnenju problem ustvarjalnosti obstajal tako 

dolgo kot človeški razvoj. Razlog za to tiči v človeški želji po napredku, ustvarjanju 

nečesa, kar še ne obstaja, po novosti ali izboljšavi, saj so takšne spremembe v družbi 

običajno pozitivno sprejete.  

Ker se z ustvarjalnostjo ukvarjajo strokovnjaki z različnih področij in ker gre za izredno 

kompleksen pojem, se skladno s tem pojavlja množica opredelitev tega pojma, vendar 

nobena od definicij ne obrazloži pojma celovito (Pečjak, 1987; Jurman, 2004). Tudi 

Trstenjak (1981) ugotavlja, da se vse podane definicije avtorjev, ki so se ukvarjali z 

opredelitvijo ustvarjalnosti, razhajajo komplementarno. To pomeni, da se definicije 

med seboj dopolnjujejo, saj nekateri avtorji pri svojih definicijah poudarjajo tiste vidike, 

ki jih drugi niso imeli za pomembne in jih posledično niso niti upoštevali. 

Nadalje Trstenjak (1981) izpostavi, da se večina avtorjev izogiba definiranju 

ustvarjalnosti. Vseeno pa izpostavi skupne lastnosti vseh preučevanih opredelitev. To 

je novost oz. »proizvajanje nečesa novega »iz nič«, česar prej v naravi še ni bilo« (prav 

tam, str. 453).  

Halilović in Likar (2013) dodajata še druge pomembne skupne lastnosti definicijam 

ustvarjalnosti. Te so: produktivnost, izvirnost, odprtost, svobodnost, prožnost in odpor 

proti tradicionalizmu.  

Tako je po mnenju B. Marentič Požarnik (2016) ustvarjalna oseba tista, »ki prispeva 

nove, originalne in po možnosti tudi širše družbeno pomembne izdelke, dosežke, ideje, 

iznajdbe, patente …« (str. 90).  

 

 

2.2 IZHODIŠČA USTVARJALNOSTI  

Kljub temu da enotna definicija ni podana, ameriški raziskovalci razločujejo štiri 

pokazatelje, s pomočjo katerih bolje razumemo pojem ustvarjalnost. Vidijo jih v štirih 
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»p«, in sicer: press (pritisk), personality (osebnost), process (proces), product 

(produkt) (Trstenjak, 1981).  

 

2.2.1 ZNAČILNOSTI USTVARJALNEGA PRITISKA 

»Pritisk zanje pomeni sistematično delovanje nekaterih dejavnikov okolja na 

ustvarjalca in njegovo delo« (Jurman, 2004, str. 85). Te dejavnike vidijo v pomembnih 

posameznikih, kot npr. v učiteljih in vzgojiteljih, menedžerjih in podobnih, ki poskrbijo 

za vzgojo, izobraževanje in organizacijo dela v ustvarjalni smeri posameznika.   

Ustvarjalno mišljenje se pojavlja v tistih družbah, ki imajo smisel za novosti, težnjo po 

odkritjih, izumih (Pečjak, 1977). Torej je tudi vpliv družbe eden izmed dejavnikov, ki 

vplivajo na ustvarjalnost posameznikov.  

Dokaz za to vidimo v daljni preteklosti, kjer je skozi čas ustvarjalnost doživljala vzpone 

in padce. Velik razcvet je doživela že v času antične Grčije, iz katere poznamo mnogo 

filozofov, pesnikov, izumiteljev, o katerih se učimo še danes. Takratna družba je 

doživela ekonomski napredek, pričela se je delitev na razrede, nastal je nov razred – 

razred sužnjev, ki je marsikateremu ustvarjalcu omogočil čas za ukvarjanje z 

umetnostjo, filozofijo … Vse to se je dogajalo zato, ker je bila takratna družba dovzetna 

za novosti ter sprejemala divergentno mišljenje (Pečjak 1987).  

Obdobje visoke ustvarjalnosti se je nadaljevalo v obdobju renesanse, iz katerega 

poznamo pomembne pesnike (Petrarca, Dante, Boccaccio), slikarje (Da Vinci, 

Boticelli, Michelangelo), znanstvenike (Gutenberg, Kepler, Galilei) … Velika odkritja so 

se dogajala predvsem, ker je družba podpirala inovacije in nove ideje (Pečjak 1987).  

Naslednji dober primer razcveta ustvarjalnosti je čas 19. stoletja, ko se je pričela 1. 

industrijska revolucija. Najpomembnejši dosežek tega časa je uporaba drugačnih virov 

(premog, para) za pogon strojev in nov način pridobivanja železa, jekla. Omenjeno se 

je zgodilo zaradi drugačnih potreb družbe, ki je bila na nek način primorana »sprostiti 

spone ustvarjalnemu duhu, da je lahko začel reševati pereče potrebe po novih virih 

energije in po učinkovitejši proizvodnji« (Pečjak, 1987, str. 158).  

Med omenjenimi obdobji pa so bile dobe, ko je ustvarjalnost doživela velik padec. Eno 

izmed takšnih obdobij je bil srednji vek. Takratna družba je bila pod močnim vplivom 

cerkve, ki ni dopuščala svobodnega izražanja lastnega mišljenja, značilna je bila 

močna privrženost avtoritetam, zato iz tistega časa ne poznamo nobenih večjih inovacij 

(Pečjak, 1987).  

Glede na to, kakšna je sprejemljivost družbe do izumov, inovacij, ustvarjalnosti … 

ločimo tri vrste družb (Srića, 1999):  

 inovacijska, inventivna družba  
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Takšna družba nameni posebno skrb nadaljnjemu razvoju ustvarjalnosti. Svoje 

znanstvenike, raziskovalce, inovatorje …  spoštuje, občuduje in omogoča razvoj 

njihovih sposobnosti, talentov na različne načine (npr. z izobraževanjem).  

 imitativna, posnemovalna družba 

V posnemovalni družbi je le malo ustvarjalnosti, saj ne vlaga v inovacije toliko kot 

inovacijska družba. Deluje po principu posnemanja idej, produktov …, ki jih uspešnejše 

v tej kategoriji izboljšujejo. Na ta način delujejo danes nekatere države Azije.  

 neinventivna družba 

Pomanjkanje ustvarjalnega procesa v takšnih družbah je lahko posledica določenega 

ideološkega modela (npr. določen gospodarski ali politični sistem, ki ovira inovacije), 

normativnih omejitev (npr. določen zakon onemogoča inovativnost), infrastrukturne 

prepreke (npr. pomanjkljiv izobraževalni sistem), lahko pa izvira iz psihološkega ali 

kateregakoli drugega vidika. Najbolj pomembno je, da neinventivna družba ovira 

ustvarjalnost in nastajanje idej.  

 

2.2.2 ZNAČILNOSTI USTVARJALNE OSEBNOSTI 

To izhodišče pripomore k selekciji med ustvarjalnimi in neustvarjalnimi oz. k odkrivanju 

ustvarjalnih posameznikov. Raziskovalci so si pri odkrivanju prej omenjenih 

posameznikov pomagali z različnimi testi. Na tem področju s svojimi raziskavami 

izstopa predvsem Guilford (Jurman, 2004).  

Z raziskovanjem lastnosti ustvarjalne osebe se ukvarja posebna psihološka smer, 

imenovana behaviorizem. Žagar (1992) navaja naslednje osebnostne lastnosti: 

inteligentnost, divergentno mišljenje, radovednost, nekonformizem. Pečjak navedenim 

lastnostim dodaja še odprtost duha in humor (Hozjan, 2014).   

 

2.2.2.1 Ustvarjalnost in inteligenca 

Barron, Roe, Getzels in Jackson, Sternberg in O'Hara, Kim … so imena peščice 

strokovnjakov, ki so se v svojih raziskavah ukvarjali z vprašanjem, ali obstaja korelacija 

med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo. Zanimalo jih je predvsem, ali so bolj inteligentni 

ljudje tudi bolj ustvarjalni. Glede na to, da se je s tem vprašanjem ukvarjalo veliko 

strokovnjakov, obstaja kar nekaj raziskav.  

Te so pokazale, da obstaja povezava med pojmoma, in sicer da so za ustvarjalnost 

potrebne visoke intelektualne sposobnosti. Ugotavljajo, da mora posameznik za 

ustvarjalno mišljenje dosegati določeno stopnjo inteligenčnega kvocienta (Barron 

določi IQ stopnjo 120) (Starko, 2010). Vendar nad določeno mejo inteligentnost 

posameznika ne prispeva več veliko oz. sploh ne prispeva k njegovi ustvarjalnosti, saj 

se takrat čuti vpliv drugih dejavnikov, kot je delavnost, motivacija ipd. (Opaka, 2008).  
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Hkrati so strokovnjaki na podlagi izsledkov raziskav ugotovili, da so visoke rezultate 

dosegle tudi manj ustvarjalne osebe, torej inteligentnost sama po sebi še ne pomeni 

ustvarjalnosti. Na ustvarjalnost vpliva inteligentnost v interakciji z drugimi osebnostnimi 

lastnostmi ter določenimi pogoji v okolju (Hozjan, 2004).  

Žagar (1992) izpostavi pomembno dejstvo, »da za vsa področja ustvarjalnosti ni 

potrebna enako visoka inteligentnost« (str. 13). Meni, da je treba ločiti med 

ustvarjalnostjo v znanosti, umetnosti, tehniki, kjer so pomembne visoke intelektualne 

sposobnosti, ter med ustvarjalnostjo, ki se odvija v skladu s potrebami vsakdanjega 

življenja in je zanjo dovolj že povprečna inteligentnost. 

 

2.2.2.2 Ustvarjalnost in divergentno mišljenje 

Kot navaja B. Marentič Požarnik (2016) je ena izmed sestavin ustvarjalnega mišljenja 

tudi zmožnost divergentnega razmišljanja posameznika.  

Ta pojav je podrobneje raziskoval Guilford, ki je ločil miselne procese na konvergentne 

in divergentne. Konvergentno razmišljanje je usmerjeno k eni sami, edini pravilni, 

logični in smiselni rešitvi, medtem ko se pri divergentnem razmišljanju misli razhajajo, 

saj posameznik išče ustrezno rešitev problema v različnih smereh (Marentič Požarnik, 

2016). Torej reševanje problema pri divergentnem mišljenju poteka na različne načine 

in dopušča več možnih rešitev (Žagar, 1992).  

Po Guilfordovem mnenju ustvarjalnost omogoča predvsem divergentno mišljenje, 

vendar hkrati v kombinaciji s konvergentnim. Konvergentno mišljenje se delno pojavlja 

že v prvi fazi ustvarjalnega procesa, ko posameznik zbira gradivo, in predvsem v zadnji 

fazi, imenovani verifikacija. Takrat ustvarjalec preverja svojo idejo in ugotavlja njeno 

veljavnost, kar pomeni, da je kritičen do lastnih dosežkov (Pečjak, 1987). Zato Pečjak 

(prav tam) meni, da »brez konvergentnega mišljenja ni učinkovite verifikacije« (str. 45). 

Torej je pri ustvarjalnem procesu potrebno usklajevanje obeh miselnih procesov (tako 

konvergentnega kot tudi divergentnega). 

 

2.2.2.3 Ustvarjalnost in radovednost 

Radovednost je temelj ustvarjalnosti, saj gre za težnjo po spoznavanju nečesa novega 

(Žagar, 1992). Izhaja iz notranje motivacije posameznika, ker se ustvarjalni proces 

prične, ko posameznik želi nekaj preizkusiti ali pa želi povzročiti, da se nekaj zgodi 

(Desailly, 2015). Posledično oseba postane radovedna, saj doživi nenavaden, 

nejasen, nov dražljaj, ki povzroči negotovost (Pečjak, 1987).  

M. Juriševič (b.d.) v svojem prispevku poda izsledke študije avtorice T. Amabile, v 

kateri je preučevala vplive motivacijskih spodbud na umetniško ustvarjalnost (na 

jezikovnem, likovnem, glasbenem, filmskem področju). Ugotovila je, da zunanja 

motivacija (tista, ki izhaja iz posameznikovega okolja, kot npr. nagrajevanje, 

pričakovanja ipd.) ustvarjalni proces zavira, medtem ko ga notranja motivacija (tista, ki 

izhaja iz posameznika, kot npr. interes, zadovoljstvo ipd.) spodbuja.  
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Kvaščev (v Žagar, 1992) loči tri vrste radovednosti, in sicer:  

 pasivna radovednost, kjer posameznik le reagira na nove, nenavadne dražljaje  

 iščoča radovednost, kjer posameznik aktivno išče dodatne informacije, s katerimi 

lahko pojasni dražljaj, 

 ustvarjalna radovednost, kjer posameznik z novimi, originalnimi spremembami 

spreminja okolje in hkrati doživlja zadovoljstvo. 

Starko (2010) meni, da je najlažje prepoznati radovednost pri otrocih, saj se konstantno 

trudijo razumeti svet okoli sebe, ga osmisliti (kaj kako deluje, kako ljudje razmišljajo, 

zakaj so stvari takšne, kot so …?). Vendar z leti otroška radovednost upada. To 

pripisuje kot posledico vpliva vzgojno-izobraževalnega procesa, saj se otroci učijo o 

temah, ki jih izbere učitelj, na način, ki ga izbere učitelj, in takrat, ko se učitelj za to 

odloči. Na enak problem opozarja tudi Žagar (1992), ki meni, da bi šola morala 

upoštevati navedena dejstva in organizirati delo tako, da bi v vzgojno-izobraževalnem 

procesu spodbujali radovednost otrok. 

 

2.2.2.4 Ustvarjalnost in nekonformizem 

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je pomen besede nekonformizem pojasnjen 

tako: »odklanjanje in neupoštevanje družbenih ali skupinskih norm kljub osebnim 

težavam, škodi« (Nekonformizem, b.d.).  

Nekonformizem je po mnenju strokovnjakov, ki proučujejo ustvarjalnost, osebnostna 

lastnost, ključnega pomena za omogočanje ustvarjalnosti (Pečjak, 1987). 

Takšna oseba se ne podreja večinskemu mnenju, je neodvisna, sledi svojemu 

prepričanju, odstopa od stereotipov, šablonskega mišljenja … (Žagar, 1992). Ravno te 

lastnosti jo delajo ustvarjalno, saj »ne priznava avtoritete, dvomi o že spoznanih 

resnicah, … ima odpor do posnemanja … ničesar ne vidi popolnoma urejeno, 

dognano, izdelano, povsod vidi pomanjkljivosti in neujemanja. Zato skuša urediti 

gradivo na nov način« (Pečjak, 1987, str. 103). 

Konformistična oseba je oseba brez zgoraj navedenih lastnosti, zato tudi ne more biti 

ustvarjalna (Žagar, 1992). 

 

2.2.2.5 Ustvarjalnost in odprtost duha 

Osebnostne lastnosti, ki so značilne za ustvarjalca odprtega duha so (Pečjak, 1987, v 

Hozjan, 2004):  

 »vzdržuje se prenagljenih sodb in se zadovoljuje z opazovanjem pojava, 

 pripravljen je spreminjati kategorije,  

 nima potreb po obrambi, ker ne dojema izkušenj kot ogrožajoče, 

 miselna neodvisnost in  

 odprtost za nove izkušnje« (str. 2). 
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Zadnja osebnostna lastnost (odprtost za nove izkušnje) je podlaga še ostalim 

lastnostim, kot so: večja zaznavnost, strpnost do dvoumnega, bolj izvirno mišljenje, 

širši interesi, avtonomnost, nagnjenost k izstopajočemu vedenju … (Opaka, 2008). 

 

2.2.2.6 Ustvarjalnost in humor 

Po mnenju psihologov (Wilson, Kristensen, Guilford …) je pomembna osebnostna 

komponenta ustvarjalnosti tudi humor. Humor namreč povzroči napetost organizma, 

čemur sledi sproščenost, smeh, zadovoljstvo. Sprememba v stanju organizma se 

zgodi zaradi izvirnega, nepričakovanega konca zgodbe. Poglavitna značilnost šale je, 

da izrazi misel na manj običajen in posreden način, kar omogoča številne možnosti 

ustvarjalnega izražanja (Pečjak, 1987).  

Strokovnjaki navajajo še številne druge značilnosti ustvarjalne osebnosti, kot npr.: 

socialna kompetentnost (visoko ustvarjalni so bolj socialno kompetentni) (Opaka, 

2008), prednost dajejo neurejenosti, neredu, raje imajo kompleksne situacije, rade 

tvegajo, so samozavestne (Marentič Požarnik, 2016), so izvirne, vztrajne, optimistične 

… (Pečjak, 1987). 

 

2.2.3 ZNAČILNOSTI USTVARJALNEGA PROCESA  

Ustvarjalni proces so mnogi strokovnjaki poskusili razčleniti na različne faze in jih 

opisati (Duh, 2004). Posledično obstaja različno število faz in različni opisi teh, vendar 

je najbolj znana (primerna in sprejeta) Poincarejeva členitev, ki deli ustvarjalni proces 

na štiri korake: priprava, inkubacija, iluminacija in verifikacija (Žagar, 1992). 

Pečjak (1977) opozarja, da ni nujno, da ustvarjalni proces poteka vedno v navedenem 

zaporedju, vendar se moramo s koraki vseeno podrobneje seznaniti. Zato bom v 

nadaljevanju povzela glavne značilnosti posamezne faze ustvarjalnega procesa. 

 

2.2.3.1 Preparacija 

Preparacija oziroma priprava predstavlja prvo stopnjo ustvarjalnega procesa. »V tej 

fazi se ustvarjalec seznani s problemom in prične zbirati potrebne informacije za 

njegovo rešitev« (Duh, 2004, str. 20). Žagar (1992) meni, da se ustvarjalno mišljenje 

posameznika kaže v tem, da za rešitev problema ne potrebuje veliko informacij. Poleg 

tega pravi, da je ključnega pomena motivacija, ker če posameznik za reševanje ni 

motiviran, potem problema ne zazna, zanj ne obstaja.  

Spremljevalni dejavniki reševanja problema so tudi iskanje, neuspeh, tavanje ... Ravno 

to pripelje ustvarjalca do naslednje faze ustvarjalnega procesa (Duh, 2004).  
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2.2.3.2 Inkubacija 

Druga stopnja traja od trenutka, ko posameznik postavi prvo domnevo, do trenutka, ko 

najde končno rešitev. Reševanje poteka v ustvarjalčevi podzavesti, oseba se s 

problemom ne ukvarja zavestno. Traja lahko nekaj minut ali pa celo nekaj let (Žagar, 

1992). 

Pečjak (1987) primerja fazo inkubacije pri ustvarjanju s fazo inkubacije pri valitvi jajc. 

Pri valjenju kokoš sedi na jajcih, v katerih se razvijajo piščanci (»zorijo«), kar je enako 

kot zorenje podatkov, zbranih v prvi fazi ustvarjalnega procesa. 

V tej fazi se v ustvarjalcu odvijajo težko opisljivi iracionalni procesi. Strokovnjaki jo celo 

primerjajo s hipnotičnim stanjem, saj se ustvarjalec podzavestno ukvarja s problemom. 

O problemu ne razmišlja na zavestni stopnji, navzven deluje kot da je nanj pozabil. Ta 

faza pri ustvarjalcu na videz poteka brez mišljenja (Pečjak, 1987).  

Možno je tudi, da te faze v ustvarjalnem procesu ni. To se zgodi, če sam proces 

ustvarjanja traja kratek čas (Pečjak, 1987). 

 

2.2.3.3 Iluminacija 

Fazo iluminacije predstavlja trenutek, ko posameznik odkrije rešitev problema. 

Psihologi, natančneje geštaltisti, to imenujejo vpogled (nenadno pojavitev rešitve 

problema), ki ga navadno spremlja »aha« doživljaj (Žagar, 1992). »To je čustveno 

stanje, ki se pojavi tik pred rešitvijo problema in ga lahko ustrezno opišemo z 

besedami: nenadno, kot strela, bliskovito … Človek pogosto »aha« doživljaj izraža z 

vzkliki: spomnil sem se, seveda, gotovo itd.« (prav tam, str. 11). Ali kot grški matematik 

Arhimed, ki je znan po besedah: »Hevreka, hevreka!« ko je ugotovil, da je količina izlite 

vode iz kadi po prostornini enaka prostornini potopljenega telesa v kadi. 

 

2.2.3.4 Verifikacija 

Za poimenovanje te faze se pojavljajo še druge sopomenke, kot so evalvacija, analiza, 

ocenjevanje ... Zanjo je značilno, da se glede na določene kriterije ustvarjalnosti 

(novost, ustreznost, uporabnost) preveri, če je rešitev zares ustvarjalna (Duh, 2004). 

Ustvarjalni proces v človeku vzbuja različna čustva in hkrati tudi motivacijo, saj ga skozi 

celoten proces spremlja posebno psihično stanje. To se kaže najprej kot interes za 

problem, ki se pojavi na prvi stopnji procesa. Za fazo inkubacije so značilna čustva, kot 

sta frustracija in napetost. Sledi navdušenje, veselje, ki ga ustvarjalec doživi ob rojstvu 

nove ideje. Ustvarjalni proces se zaključi s koncentracijo in mrzlično dejavnostjo 

ustvarjalca (Pečjak, 1987; Žagar 1992). 
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2.2.4 ZNAČILNOSTI USTVARJALNEGA PRODUKTA 

Nekateri strokovnjaki izpostavljajo pomembnost produkta pri preučevanju 

ustvarjalnosti, saj naj bi se vsak ustvarjalni proces zaključil z rezultatom oziroma s 

produktom, dosežkom, izdelkom (Trstenjak, 1981). 

Žagar (1992) navaja tri značilnosti oz. kriterije, po katerih prepoznamo ustvarjalni 

dosežek:  

 uporabnost 

Vsak ustvarjalni produkt oziroma dosežek naj bi imel širšo družbeno uporabno 

vrednost. Žagar (1992) navaja dve kritiki dotičnega kriterija.  

Prva se nanaša na uporabnost otroških in umetniških produktov. Otroci po tem kriteriju 

niso ustvarjalni, ker niso sposobni izdelati izdelka, ki bi imel širšo uporabno vrednost. 

Razlog kritike je očiten, saj ravno otrokom pripisujemo največjo mero ustvarjalnosti.  

Druga kritika se nanaša na časovno komponento ustvarjalnega dosežka. Meni, da »ni 

nujno, da je produkt uporaben v tistem času, v katerem je nastal« (Žagar, 1992, str. 8). 

Njegova uporabnost se lahko izrazi, odkrije sčasoma.  

 novost  

Gre za najbolj pogost kriterij ugotavljanja ustvarjalnosti produkta. Novost se definira 

tudi kot neobičajnost, nenavadnost, enkratnost oziroma redkost (Hozjan, 2014). 

Novost ustvarjalnega produkta lahko vrednotimo s psihološkega ali s socialnega vidika 

(Žagar 1992).  

S psihološkega vidika je ustvarjalen tisti, ki se je rešitve domislil popolnoma na novo, 

je ni priklical iz spomina (Hozjan, 2014). Zato Žagar (1992)  poudarja upoštevanje 

individualnega napredka posameznika. Trditev podkrepi s primerom: nov dosežek je 

tisti, ki ga posameznik doseže, ko ustvari nekaj, česar prej ni zmogel, ni bil sposoben 

narediti (prav tam, str. 9).  

Pri drugem, socialnem vidiku je novost produkta odvisna od družbenega in/ali 

kulturnega konteksta. Bolj kot je nek dosežek redek, bolj je v določeni družbi/kulturi 

sprejet kot neobičajen oziroma nov (Hozjan, 2014).  

 ustreznost, primernost 

Vsak ustvarjalni produkt ne ustreza oziroma ni primeren za rešitev določene 

problemske situacije. S tem kriterijem izločimo vse morebitne nesmiselne rešitve. Zato 

je pomembno, da pojma »ustreznost« ne zamešamo s pojmom »pravilnost« (Žagar, 

1992). Tako je na primer odgovor pravilen, če »obstaja določen logičen sistem, znotraj 

katerega je pravilen ali napačen.« (prav tam, str. 9). Ustvarjalna ideja pa je opredeljena 

s subjektivnimi in psihološkimi kriteriji in ne z logičnimi povezavami (Žagar, 1992). 
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2.3 MERJENJE USTVARJALNOSTI 

Ustvarjalnost posameznika strokovnjaki merijo s testi ustvarjalnosti. Danes so najbolj 

znani testi ustvarjalnega mišljenja ameriškega psihologa Ellisa Paula Torranca. 

Vendar se je pred njim z merjenjem ustvarjalnosti intenzivno ukvarjal Joy Paul Guilford.  

Sprva so strokovnjaki ustvarjalnost merili s testi inteligentnosti. Guilford je ugotovil, da 

je pogoj za ustvarjalnost divergentno mišljenje. Posledično ti testi niso bili ustrezni za 

merjenje ustvarjalnih sposobnosti, saj so od reševalca zahtevali predvsem 

konvergentno mišljenje, torej usmerjenost v iskanje ene same pravilne rešitve. Zato je 

Guilford ustvaril nove teste, ki so temeljili na odprtih vprašanjih in so od reševalca 

zahtevali raznolike odgovore-divergentno mišljenje (Blažič, Zavrl, Žagar, 2003).  

Mnenja strokovnjakov na vprašanje »Ali ustvarjalnost lahko merimo?« se močno 

razhajajo. Na eni strani Trstenjak pod vplivom geštaltističnih domnev zagovarja trditev, 

da ustvarjalnost lahko le preučujemo in je ne moremo meriti, saj tako bolje razumemo 

delovanje človekove psihe. Na drugi strani pa se Pečjak pridružuje mnenju znanih 

psihologov, kot npr. Guilford, Torrance, Kvaščev, ki pravijo, da ustvarjalnost lahko 

merimo s pomočjo določenih testov (Jurman, 2004).  

Jurman (2004) se postavi na stran Trstenjaka, saj po njegovem mnenju psihologi, ki 

mislijo, da merijo posameznikovo ustvarjalnost, v resnici merijo zgolj njihovo 

nagnjenost k ustvarjalnosti. Svoje mnenje je oblikoval na podlagi dejstva, da je 

ustvarjalnost kompleksen pojav, ki bi ga posledično morali meriti s kompleksnimi merili. 

To pa ni možno, ker morajo biti merila vedno enopomensko določena, drugače 

merjenje ni natančno. Na posreden način še dodaja, da se psihologi tega dejstva 

zavedajo, zato pri prepoznavanju ustvarjalnih oseb teste ustvarjalnosti uporabljajo v 

kombinaciji s številnimi drugimi metodami in tehnikami ter tako pridejo do bolj veljavnih 

diagnoz.  

Ustvarjanje je proces, ki se dogaja spontano, neprisiljeno, naravno. Zato so testi po 

mnenju Jurmana (2004) nesprejemljiva oblika določanja ustvarjalnosti, saj 

raziskovalec sam določi vse pogoje (kdaj, kje …) testiranja. Na tak način pa ustvarjalca 

skoraj prisilimo k ustvarjanju, kar ne prikaže realnega stanja. 

 

2.3.1 NAČINI MERJENJA USTVARJALNOSTI  

Kvaščev (v Jurman, 2004) navaja štiri različne načine, s katerimi je možno meriti 

posameznikovo ustvarjalnost, in sicer s pomočjo:  

 testov za merjenje ustvarjalnosti, 

 posameznikovih osebnostnih lastnosti (ocenjevanje s pomočjo lestvice), 

 ocen o posameznikovi ustvarjalnosti, ki jih poda npr. učitelj, starš, vrstnik …, 

 izdelkov ustvarjalnega procesa. 
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Prvi trije navedki se nanašajo neposredno na ustvarjalca, zadnji pa na rezultat 

njegovega dela. 

Jurman (2004) trdi, da so navedeni kriteriji zanesljivo in veljavno merilo ustvarjalnosti.  

Hkrati opozarja, da se pri otrocih oz. mladostnikih redko vidi ustvarjalnost v njihovih 

izdelkih, zato je treba v tem obdobju upoštevati le prve tri vidike merjenja. 

 

2.3.2 FAKTORJI USTVARJALNOSTI  

Sprva je Hargreaves izpostavil dva faktorja, ki prispevata k ustvarjalnosti, to sta faktor 

fluentnosti in faktor originalnosti (Pečjak, 1977). Njegovo študijo je razširil Guilford. Ta 

je poleg omenjenih dveh faktorjev oblikoval še druge, ki pomembno opredeljujejo 

divergentno mišljenje:  

 originalnost  

Najpomembnejši dejavnik divergentnega mišljenja predstavlja izvirnost oziroma 

originalnost. Guilford jo v svojih testih ugotavlja na podlagi redkosti odgovorov, 

oddaljenostjo odgovora od začetne informacije ter z nivojem duhovitosti. Pri takšnem 

načinu točkovanja odgovorov je Guilford naletel na množico kritik, saj mu očitajo, da 

se čuti prevelik vpliv testatorja, torej mu očitajo pomanjkanje objektivnosti (Jurman, 

2004).  

 fleksibilnost  

Gre za iskanje novih poti, iznajdljivost v mišljenju oziroma pri reševanju problemov 

(Tacol, 1999). Guilford je ta faktor razdelil na dva dela, in sicer na svobodno in 

prilagodljivo fleksibilnost.  Pri prvi posameznik prosto oblikuje načrt reševanja 

zadanega problema, medtem ko pri prilagodljivi fleksibilnosti regulira iskanje rešitev, 

jih opušča ter išče nove, bolj ustrezne poti. Ta faktor je pod vplivom posameznikove 

izvirnosti (Jurman, 2004). 

 fluentnost  

Fluentnost predstavlja številčnost idej, besed, znakov … (Karlavaris, Berce-Golob, 

1991). Iz zapisanega je razvidno, da je Guilford  omenjeni faktor razdelil na štiri 

komponente: (1) idejna fluentnost oziroma »oblikovanje idej na osnovi danega kriterija 

(npr. posameznik si mora izmisliti čim več naslovov za filme, slike, knjige …)«; (2) 

besedna fluentnost ali »sposobnost oblikovanja simbolov in besed (posameznik mora 

povedati čim več besed, ki se začnejo na nek zlog ali črko, ne glede na smisel)«, (3) 

asociativna fluentnost predstavlja posameznikovo zmožnost podajanja »smiselno 

povezanih besed (na osnovi danih pojmov pove podredne, istoredne ali nadredne 

pojme)« in (4) izrazna fluentnost je sposobnost produkcije pomenskih sklopov (iz danih 

besed posameznik sestavi čim več smiselnih stavkov)« (Jurman, 2004, str. 90 in 91). 
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 elaboracija  

Elaboracija predstavlja posameznikovo »zmožnost izpeljave raziskovalnega procesa 

od ideje do rezultata (zmožnost komponiranja)« (Tacol, 1999, str. 41). Tudi Karlavaris 

in Berce-Golob (1991) definirata ta faktor kot načrtovanje raziskovanja in organizacije 

dobljenih rezultatov. 

Za ustvarjalnost sta pomembna še dva kognitivna oziroma spoznavna faktorja, ki pa 

ne spadata med divergentne (Duh, 2004). To sta: 

 občutljivost za probleme  

Ustvarjalčevo občutljivost za probleme opredeli T. Tacol (1999) kot najbolj pomemben 

faktor ustvarjalnega mišljenja, saj gre za sposobnost ločevanja bistvenih podatkov od 

nebistvenih pri reševanju problema.  

 redefinicija  

Redefinicija problema je sposobnost ustvarjalca, da na novo pridobljene, odkrite 

informacije, uporabi na nov način (Karlavaris, Berce-Golob, 1991).  

 

 

2.4 VRSTE USTVARJALNOSTI  

Ustvarjalnost se pojavlja na različnih področjih človekovega delovanja. Posledično jo 

Keong (2008) opiše kot »vzpostavljanje povezav tam, kjer jih prej ni bilo« (str. 43). 

Tako je po njegovem mnenju Johannes Gutenberg uvidel povezavo med stiskalnico 

za sadje in prešo za izdelovanje kovancev ter ustvaril izredno pomemben tehnični 

izdelek, imenovan tiskarski stroj. Na drugi strani pa je Pablo Picasso, znana osebnost 

likovne umetnosti 20. stoletja, videl povezavo med krmilom in sedežem kolesa ter 

ustvaril svetovno znano skulpturo bikove glave. 

Predstavljena sta dva izdelka, ki jima je skupno to, da sta oba plod ustvarjalnega 

mišljenja pa vendar med njima obstaja tudi razlika. To je področje ustvarjanja.  

Trstenjak (1981) loči med znanstveno (tehnično) in umetniško ustvarjalnostjo. Mnogi 

strokovnjaki znanstveno ustvarjalnost poimenujejo kot »reševanje problemov«, 

umetniško ustvarjalnost pa le z besedo »ustvarjalnost«. S tem ne želi povedati, da 

določeni avtorji ne priznavajo takšne delitve, želi le opozoriti na specifičnost 

poimenovanja, ki se je uveljavilo predvsem zaradi lažjega ločevanje med eno in drugo 

vrsto ustvarjalnosti. Meni, da gre tudi pri umetniški ustvarjalnosti za neke vrste 

reševanja problemov, vendar so ti drugačne narave kot pri znanstvenem raziskovanju.  

V čem se torej razlikujeta umetnik in znanstvenik pri svojem ustvarjanju? Odgovor na 

vprašanje lahko dobimo z analizo njunega ustvarjalnega procesa.  
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Na videz deluje, kot da umetnik prične svoje ustvarjanje brez prve faze ustvarjalnega 

procesa (brez priprave). V tej fazi znanstvenik zbira in proučuje informacije o problemu, 

spoznava situacijo ipd. na sistematičen način s pomočjo različne dokumentacije, 

zapiskov, tabel, grafov … Umetnik pa ima v tej fazi več svobode, zbiranje gradiva ne 

poteka v fizični obliki, ampak predvsem v psihični, torej v umetnikovi glavi. Tako lahko 

zbere mnogo več gradiva, kar mu omogoča večje kombiniranje zbranih izkušenj. To 

mu daje prej omenjeno svobodo ustvarjanja (Pečjak 1987). 

Razlikujeta se tudi v tem, da je umetniško ustvarjanje prežeto z umetnikovimi čustvi, 

vrednotami, prepričanji, z umetnikovo domišljijo in z notranjimi procesi na splošno. 

Medtem ko znanstvenik operira z zbranim gradivom zgolj na racionalni stopnji, sicer 

mu je očitano pomanjkanje objektivnosti (Pečjak 1987). 

Trstenjak (1981) navaja temeljno razliko med ustvarjalnostjo na področju 

znanstvenosti ter na področju umetnosti. Meni, da je znanstveno ustvarjanje lahko le 

kognitivno (spoznavno), umetniško pa hkrati vsebuje še estetsko plat.  

V skladu s to navedbo Duh (2004) izpostavlja dejstvo, da razlike obstajajo, vendar jih 

do danes ni še nihče ustrezno in dovolj natančno preučil oziroma analiziral.  

Glede na vsebino lastnega magistrskega dela se bom v nadaljevanju osredotočila zgolj 

na umetniško ustvarjalnost. Pojem umetnost oziroma umetniška ustvarjalnost je širok, 

saj zajema več različnih smeri. Ena izmed teh je tudi likovna ustvarjalnost, s katero se 

bom podrobneje ukvarjala v nadaljevanju dela.   

Že Kant se je ukvarjal z delitvijo umetnosti. Pri Kantovi delitvi je Trstenjak izpostavil kar 

nekaj pomanjkljivosti. Nadalje je delitev umetnosti zapisal Green (1940, v Trstenjak, 

1981) tako: abstraktna umetnost-glasba, ples, arhitektura; predstavna umetnost-

slikarstvo, kiparstvo; simbolična umetnost-pesništvo. 

Trstenjak (1981) vidi pomanjkljivosti tudi v tej delitvi. Enako kot pri Kantovi delitvi ga 

zmoti dejstvo, da niti Green ne zajame bistva umetnosti. Meni, da simbolično ni le 

pesništvo, temveč da nam vsaka smer umetnosti predstavi svojo simboliko, torej svoj 

globlji pomen.  

Zato je umetniško ustvarjalnost možno opredeliti le s psihološkega področja, in sicer z 

biološko-razvojnega, gospodarsko-sociološkega, kulturno-zgodovinskega, 

spoznavno-psihološkega in estetskega vidika (Trstenjak, 1981). 

 

 

2.5 LIKOVNA USTVARJALNOST 

Del umetniške ustvarjalnosti je tudi likovna ustvarjalnost. Posledično jo lahko 

opredelimo tako kot umetniško ustvarjalnost (z biološko-razvojnega, gospodarsko-

sociološkega, kulturno-zgodovinskega, spoznavno-psihološkega in estetskega vidika) 
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z upoštevanjem dodatnega ključnega elementa, to so likovno-izrazna sredstva (Duh, 

2004). 

Duh (2004) povzame značilnosti psihološke osnove likovne ustvarjalnosti po zapisih in 

poročilih uveljavljenih likovnih ustvarjalcev:  

 pri biološko-razvojnem vidiku gre za primerjavo umetniškega ustvarjanja z 

organskim življenjem. Organsko življenje se nanaša na likovno delo, saj mu 

nekateri ustvarjalci pripisujejo lastnost živega bitja. Eden izmed takšnih mišljenikov 

je tudi Picasso, ki pravi: »Slika živi svoje življenje, kot bi bila živo bitje, in je žrtev 

sprememb, ki nam jih iz dneva v dan vsiljuje življenje. Drugače tudi biti ne more, 

saj živi slika le, ko jo človek gleda« (prav tam, str. 23).  

 Gospodarsko-socialni vidik se nanaša na naročila za likovna dela. Mnogi 

ustvarjalci pravijo, da bi bolje ustvarjali, če ne bi bilo naročil. Tako bi bili pri svojem 

delu bolj svobodni, neomejeni. Kljub temu pa takšen način dela navajajo kot 

zanimiv izziv.  

 Kulturno-zgodovinski vidik se kaže v zrelosti družbe glede sprejemanja 

aktualne umetnosti. Veliko umetnikov ni doživelo odobravanja svojih del, takrat ko 

so jih ustvarili. Gre za pogost pojav predvsem pri slikarjih, kiparjih, arhitektih. 

 Spoznavno-psihološki vidik sestavlja več komponent: osebnostna ubranost 

(ustvarjalčevo čustveno stanje), vektorska naravnanost (osredotočenost 

ustvarjalca v določeno smer), celostna določenost (likovna ustvarjalnost je čutno 

doživljena, umetnik doživlja svet estetsko), podzavestna porojenost (preden pride 

do ustvarjanja likovnega dela, se ideja porodi v sanjah oz. sanjajoči budnosti).  

 Estetski vidik se odraža v umetnikovem estetskem doživljanju. Umetniki se od 

drugih ustvarjalcev razlikujejo po stopnji intenzitete doživljajev ter po motivaciji, da 

ustvarjalec te doživljaje spravi na platno oziroma izrazi lastna sanjarjenja.  

 

Ključni element likovnega ustvarjanja so likovno-izrazna sredstva. Končni izdelek 

likovno-ustvarjalnega dela je po mnenju nekaterih avtorjev večplastno. Berce-Golob in 

Karlavaris (1999) navajata naslednje plasti likovnega dela:  

 ikonološka plast (tema likovnega dela),  

 tehnološka plast (materiali in tehnike),  

 oblikovna plast (likovni jezik in likovna struktura),  

 komunikacijska plast (likovno sporočilo),  

 ustvarjalna plast (likovne sposobnosti),  

 tipološka plast (umetnikova individualnost),  

 metodološka plast (metodologija oblikovanja),  

 stilno-zgodovinska plast (čas oblikovanja in stil),  

 domovinska plast (domovina, okolje),  

 nacionalnozgodovinska plast (nacionalna tradicija) in  

 sociološka plast likovnega izraza (družbeni položaj, prikazan skozi umetniško 

delo). 
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2.6 POUK LIKOVNE UMETNOSTI V OSNOVNI ŠOLI  

Trenutnemu vzgojno-izobraževalnemu sistemu se očita dejstvo, da spodbuja 

predvsem konvergentno mišljenje, reprodukcijo, pomnjenje golih dejstev-faktografsko 

znanje … In da v veliki meri zanemarja razvijanje otrokovih socialnih kompetenc, 

njegov emocionalni razvoj, domišljijo, igro, razvoj ročnih spretnosti ... Posledično imajo 

posebno prioriteto učni predmeti, kot sta matematika in slovenski jezik, medtem ko so 

t. i. vzgojni predmeti (likovna, glasbena umetnost, športna vzgoja) na dnu »seznama« 

predmetov. N. Sadar Šoba (2014) izraža ostro kritiko, da takšen sistem ignorira 

potrebo otrok po gibanju, igri ipd. Namesto tega jih izobražuje le od pasu navzgor, pri 

čemer je v ospredju polnjenje glave s suhoparnimi informacijami in s kopičenjem 

znanja.  

Iz predstavljenega deluje, kot da so v našem šolstvu pomembni le predmeti, pri katerih 

učenci memorirajo določene podatke in pridobivajo faktografsko znanje, ki ni trajno. 

Zatorej je pri načrtovanju in izvajanju vseh učnih ur potrebno zavedanje učitelja o 

pomembnosti lastne in učenčeve ustvarjalnosti.  

V pedagoškem procesu se velikokrat izpostavlja pojem ustvarjalnost. Ta se najlažje 

prepozna in izrazi pri predmetu likovne umetnosti. Omenjeni predmet je eden izmed 

obveznih vzgojno-izobraževalnih predmetov v slovenski devetletni osnovni šoli. Izvaja 

se za učence od 1. do 9. razreda. Zajema vsa likovna področja: risanje, slikanje, 

grafiko, kiparstvo in arhitekturo. »Predmet temelji na odkrivanju in spodbujanju 

učenčeve ustvarjalnosti, inovativnosti, likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in 

presojanja« (Učni načrt likovna vzgoja, 2011, str. 4). 

Cannatella (2008) meni, da je vpliv likovne umetnosti na šolski program, posledično 

tudi na otroka, zelo majhen oz. celo zanemarljiv.  Razlog za to vidi predvsem v časovni 

omejenosti predmeta. Meni, da je ustvarjalnim dejavnostim, kot je npr. ples, 

dramatizacija, poezija, glasba, slikanje, ročne spretnosti … namenjenega premalo 

časa, da bi zaznali njihov dobrodejen, pozitiven vpliv na otroka in njegov razvoj.  

Gerlovič in Gregorač (1968) izpostavljata številne prednosti predmeta likovne 

umetnost:  

 ostri sposobnost opazovanja, predstavljanja,  

 uri (likovni) spomin,  

 ustvarja ravnovesje med čustvenim in razumskim, saj hkrati aktivira čustva, 

domišljijo ter um, 

 povezuje duševno in telesno delo, saj spodbuja ustvarjalnost, vztrajnost, 

koncentracijo pri delu, ročne spretnosti, 

 učence seznanja s kulturno dediščino (tako narodno kot tudi svetovno) 

 posredno ugodno vpliva na druge učne predmete, saj je razvijanje prostorskih oz. 

vidnih predstav in zmožnost vizualizacije pomembno tudi pri npr. zgodovini, 

geografiji, naravoslovju, književnosti …, 
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 poveča učenčevo razumevanje estetike in njegove estetske zmožnosti (Lancaster, 

1990),  

 učencem omogoča doživljanje zadovoljstva, užitka v ustvarjanju (Lancaster, 1990). 

Iz predstavljenega lahko razberemo, da gre za izjemno pomemben predmet v 

otrokovem izobraževanju, vendar se vse premalo ljudi (tako strokovnjakov kot tudi 

laikov) zaveda njegove relevantnosti in pozitivnega vpliva na otrokov celostni razvoj.  

Struktura pouka oz. vsake učne ure (tudi predmeta likovne umetnosti) je trojna, in sicer 

v njem sodelujejo trije pomembni dejavniki: učenec, učitelj in vzgojno-izobraževalni 

proces (učne vsebine, cilji …).  

To lahko predstavimo s poenostavljeno shemo didaktičnega trikotnika. Potek puščic 

nakazuje medsebojno interakcijo vseh treh elementov.  

 

Slika 1: Shema didaktičnega trikotnika  
Vir: Tomić, A. (1997). Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Center za pedagoško 

izobraževanje Filozofske fakultete. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili, kako posamezni strukturni element vpliva na pouk 

likovne umetnosti ter na ustvarjalnost.  

 

2.6.1 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES 

Osnova za načrtovanje vseh učnih ur vzgojno-izobraževalnega procesa je učni načrt. 

Učni načrt za likovno vzgojo je sestavljen iz več poglavij:  

 opredelitev predmeta,  

 splošni cilji, 

 operativni cilji in vsebine, ki so razdeljene po treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih 

(zapisani so za vsako likovno področje posebej), 

 standardi znanja (zopet členjeni na posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja),  

 didaktična priporočila (napotki, kako uresničiti cilje predmeta, s katerimi učenci 

izvajati individualizacijo in diferenciacijo, kako izvesti medpredmetno povezovanje, 

UČITELJ

UČNA 
VSEBINA

UČENEC
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izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter uporabo informacijsko-

komunikacijske tehnologije).  

Posebnost učnega načrta za predmet likovne umetnosti je v tem, da so za posamezen 

razred predvideni likovni pojmi, ki jih morajo učenci usvojiti. Ravno likovni pojmi so 

zasnova za učiteljevo oblikovanje likovne naloge oz. likovnega izražanja (Tacol, 2003). 

»Usvajanje likovnih pojmov mora biti torej tesno povezano s praktičnim delom, s 

katerim učenci preoblikujejo vidni in tipni prostor, ko urejajo in izražajo vse, kar je 

nastalo v njih kot miselni in doživljajsko obarvani model zunanjega sveta« (prav tam, 

str. 9).  

Druga posebnost pouka likovne umetnosti je trajanje oziroma artikulacija pouka. 

Predmet namreč traja dve učni uri, ki si navadno sledijo (»blok ura«), torej dvakrat po 

45 minut na teden. V tem času mora učitelj zasnovati in organizirati delo oziroma 

določiti »kako bo začel učno delo, kako in kdaj bo učencem posredoval likovno nalogo 

z likovnim problemom in v okviru tega pojasnil likovne pojme, ravnanje z materiali in 

orodji, kako bo predstavil likovni motiv, da ga bodo učenci izrazito doživeli, in kako se 

bo pouk iztekel v pridobitev izkušnje, ki jo bodo učenci lahko uporabili za nadaljnje 

delo« (Tacol, 2003, str. 29). Učenci morajo v tem času aktivno sodelovati, pozorno 

poslušati teoretični del ure, slediti navodilom in nato vse informacije upoštevati pri 

lastnem samostojnem likovnem izražanju, ustvarjanju. 

Szekely (1988) meni, da morajo biti zato ure likovne umetnosti problemsko zasnovane, 

učencem pa morajo predstavljati izziv. Vse to zato, da se učenci pričnejo zavedati 

divergentnega mišljenja, torej da imajo možnost iskanja lastne rešitve zastavljenega 

likovnega problema (v Starko, 2010). Hkrati se izboljša tudi spoznavanje in nadzor nad 

lastnim učenjem, torej njihove metakognitivne zmožnosti (Desailly, 2015).  

 

2.6.1.1 Problemsko zasnovani pouk likovne umetnosti  

Vse učne ure likovne umetnosti naj bi bile zasnovane tako, da se v času dveh učnih ur 

prepletata teoretično in praktično delo. Učitelj v teoretičnem delu izpostavi likovni 

problem, čemur sledi učenčevo praktično reševanje oz. likovno izražanje. Po mnenju 

K. Drobnič (2016) je reševanje likovnih problemov najbolj učinkovit način poučevanja 

predmeta likovne umetnosti, saj naj bi ravno to omogočalo celostni likovni razvoj 

učencev, torej razvoj na kognitivnem, socialnem, emocionalnem in psihomotoričnem 

področju.  

Zato je pri samostojni likovni dejavnosti učencev najuspešnejši metodični pogoj za 

doživljanje in aktiviranje holističnega likovnega razvoja problemsko zasnovan pouk 

likovne umetnosti. Problemsko zasnovani pouk »temelji na poučevanju in učenju s 

pomočjo izkušenj, doživljanja, seznanjanja z likovnimi materiali in orodji ter 

povezovanja vsega tega z znanjem o likovnih pojmih (izkušenjsko učenje)« (Tacol, 

2003, str. 11).  
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Likovni problem »je z besedami izražena »naloga« za učence, ki jo morajo rešiti 

(izraziti) likovno« (Tacol idr., 2006, str. 15). Odraža se v ustrezno zastavljeni likovni 

nalogi, ki jo morajo učenci uspešno rešiti s pomočjo lastne ustvarjalnosti. Likovna 

naloga je dobro načrtovan in delikaten način spodbujanja učencev k samostojnemu 

umetniškemu izražanju brez učiteljevega korigiranja, podajanja podrobnih navodil ipd. 

Učenci preko lastne aktivnosti samostojno oblikujejo ideje in s tem rekonstruirajo svoje 

znanje (Šupšakova, Tacol, Tomšič Čerkez, 2007).  

Učitelj lahko likovni problem v določeni likovni nalogi zastavi na tri različne načine, in 

sicer tako, da izhaja iz (Tacol, 2003):  

 spoznanih likovnih pojmov, 

 likovnega motiva ali 

 likovne tehnike. 

Pri tem je učiteljeva vloga predvsem motivacijska, s čimer aktivira in usmerja učenčevo 

samostojno reševanje problema in spodbudi njegovo ustvarjalnost. 

 

2.6.1.2 Faze reševanja likovnega problema  

Reševanje zastavljenega likovnega problema poteka po naslednjih stopnjah 

(Šupšakova, Tacol, Tomšič Čerkez, 2007):  

1. STOPNJA: ustvarjanje problemske situacije, ki spodbudi učence k seznanjanju s 

podrobnejšimi informacijami, ozadjem zastavljenega problema. Učitelj z ustrezno 

zastavljeno problemsko situacijo v učencih prikliče radovednost in željo po znanju, kar 

jih motivira za nadaljnje aktivno delo.  

2. STOPNJA: opredelitev problema – učenci se seznanijo s problemom, pridobivajo 

še več dodatnih informacij za lažje razumevanje problema. Naloga učitelja v tej fazi je 

usmerjanje učencev in spodbujanje njihovega aktivnega dela.  

3. STOPNJA: zbiranje informacij in postavljanje vprašanj – učenci analizirajo in 

konstruirajo umetniški problem, aktivno razmišljajo o reševanju problema. Učitelj 

učence v tej fazi motivira, aktivno sodeluje v procesu in ustvarja sproščeno vzdušje 

med likovno aktivnostjo. 

4. STOPNJA: rešitev problema in vrednotenje – vrednotenje nastalih likovnih 

izdelkov učencem pomaga razumeti bistvo rešitve. Pri tem morajo biti kritični, stremeti 

morajo k lastni izvirnosti in samostojnosti. Učitelj učence usmerja k aktivnemu in 

strpnemu sodelovanju ter ustvarjalnemu iskanju likovnih problemov.  

5. STOPNJA: transfer (prenos znanja v nove situacije) – v zadnji fazi reševanja 

likovnih problemov bi morali biti učenci sposobni prepoznavati probleme v umetniških 

delih tako umetnikov kot tudi svojih vrstnikov in uporabiti pridobljeno znanje v različnih 

življenjskih situacijah.  
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Bistvo učenja, ki izhaja iz problemske situacije oz. avtentičnega učenja, je fleksibilen, 

ustvarjalen in dinamičen proces (Tacol, 1999). Poleg tega je pridobljeno znanje 

trajnejše, omogoča boljše razumevanje likovnih pojmov, učenci so bolj samostojni in 

aktivni pri reševanju likovnih problemov, hkrati so pri likovnem izražanju tudi bolj izvirni, 

ustvarjalni (Drobnič, 2016). 

 

2.6.2 UČITELJ  

Ključno vodilno vlogo v vzgojno-izobraževalnem učnem procesu ima učitelj, saj ga sam 

načrtuje in nato še izvaja.  

»Dobro pedagoško delo pomembno vpliva na otrokovo ustvarjalnost« (Herzog, 2008, 

str. 88).  Zato mora učitelj pri poučevanju likovne umetnosti slediti določenim načelom, 

ki so osnova za primerno in smiselno likovno-vzgojno delo (Vrlič, 2001). Vrlič (prav 

tam) navaja naslednja načela:  

 načelo ustvarjalnosti,  

 načelo kakovosti (kakovostno likovno delo, ki je pogoj razvoja otrokovega 

estetskega čuta),  

 načelo aktivnosti (omogočanje in spodbujanje otrokove lastne aktivnosti),  

 načelo zanimanja (načrtovanje likovnih dejavnosti, ki izhajajo iz otrokovega 

zanimanja),  

 načelo individualizacije (upoštevanje in vzpodbujanje individualnih značilnosti otrok 

ter temu primerno prilagajanje pedagoškega dela) in   

 načelo nazornosti (primernost razlage, demonstracije … otrokovi starosti in 

njegovim sposobnostim). 

Osnovno in temeljno načelo likovne vzgoje otrok je načelo ustvarjalnosti. Otrokovo 

likovno izražanje mora temeljiti na njegovi lastni, samostojni  aktivnosti. Pri tem na 

njegovo ustvarjalnost ne sme vplivati nobena usmeritev odraslega oz. učitelja, sicer je 

načelo ustvarjalnosti prekršeno (Vrlič, 2001). Poleg tega pa so končni izdelki šablonski 

in so na nek način odraz učiteljeve ustvarjalnosti in ne učenčeve (Starko, 2010). 

»Dobra spodbuda za razvoj ustvarjalnosti je lahko premišljeno postavljena likovna 

naloga, zasnovana na vizualno-emocionalnih doživljajskih komponentah, ki omogoča 

nove, inventivne rešitve« (Duh, Vrlič, 2003).  

Učitelj mora otroke voditi tako, »da z lastnimi izkušnjami sami sodelujejo pri svoji likovni 

vzgoji in izobrazbi« (Gerlovič, Gregorač, 1968, str. 74). Torej učitelj pri pouku likovne 

umetnosti nastopi v vlogi moderatorja, kjer najprej načrtuje, nato pa učence spodbuja 

in usmerja skozi celoten učni proces. Ravno tako »… jih ne sili, češ da morajo kaj 

opazovati, pomniti, reproducirati, poslušati in se izražati po volji učitelja« (Tacol, 1999, 

str. 67).  

Ustvariti mora sproščeno razredno klimo, v kateri učenec učitelju in svojim sošolcem 

zaupa ter ga ni strah izraziti svojih idej. Posledično mora biti učitelj (in tudi vrstniki) 
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toleranten, spoštljiv, sprejemljiv do posameznika, njegovih idej in kreacij (Desailly, 

2015).  

Pomembno je tudi, da učitelj učence motivira za likovno ustvarjanje. Brez notranje 

motiviranih učencev ni aktivne participacije učencev, niti ni ugodnih pogojev za 

ustvarjalno delo in kakovosten pouk likovne umetnosti, kljub temu da ima učitelj vse 

naštete osebnostne lastnosti (navedene v tem poglavju), dovolj obsežno likovno 

znanje in je dobro strokovno izurjen (Šupšakova, Tacol, Tomšič Čerkez, 2007). 

Motivacija učencev je odvisna tudi od učiteljeve lastne motivacije, saj učitelj učencem 

predstavlja vzor, s katerim se poistovetijo. Učiteljev odnos do umetnosti, želja po 

raziskovanju, navdušenje pri odkrivanju … je »nalezljivo«, posledično bodo tudi učenci 

motivirani za doživljanje takšnih izkušenj, čustev … kot jim jih predstavi učitelj 

(Eglinton, 2003). Učitelj lahko notranjo motivacijo učencev prebudi: 

 z zanimivim motivom,  

 z ustrezno likovno nalogo,  

 z likovno tehniko, primerno starosti učencev in pogostosti uporabe,  

 z ustrezno časovno zastavljeno učno uro,  

 s prepletanjem likovnih področij,  

 s tem, da učencem omogoča individualno, raziskovalno in ustvarjalno delo, 

 z uporabo IKT,  

 z obiskom galerij, razstav  

 … (Duh, Vrlič, 2003).  

Pri učnih urah likovne umetnosti se pri učencih pojavlja tudi zunanja motivacija, in sicer 

v sklepnem delu ure, ko poteka vrednotenje likovnih del. Takrat učitelj učence pohvali, 

učenci svoje izdelke odnesejo pokazat staršem, sodelujejo na likovnih natečajih … 

Vendar ta za ustvarjalnost ni tako pomembna kot notranja motivacija (Duh, Vrlič, 2003).  

Učitelj mora učne ure likovne umetnosti primerno načrtovati. Pri tem je pomembno, da 

pozna posebnosti različnih stilov učenja (divergentni, konvergentni in integrativni stil 

učenja). Hkrati se mora zavedati tudi lastnega stila poučevanja (Tacol, 2006).  Poleg 

tega mora učne ure likovne umetnosti zasnovati na uporabi različnih didaktičnih metod, 

skozi katere učenci spoznavajo in rešujejo likovni problem ter pridobivajo likovno 

znanje. Učiteljeve načrtovane dejavnosti reševanja likovnega problema izhajajo iz 

učnih ciljev, zapisanih v učnem načrtu (Šupšakova, Tacol, Tomšič Čerkez, 2007).  

Poleg vsega naštetega mora biti učitelj primerno strokovno podkovan, človeški, predan 

učencem, učence mora spoštovati, izražati mora čustveno toplino in veselje, biti mora 

razumevajoč, potrpežljiv, miren, prijazen, pravičen, odprt, iskren, spontan, fleksibilen, 

imeti mora pozitivna pričakovanja do svojih učencev, skrbeti mora za njihovo varnost 

… Hkrati mora biti zmožen samorefleksije in samokritike svojega dela, sposoben mora 

biti razmišljanja o svojem delu, stremeti mora k nenehnemu izboljševanju lastnih metod 

poučevanja, v skladu s tem pa si mora prizadevati za osebnostno rast (Šupšakova, 

Tacol, Tomšič Čerkez, 2007).  
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2.6.3 UČENEC  

Privilegija do ustvarjanja nimajo zgolj umetniki in znanstveniki, temveč je pravica 

vsakega človeškega bitja in njegove aktivnosti. Zato se mora komponenta 

ustvarjalnosti ustrezno vključiti tudi v vzgojno-izobraževalni proces, ki se pri nas prične 

že v vrtcu (Duh, Kljajič 2012). 

Otroci se pričnejo likovno izražati že zelo zgodaj, od približno prvega leta starosti dalje. 

Želja po likovnem izražanju pri otrocih izhaja iz njihove notranjosti, ki se kaže kot 

notranja potreba, motivacija po manipulaciji z različnimi likovnimi pripomočki, materiali 

… na inventiven, domiseln način. Gre za naravno težnjo otroka, ki povzroča  potrebo 

po preoblikovanju objektov, podob v različne, nove načine (Lancaster, 1990). Vendar 

se ta gonilna sila otrokove ustvarjalnosti ob vstopu v šolo in nato med samim šolanjem 

drastično spreminja. 

 

2.6.3.1 Potek razvoja otrokove likovne ustvarjalnosti 

Likovna ustvarjalnost otroka ne narašča enakomerno, premo sorazmerno z njegovim 

telesnim, psihomotoričnim, socialnim, kognitivnim, čustvenim razvojem. Ustvarjalnost 

v njegovem likovnem izražanju doživlja občutna nihanja, izrazite vzpone in padce. 

Primerjamo jo lahko z razvojem ustvarjalnosti v preteklosti oziroma v različnih 

zgodovinskih obdobjih. Kot smo že omenili, so bila nekatera obdobja bolj spodbudna, 

naklonjena ustvarjalnosti, druga spet nekoliko manj.  

Od začetka otrokovega likovnega izražanja pa vse do njegovega šestega leta starosti 

njegova likovna ustvarjalnost strmo narašča (Karlavaris, Berce-Golob, 1991). 

Med šestim in sedmim letom ustvarjalnost upade. Vzrok za to lahko pripišemo 

spremembi v otrokovih miselnih operacijah, saj doživi prehod iz konkretnega na 

abstraktno mišljenje. Drugi razlog pa je tudi vstop otroka v šolo, ali bolje rečeno upad 

lahko pripišemo morebitnim neprimernim pedagoškim prijemom na začetku šolske poti 

otroka. Ti t. i. prijemi temeljijo predvsem na posnemanju, reprodukciji, kar močno 

prispeva k zmanjšanju ustvarjalnosti (Karlavaris, Berce-Golob, 1991).  

Sledi obdobje stagnacije otrokove likovne ustvarjalnosti, ki traja do približno osmega 

leta starosti (Duh, Vrlič, 2003). Tako vidimo, da ima učitelj v prvi polovici prvega triletja 

devetletne osnovne šole pri pouku likovne umetnosti veliko dela, saj mora kar nekaj 

časa vložiti v pripravo na pouk. Tu je pomemben predvsem razmislek, na kakšen način 

bo učencem omogočil ustvarjalnost in s kakšnimi tehnikami, metodami jo bo prebudil, 

spodbudil v prvošolcih in tudi v drugošolcih.    

Po osmem letu (nekako v tretjem razredu devetletne osnovne šole) ustvarjalnost zopet 

narašča, zato to obdobje nekateri avtorji poimenujejo zlato obdobje likovnega 

ustvarjanja. Tu se pojavi problem, saj otroci ravno v tem obdobju doživljajo 

zadovoljstvo ob prerisovanju ilustracij aktualnih slikanic, pri risanju uporabljajo ravnila, 

šablone, pogosteje uporabljajo radirko, podrisujejo, kar privede do neustvarjalnih, togih 
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končnih izdelkov. Zato je pomembna naloga učitelja v tem obdobju, da poskuša 

preprečiti tovrstne pojave (Duh, Vrlič, 2003).  

S kakovostnim pedagoškim delom in ob ustreznih spodbudah se zlato obdobje 

pogosto nadaljuje še v drugo triletje – v četrti in peti razred devetletne osnovne šole 

(med devetim in desetim letom starosti).  

Po petem razredu (po desetem letu starosti oz. v začetku pubertete) prične ustvarjalni 

razvoj zopet stagnirati. Na likovno izražanje močno vpliva otrokov psihofizični razvoj, 

pojemanje domišljije, zaradi realnejšega prikazovanja elementov izginja tudi 

spontanost izraza … (Duh, Vrlič, 2003).  

Pri štirinajstem letu starosti se prične individualni likovni razvoj. »Mladostnik prične 

razvijati lastno metodo likovnega oblikovanja« (Duh, Vrlič, 2003, str. 29). Individualni 

razvoj je odvisen od različnih interesov, želja, osebnostnih potez … (prav tam). V 

skladu s tem ustvarjalnost posameznika narašča ali pa usiha.  

Keong (2008) navaja izsledke raziskave, ki so jo izvedli med predšolskimi otroci. 

Izvajali so jo vse do njihove odraslosti. Rezultati testov so pokazali, da so petletniki 

dosegli 98 % ustvarjalnih zmožnosti. Njihova ustvarjalnost je s starostjo močno 

upadala. Tako so testiranci v odrasli dobi izkazali le 2 % ustvarjalnih zmožnosti. 

Pomembna ugotovitev raziskave je, da šolski sistem razvoja ustvarjalnosti ne 

obravnava v zadostni meri, ga kratko malo ignorira.  

Žagar (1992) vidi primaren vzrok za upadanje ustvarjalnosti do štirinajstega leta 

predvsem v vplivu okolja na otroka. Otrok se namreč mora okolju prilagajati, sklepati 

kompromise, se podrejati avtoriteti … Zato se otrok »boji svobodno izražati svoje ideje, 

da ne bi bil zasmehovan, ponižan in kaznovan« (prav tam, str. 17). 

 

 

2.7 DEJAVNIKI LIKOVNE USTVARJALNOSTI 

»Za razumevanje procesov likovne ustvarjalnosti moramo ločiti med subjektivnimi 

likovnimi dejavniki in dejavniki likovne ustvarjalnosti« (Duh, 2004, str. 28). 

Z besedno zvezo subjektivni likovni dejavniki Duh (prav tam) poimenuje likovne 

sposobnosti. Dotično besedno zvezo uporabi, ker meni, da posameznih faktorjev 

likovne sposobnosti ne moremo opredeliti enako, saj se nekateri nanašajo na 

posameznikove osebnostne lastnosti, drugi pa direktno na njegove likovne 

sposobnosti.  
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Tako subjektivne likovne dejavnike loči na dva dela, in sicer: 

Tabela 1: Subjektivni likovni dejavniki 

Subjektivni likovni dejavniki, ki 

omogočajo ustvarjalnost 

Subjektivni likovni dejavniki, ki 

spodbujajo ustvarjalnost 

natančno zaznavanje občutljivo zaznavanje (senzitivnost) 

likovne izkušnje (vizualni spomin) ustvarjalno mišljenje 

domišljija čustva 

motorične spretnosti motorična občutljivost (senzibilnost) 

Vir: Duh, M. (2004). Vrednotenje kot didaktični problem pri likovni vzgoji. Maribor: Pedagoška 

fakulteta. 

 

Tudi dejavniki likovne ustvarjalnosti se ločijo v dve skupini, in sicer:   

Tabela 2: Dejavniki likovne ustvarjalnosti 

Likovni dejavniki, ki omogočajo 

ustvarjalnost 

Likovni dejavniki, ki spodbujajo 

ustvarjalnost 

redefinicija originalnost 

fluentnost fleksibilnost 

elaboracija občutljivost za probleme 

Vir: Duh, M. (2004). Vrednotenje kot didaktični problem pri likovni vzgoji. Maribor: Pedagoška 

fakulteta. 

 

Opredelitve posameznega pojma dejavnikov likovne ustvarjalnosti smo že opisali v 

enem izmed prejšnjih poglavij magistrske naloge (glej poglavje Faktorji ustvarjalnosti).  

V likovni ustvarjalnosti so pomembni tako subjektivni likovni dejavniki kot tudi dejavniki 

likovne ustvarjalnosti, saj se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. »Vsakemu dejavniku 

ustvarjalnosti lahko najdemo dopolnjujoči dejavnik, s katerim tvori par: prvi 

ustvarjalnost spodbuja, drugi pa jo omogoča« (Duh, Vrlič, 2003, str. 33). 

V nadaljevanju bom predstavila odnos med subjektivnimi likovnimi dejavniki oz. 

likovnimi sposobnostmi in dejavniki likovne ustvarjalnosti ter kako se izražajo v 

likovnem delu otroka. 
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Tabela 3: Odnos med subjektivni likovnimi dejavniki in dejavniki likovne ustvarjalnosti 

  Subjektivni likovni dejavniki, ki ustvarjalnost … 

D
e
ja

v
n

ik
i 

li
k

o
v

n
e
 u

s
tv

a
rj

a
ln

o
s

ti
 

 ... OMOGOČAJO. … SPODBUJAJO. 

REDEFINICIJA 
likovne izkušnje (spomin), 

domišljija 

občutljivo zaznavanje, 

ustvarjalno mišljenje 

FLUENTNOST 
motorična spretnost, 

domišljija 

motorična občutljivost 

emocionalnost (čustva) 

ELABORACIJA 
likovne izkušnje (spomin), 

domišljija 

motorična občutljivost, 

ustvarjalno mišljenje 

ORIGINALNOST likovne izkušnje (spomin) 

ustvarjalno mišljenje, 

emocionalnost, 

občutljivo zaznavanje 

FLEKSIBILNOST domišljija 

motorična občutljivost, 

ustvarjalno mišljenje, 

emocionalnost 

OBČUTLJIVOST 

ZA PROBLEME 

natančno zaznavanje, 

likovne izkušnje (spomin) 

emocionalnost, 

občutljivo zaznavanje 

Vir: Duh, M. (2004). Vrednotenje kot didaktični problem pri likovni vzgoji. Maribor: Pedagoška 

fakulteta. 

Iz preglednice je razvidno, da je redefinicija celota dveh likovnih sposobnosti, ki 

ustvarjalnost omogočata (spomin in domišljija) ter dveh spodbujevalnih dejavnikov 

(občutljivo zaznavanje in ustvarjalno mišljenje). »Kaže se v oblikovanju novih rešitev 

na temelju obvladanih delovnih postopkov in likovno izraznih sredstev, transformiranju 

oblik, barv, likovnih odnosov« (Kobal, 2016, str. 52).  

Fluentnost je celota dveh dejavnikov, ki ustvarjalnost omogočata (motorična spretnost 

in domišljija) ter dveh sposobnosti, ki ustvarjalnost spodbujata (motorična občutljivost 

in emocionalnost). V likovnem izdelku »se kaže v bogastvu idej, asociacij, kot je na 

primer spodbujanje najrazličnejših načinov uporabe materialov ali najrazličnejših 

pristopov k upodabljanju motivov, ki so lahko tudi nesmiselni in čudni« (Kobal, 2016, 

str. 52).  

Elaboracija je celota dveh dejavnikov, ki ustvarjalnost omogočata (spomin in 

domišljija) ter dveh sposobnosti, ki ustvarjalnost spodbujata (motorična občutljivost in 
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ustvarjalno mišljenje). »Kaže se v razgradnji idej, izboru najboljšega motiva, načinu 

izvedbe ter sposobnosti načrtnega likovnega komponiranja« (Kobal, 2016, str. 52).  

Originalnost je celota treh dejavnikov, ki ustvarjalnost spodbujajo (ustvarjalno 

mišljenje, emocionalnost, občutljivo zaznavanje), in enega, ki ustvarjalnost omogoča 

(likovne izkušnje oz. spomin). »Kaže se v učenčevi sposobnosti iskanja nevsakdanjih 

rešitev, izvirni in neobičajni rešitvi, nenavadnih domišljijskih idejah, opažanjih 

originalnih podrobnosti na opazovanih motivih, odkrivanju novega« (Kobal, 2016, str. 

52). 

Fleksibilnost je celota treh dejavnikov, ki ustvarjalnost spodbujajo (motorična 

občutljivost, ustvarjalno mišljenje, emocionalnost), in enega, ki ustvarjalnost omogoča 

(domišljija). »Kaže se v iskanju in odkrivanju novih poti, lahkem prehajanju z ideje na 

idejo, prožnosti pri reševanju likovnih problemov, fleksibilni uporabi izraznih tehnik in 

sredstev, postopkov« (Kobal, 2016, str. 52).  

Občutljivost za probleme je celota dveh dejavnikov, ki ustvarjalnost spodbujata 

(emocionalnost, občutljivo zaznavanje) in dveh dejavnikov, ki ustvarjalnost omogočata 

(sposobnost natančnega zaznavanja in likovne izkušnje). »Kaže se v zmožnosti 

spoznavanja bistva, doživljanju in interpretaciji likovnega motiva, spretnosti v iskanju 

likovnoizraznih možnosti likovnih materialov in občutljivosti za različne likovnoizrazne 

možnosti likovnih materialov« (Kobal, 2016, str. 52).  

 

 

2.8 SPODBUJANJE (LIKOVNE) USTVARJALNOSTI 

Keong (2007) meni, da so popolnoma vsi ljudje ustvarjalni. Ustvarjalci se po njegovem 

mnenju med seboj razlikujejo le po stopnji in obsegu ustvarjalnosti. Tudi Žagar (1992) 

navaja, da je ustvarjalnost med ljudmi normalno porazdeljena. To pomeni, da obstaja 

veliko število ljudi, ki so povprečno ustvarjalni in le peščica izjemno ali malo 

ustvarjalnih. Iz tega lahko zaključimo, da se ustvarjalnost posameznika ob določenih 

spodbudah razvija, v nespodbudnem okolju pa se razvoj ustvarjalnosti zavira do te 

mere, da posamezniki sčasoma postanejo neustvarjalni.  

Za učitelje likovne umetnosti oziroma pedagoške delavce, ki se kakorkoli srečujejo z 

likovnim ustvarjanjem (npr. učitelj podaljšanega bivanja), je pomembno, da so 

podučeni o razvoju otrokove/učenčeve ustvarjalnosti. S tem specifičnim vedenjem so 

lahko bolj pozorni na določena kritična obdobja ter tako lažje preprečijo izrazite padce 

ustvarjalnosti. V takšnih obdobjih morajo ustvarjalnost z določenimi ustreznimi 

tehnikami in metodami čim bolj spodbujati.   

Šola in učitelji imajo torej ključno vlogo pri razvoju otrokove ustvarjalnosti. Zato se 

morajo pedagoški strokovni delavci po mnenju N. Sadar Šoba (2014) naučiti:  

 ustvariti okolje, ki je spodbudno za razvoj ustvarjalnosti otroka,  
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 prepoznati otrokovo motivacijsko naravnanost in jo upoštevati pri poučevanju, 

 uporabljati različne metode poučevanja, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost (ne 

glede na predmet poučevanja),  

 učne vsebine narediti zanimive za učence. 

 

2.8.1 NAČINI SPODBUJANJA USTVARJALNOSTI 

Pri predmetu likovne umetnosti lahko likovno ustvarjalnost otroka spodbujamo na 

sledeče načine (Vrlič, 2001):  

 otroka spodbujamo k samostojnemu tvorjenju in izražanju idej, 

 usmerjamo ga k iskanju neklasičnih, drugačnih likovnih rešitev,  

 z usmerjanjem in motiviranjem aktiviramo otrokov spomin, domišljijo in pravljičnost,  

 izogibamo se komentarjem in pripombam nad otrokovim izdelkom, čeprav je po 

našem mnenju nenavaden, mogoče celo čuden, 

 usmerjamo njegovo opazovanje v podrobnosti, določene značilnosti, tudi 

različnosti, 

 otroku omogočimo raziskovanje in spoznavanje čim več raznolikih likovnih 

materialov, pripomočkov, 

 spodbujamo in krepimo zavest o otrokovi zmožnosti svobodnega likovnega 

izražanja, jasno izpostavimo, da pri likovnem izražanju ni napačne ideje oz. rešitve 

(npr. ni narobe, če otrok nariše slona in ga pobarva vijolično), 

 spodbujamo bogato predstavljivost otrok, 

 uporabimo raznolike didaktične igre, ki spodbujajo ustvarjalnost, 

 pri vrednotenju likovnih izdelkov opazimo in pohvalimo vse nastale likovne izdelke.  

 

2.8.2 NAČINI ZAVIRANJA USTVARJALNOSTI 

Do pojemanja likovne ustvarjalnosti pride zaradi želje odraslih (staršev, učiteljev, tudi 

otrok) naučiti otroka, kako naj nekaj nariše, naslika ali naredi. Tako prične otrok 

posnemati dela odraslih po danih naučenih predlogih, svoj ustvarjalni način likovnega 

izražanja pa opusti (Belamarić, 1986).  

Likovno ustvarjalnost otrok zaviramo na naslednje načine (Belamarić, 1986):  

 s podajanjem »predlog« izražanja otroku  

Takšen način otroka navaja na pasivnost v likovnem izražanju. Otroci narisane oblike 

sicer prepoznajo, vendar jih ne razumejo. Posnemajo jih le zato, ker v odraslem, ki jim 

je pokazal, kako nekaj narisati/naslikati/narediti, vidijo avtoriteto, premoč. 

 s popravljanjem ustvarjenih otroških oblik 
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Tako s praktičnimi popravki kot tudi s komentarji glede popravkov otroškega izdelka 

povzročimo otrokov dvom v lastne oblike, v njem se pojavi občutek nemoči in 

negotovosti. 

 s pobarvankami 

Pobarvanke navadno vsebujejo enostavne, nezahtevne oblike, risbe. Zaradi njihove 

preprostosti si otrok z lahkoto zapomni, kako nekaj narisati. Tako se ob določeni likovni 

nalogi spomni, kako je bilo to narisano v pobarvanki in te oblike posnema.   

 s prepogostim izpostavljanjem otrok likovnim izdelkom 

Če je otrok prepogosto izpostavljen razstavljenim likovnim delom, se mu določene 

oblike, podobno kot pri pobarvankah, vtisnejo v spomin. Pri samostojnem likovnem 

izražanju v spomin prikličejo že videne oblike in jih reproducirajo.  

 s spodbujanjem ustvarjanja šablonskih izdelkov 

Ta način povzroči nastajanje serijskih, identičnih, pustih likovnih izdelkov otrok. Vodi 

do zaviranja razvoja njihovih sposobnosti in tudi duha.  

 z vrednotenjem, komentiranjem likovnih izdelkov otrok 

Pohvala pri vrednotenju izdelkov na otroka deluje kot zunanja spodbuda, otrok je 

navdušen in pripravljen na nadaljnje delo. Na drugi strani pa kritika ali celo primerjanje 

izdelkov v otroku povzroči občutek omejevanje svobode pri likovnem izražanju, čutiti 

prične odpor do ustvarjanja, to pa posledično vodi do upada njegove spontanosti 

oziroma sposobnosti ustvarjanja. 

 s pretiranim hvaljenjem likovnega izdelka otroka 

Namesto uživanja v likovnem ustvarjanju otrokova prioriteta postane pohvala. Pri 

likovnem izdelku se potrudi maksimalno le zato, da bi bil pohvaljen.  

 s poudarjanjem čistost in natančnost izdelka 

Navadno s to zahtevo povzročimo ravno nasproten učinek – otrok doživi strah pred 

tem, da bi umazal svoj izdelek ali pa svoj delovni prostor. To v otroku sproži spono, 

vez in izzove nespretnost. Posledično vse umaže. Poleg navedenega takšna zahteva 

tudi blokira otrokove zamisli.  

 

  

2.9 RAZLIKE MED SPOLOMA 

V današnji družbi nastajajo različna gibanja, katerih cilj je zmanjšanje in celo izničenje 

neenakopravnosti med spoloma. Vendar družba ženskam še vedno pripisuje lastnosti, 

kot so: nežnost, toplina, emocionalnost, dovzetnost za potrebe drugih, občutljivost … 

Na drugi strani moškega opisuje kot: racionalnega, pogumnega, vplivnega, vodilnega, 

hladnega … (Kobal-Grum, 1998).  
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Papalia (2003) opiše razlike med spoloma kot psihološke ali vedenjske razlike med 

moškimi in ženskami (str. 259). Te razlike se ne pojavijo šele v odrasli dobi človeka, 

temveč se oblikujejo oz. bolj izrazijo že po otrokovem tretjem letu starosti (prav tam).  

Med dečki in deklicami še vedno obstaja več podobnosti kot razlik, vendar je 

pomembno, da se zavedamo dejstva, da razlike med spoloma obstajajo. Le tako lahko 

celovito razumemo zakonitosti in teorije o razvoju otroka (Marjanovič Umek, 2004).  

Omenjene razlike so strokovnjaki preučevali z več različnih zornih kotov. Tako so 

oblikovali štiri različne teoretične pristope, ki preučujejo razlike med deklicami in dečki. 

 

2.9.1 BIOLOŠKI PRISTOP  

Deklice in dečki se razlikujejo po »gradnji telesa, različni reprodukcijski vlogi, 

posameznih vidikih hormonskega in možganskega delovanja« (Marjanovič Umek, 

2004, str. 495).  

Spola se med seboj razlikujeta že takoj po spočetju, natančneje po združitvi 

kromosomov. Tako združena spolna kromosoma XX pomenita deklico, kromosoma 

XY pa dečka. Že takoj po rojstvu se razlikujeta po zunanjem in notranjem spolnem 

organu. Navadno je med deklicami in dečki razlika tudi v grajenosti telesa. Za dečke 

je značilen širši del ramenskega obroča v primerjavi s širino kolkov. Pri deklicah pa ta 

razlika ni tako izrazita (Pišot in Planinšec, 2005). Razlikujejo se tudi v deležu mišične 

in kostne mase ter telesnega maščevja. Dečki imajo v primerjavi z deklicami več 

mišične in kostne mase, medtem ko imajo deklice v primerjavi z dečki več telesnega 

maščevja (Videmšek, Pišot, 2007).  

Pojavljajo se tudi hormonske razlike, in sicer pri dečkih nastaja testosteron (moški 

hormon), pri deklicah pa estrogen (ženski hormon). Raziskava je pokazala, da so 

deklice, ki so imele ob rojstvu povišano raven moških spolnih hormonov, kasneje 

kazale večji interes za »fantovske« igrače, se rajši igrale s pripadniki nasprotnega 

spola, imele so tudi boljše prostorsko dojemanje. Izraženost ženskega spolnega 

hormona pa pri dečkih ni toliko vplival na njihovo vedenje (Papalia, 2003).   

Raziskave so pokazale tudi povezanost med velikostjo možganskega debla in 

besedno spretnostjo. Deklice imajo večje možgansko deblo kot dečki, posledično so 

bolj spretne pri verbalnem izražanju (Papalia, 2003). 

 

2.9.2 PSIHOANALITIČNI PRISTOP  

Po Freudovi psihoanalitični teoriji gre vsak otrok v svojem razvoju skozi pet faz: oralno, 

analno, falično fazo, fazo latence in genitalno fazo (Batistič-Zorec, 2014).   

Papalia (2003) izpostavi tretjo, falično fazo, ki je pomembna za nastanek izrazitih razlik 

med spoloma. Otrok se v tej fazi poistoveti, identificira s staršem istega spola. Tako 
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deklica v tej fazi prevzame značilnosti, vedenjske vzorce, prepričanja in vrednote svoje 

matere, deček pa očetove. Otrok v tej fazi pridobiva lastno spolno identiteto. Ta teorija 

ni podprta niti s strani izsledkov raziskav niti s strani večine strokovnjakov. 

 

2.9.3 KOGNITIVNI, SPOZNAVNI PRISTOP  

Pri spoznavnem pristopu se pojavljata dve kognitivni teoriji, ki razložita nastanek razlik 

med spoloma.  

Utemeljitelj prve teorije (konstantnost pojmovanja spola) je Kohlberg. Gre za 

otrokovo spoznanje, da bo njegov spol vedno ostal isti, poleg tega pa vodi k 

privzemanju spolnih vlog (Papalia, 2003, str. 262). Pri tej teoriji gre otrok skozi 

določene razvojne stopnje (Marjanovič Umek, 2004):  

 oblikovanje spolne identitete – otrok se prične zavedati lastnega spola in zna 

določiti spol druge osebe, 

 spolna stabilnost – otrok razume, da je spol določene osebe vedno enak, ne glede 

na starost osebe,  

 spolna stalnost – otrok razume, da se spol osebe ne bo spremenil kljub 

neznačilnemu stilu oblačenja, igranju s spolno netipično igračo ipd.  

Druga teorija, teorija spolnih shem razlaga, da »ko se otroci zavedo, katerega spola 

so, sprejmejo spolne vloge tako, da razvijejo pojem o tem, kaj pomeni biti ženska ali 

moški v njihovi kulturi. Potem prilagodijo svoje lastno vedenje spolni shemi svoje 

kulture, temu, kar naj bi dečki in deklice bili ali počeli« (Papalia, 2003, str. 263). 

Oblikovanje spolnih shem je posledica otrokove naravne potrebe po sistematizaciji 

podatkov, ki jih dobi iz svojega okolja, ter takšne vzgoje, ki poudarja razlike med dečki 

in deklicami (v igri, oblačenju, pričeski …) (Marjanovič Umek, 2004).  

 

2.9.4 SOCIALIZACIJSKI PRISTOP   

Teorija socialnega učenja oz. socialnokognitivna teorija predvideva, da se skozi 

socializacijo otrok nauči določenih spolnih vlog. Otroci se spolnih vlog naučijo preko 

(Marjanovič Umek, 2004; Papalia, 2003):  

 podkrepitve (spolno ustrezno obnašanje je nagrajeno, npr. deklico pohvalijo zaradi 

lepe oblekice; spolno neustrezno vedenje pa je kaznovano, npr. dečka, ki joče, 

grajajo: »Veliki fanti ne jokajo,« ali »Saj nisi punca, da bi jokal« ipd.),  

 opazovanja modela (to so močne, vplivne, izstopajoče osebe, ki ga otrok 

posnema), 

 samonadzora (ko otrok prične nadzirati lastno dejavnost, ponotranji tudi standarde 

s spolom povezanega vedenja).  
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Na otrokov razvoj razumevanja spola močno vplivajo starši, vrstniki in okolje, v katerem 

živi (Papalia, 2003).   

 

2.9.5 RAZLIKE MED SPOLOMA NA LIKOVNEM PODROČJU 

Tacol (1999) meni, da razlike med učenkami in učenci najlažje opazi učitelj, saj je z 

njimi v neposrednem stiku. Če učitelj ustvari ugodno, spodbudno razredno klimo, se 

učenci na učni proces odzivajo pozitivno (živahno, prijazno, spontano, ustvarjalno …). 

Na tak način učitelj omogoči bolj uspešen likovni razvoj učencev (Tacol, 2003).  

Med spoloma se pojavljajo razlike v izbiri likovnega motiva. Deklice izbirajo čustvene, 

poetične motive z nizanjem raznolikih detajlov, dečki pa izbirajo drzne, junaške, 

analitične (avtomobili, stroji, orodja) motive (Tacol, 2003).  

Ravno tako se pojavljajo razlike v ravnanju z likovnimi materiali in orodji. Deklice 

navadno uporabljajo že preizkušene likovne materiale in orodja, saj jim poznavanje teh 

omogoča večjo natančnost pri izvedbi likovne naloge. Dečki pa so navdušeni nad 

spoznavanjem novih, nepoznanih materialov in orodij, saj radi raziskujejo in odkrivajo 

lastne postopke izvedbe (Tacol, 2003).  

Tacol (2003) označi deklice kot bolj vodljive in manj samoiniciativne pri likovnem 

izražanju, ker je njihova želja ustreči učitelju, ne pa želja po samostojnosti. Hkrati meni, 

da so deklice pri likovnem izražanju bolj uspešne kot dečki, ker aktivnejše sodelujejo 

pri učnem procesu, pokažejo večji interes za posredovane pojme in navodila, se vživijo 

v razlago, pri izvedbi so bolj natančne, pozorne, vztrajne … Dečki pa potrebujejo več 

učiteljeve pozornosti in njegovih spodbud (Tacol, 1999).  

Pečjak (1987) ugotavlja, da je na svetu več znanih moških ustvarjalcev kot ženskih 

ustvarjalk. Razlog za to vidi v vzgajanju deklic v ženski vlogi, »kamor sodijo tudi 

pasivnost, podrejenost in konformizem, ki niso za ustvarjalnost ugodni pogoji. Pri 

dečkih dopuščamo odstopanja, pri deklicah pa ne« (prav tam, str. 115).  

Na temo ugotavljanja razlik med spoloma v likovni ustvarjalnosti že obstaja nekaj 

opravljenih raziskav. Rezultati omenjenih raziskav pa ne sovpadajo v celoti z 

ugotovljenimi teoretičnimi izhodišči. Tako je Duh (2004) v svoji kvantitativni raziskavi 

ugotovil, da med 129 deklicami in dečki ni statistično pomembnih razlik v likovni 

ustvarjalnosti. Enako je ugotovila tudi Herzog (2008) s svojo kvantitativno raziskavo, 

izvedeno med 309 osnovnošolci, starimi 11 in 12 let.  



Žagar, K. (2020). Razlike v likovni ustvarjalnosti med spoloma v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 
delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

31 
 

3 EMPIRIČNI DEL  

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V vzgoji in izobraževanju se poudarja spodbujanje ustvarjalnosti na različnih področjih. 

Največji poudarek pa je na ustvarjalnosti pri pouku likovne umetnosti. Prav tako se 

poudarja pomen enakosti med spoloma. Tako deklice kot tudi dečki so upravičeni do 

enako kvalitetne izobrazbe in podpore pri razvoju ustvarjalnih zmožnostih.  

Zato je bil namen magistrskega dela ugotoviti, ali se pri pouku likovne umetnosti pri 

likovnem izražanju pojavljajo razlike v likovni ustvarjalnosti med učenkami in učenci na 

različnih likovnih področjih.  

V empiričnem delu raziskovalne naloge smo se ukvarjali s kvalitativno analizo likovnih 

izdelkov učenk in učencev petega razreda. Problem smo obravnavali na treh različnih 

likovnih področij ustvarjanja, in sicer na področju slikanja, kiparstva in arhitekture. 

Zanimalo nas je, če se pojavljajo razlike v likovnem ustvarjanju med spoloma in če se, 

v kakšni obliki (npr. v uporabi barv, večjemu interesu za določeno likovno področje pri 

kateremu od spolov, iskanju novih izraznih poti deklic/dečkov ipd.). 

 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, ali se v 5. razredu pojavljajo razlike v likovni 

ustvarjalnosti med dečki in deklicami.  

1. Raziskati, ali se med učenkami in učenci pojavlja različen interes, navdušenje 

nad likovnim izražanjem na različnih področjih likovnega ustvarjanja.  

2. Ugotoviti, ali se med učenkami in učenci pri likovnem ustvarjanju pojavljajo razlike 

v vživljanju v likovni motiv.  

3. Ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v uspešnosti učenk oz. učencev na določenem 

likovnem področju.  

4. Raziskati, ali se med spoloma pojavljajo razlike v pestrosti uporabljenih likovnih 

elementov pri določeni likovni nalogi.  

5. Raziskati, ali spol učencev vpliva na izbiro in uporabo barve likovnega izdelka.  

6. Raziskati, ali spol učencev vpliva na izvirno, originalno, domiselno rešitev zadane 

likovne naloge.  

7. Ugotoviti, ali se med spoloma pojavljajo razlike v spretnosti uporabe likovnih 

pripomočkov in materialov. 
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3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskava je temeljila na deskriptivni metodi pedagoškega raziskovanja. Pri raziskavi 

smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop, in sicer smo opravili akcijsko raziskavo.  

Akcijsko raziskavo so sestavljali naslednji glavni koraki:  

1. izvedba prve učne ure (likovno področje: slikanje);  

2. pregled in analiza zbranih likovnih izdelkov, zapisovanje opazovanj v raziskovalni 

dnevnik, vrednotenje in razmislek o izvedbi naslednje učne ure, spremembe v učni 

pripravi, če je potrebno;  

3. izvedba druge učne ure (likovno področje: kiparstvo); 

4. pregled in analiza zbranih likovnih izdelkov, zapisovanje opazovanj v raziskovalni 

dnevnik, vrednotenje in razmislek o naslednji izvedbi učne ure, spremembe v učni 

pripravi, če je potrebno;  

5. izvedba tretje učne ure (likovno področje: arhitektura);  

6. pregled in analiza zbranih likovnih izdelkov, zapisovanje opazovanj v raziskovalni 

dnevnik;  

7. analiza in vrednotenje vseh zbranih podatkov in likovnih izdelkov, zapis glavnih 

ugotovitev za nadaljnje raziskovanje.  

Uporabili smo metodo opazovanja. Vsa opažanja med učnim procesom smo zapisali 

v raziskovalni dnevnik. Uporabili smo še metodo analiziranja dokumentov, ki so v tem 

primeru likovni izdelki (Kemmis, McTaggart, Marentič-Požarnik, Skalar, 1991). 

 

 

3.4 OPIS VZORCA 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni, namenski. Vzorec so sestavljali učenci dveh 5. 

razredov osnovne šole, stari od 10 do 11 let. V raziskavo je bilo vključenih 37 učencev, 

od tega 17 deklic in 20 dečkov. Učenci in njihovi učitelji razredniki so bili o temi in 

namenu raziskave obveščeni predhodno in pravočasno. Starši učencev so pred 

začetkom raziskave podpisali soglasje za pridobitev fotografij likovnih izdelkov 

učencev, ki so sodelovali v raziskavi. 

 

 

3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskava je zajemala kvalitativno analizo. Podatke smo pridobili z opazovanjem 

dogajanja v razredu. Vsa opažanja smo sproti zapisovali v raziskovalni dnevnik.  
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Po vsaki likovni nalogi smo rekonstruirali potek dogajanja, pri tem smo izhajali iz 

zapisov, nastalih med opazovanjem. Ob tem smo iskali dejavnike, ki so nam pomagali 

pri razumevanju ustvarjalnosti učencev pri reševanju zastavljenih nalog.  

Uporabili smo tudi likovne izdelke učencev, ki smo jih ustrezno kvalitativno obdelali in 

ovrednotili z vidika dejavnikov, ki so vplivali na ustvarjalnost posameznega učenca. 

Analiza je potekala po vnaprej postavljenih kriterijih za vrednotenje likovnih izdelkov. 

Kriteriji vrednotenja so izhajali iz načina uporabe likovnega jezika, doživljanja likovnega 

motiva in načina uporabe likovne tehnike. S temi podatki smo lahko ugotovili, ali 

obstajajo razlike v likovnem ustvarjanju deklic in dečkov v preučevani skupini. 

 

 

3.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Uporabili smo triangulacijo tehnik zbiranja podatkov, saj smo v isti raziskavi uporabili 

različne tehnike, kar je bilo v pomoč pri boljšem razumevanju zastavljenega problema.  

Na podlagi zapisanih ciljev raziskave smo oblikovali kriterije vrednotenja, po katerih 

smo pregledali in ovrednotili vse pridobljene likovne izdelke učencev. Analiza oz. 

vrednotenje likovnih izdelkov je potekala po vsaki izvedeni učni uri. Pri vrednotenju 

likovnih izdelkov sta sodelovali še učiteljica likovne umetnosti na predmetni stopnji in 

učiteljica 4. razreda, torej z razredne stopnje. Nobena od omenjenih učiteljic ni bila v 

stiku z učenci, katerih izdelke sem pridobila. 

Pregledali smo tudi raziskovalni dnevnik, skupaj z ugotovitvami, pridobljenimi z analizo 

likovnih izdelkov, smo opisovali, povzemali ter iskali razlage in povezave med njimi. 

Tako smo potem določili dejansko stanje likovne ustvarjalnosti dečkov in deklic. 

 

 

3.7 AKCIJSKA RAZISKAVA 

Na področju vzgoje in izobraževanja je akcijska raziskava najpogosteje uporabljen 

način proučevanja, reflektiranja, izboljševanja določene problematike. Raziskovalec (v 

šolstvu je to večinoma učitelj) najprej pripravi okvirni načrt, ki ga skozi raziskavo 

izpopolnjuje. Omenjeni raziskovalni načrt členi na posamezne akcijske korake. Vsak 

korak izhaja iz konkretnih, uresničljivih ciljev, s pomočjo katerih poteka vnos določene 

spremembe v prakso. (Vogrinc, J., Valenčič Zuljan, M., Krek, J., 2007).  

V tem magistrskem delu smo želeli preučiti razlike v likovni ustvarjalnosti med 

deklicami in dečki, zato smo raziskavo razčlenili na tri akcijske korake. Spremembe, ki 

smo jih vnašali, so se nanašale na tri različna likovna področja, to so slikanje, kiparstvo 

in arhitektura.  
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3.7.1 PRVI KORAK AKCIJSKE RAZISKAVE 

V prvem koraku akcijske raziskave smo izvedli prvo likovno nalogo, to je bilo slikanje 

likovnega motiva s sorodnimi barvami. Za likovno področje slikanje s tempera barvami 

smo se odločili, ker je razširjeno splošno prepričanje, da je slikanje bližje deklicam kot 

dečkom. Dekleta naj bi bila pri likovnem izražanju bolj natančna, vztrajnejša, bolj 

navdušena nad tovrstno likovno tehniko (Tacol,1999).  

Likovni motiv (»Rad/-a imam …) smo zastavili precej široko ravno z namenom, da se 

lahko v motiv vživijo tako dečki kot tudi deklice. Vsak učenec je tako naslikal 

predmet/živo bitje/pojem …, ki ga ima rad. 

Pri slikanju je pri učencih priljubljeno podrisovanje s svinčnikom, torej risanje motiva s 

svinčnikom, čemur sledi slikanje s čopičem. Vendar takšen način izvedbe likovne 

naloge ni priporočljiv, saj je risanje s svinčnikom bolj natančno kot slikanje s čopičem 

(Gerlovič, Gregorač, 1969). Pred samostojnim delom smo učence na to tudi opozorili. 

 

3.7.1.1 UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO NALOGO PRI PRVEM KORAKU 

AKCIJSKE RAZISKAVE  

Razred: 5.  

Število ur: 2 šolski uri  

Likovno področje: oblikovanje na ploskvi – slikanje  

Likovna naloga: slikanje likovnega motiva s sorodnimi barvami  

Likovna tehnika: tempera barve  

Likovni motiv: Rad/-a imam … 

Materiali, orodja, podlage: zaščitna podlaga, čopič, risalni list, modra, rumena, rdeča, 

bela in črna tempera, lonček z vodo  

Didaktični pripomočki: barvni lističi, drsnice s slikami umetniških del in fotografijami 

primerov sorodnih barv iz okolja, računalnik, projektor  

Cilji:  

Učenci:  

̶ ob likovnih delih, zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovni pojem: sorodne 

barve, 

̶ s pomočjo barvnih listov razvrščajo barve po sorodnosti,  

̶ razvijajo občutek za sorodnost med različnimi barvami,  

̶ razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi,  

̶ pridobivajo si izkušnje za postopno mešanje barv,  

̶ razvijajo občutek za ravnovesje na ploskvi,  

̶ kritično vrednotijo lastne likovne izdelke in izdelke sošolcev. 
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POTEK UČNE URE  

 Učitelj Učenci 

UVODNI DEL 

Uvodna 
motivacija 

Socialna igra: RAD IMAM  
Učence povabim v krog pred tablo. Povem, da se bomo 
igrali igro, pri kateri bo naloga vsakega, da se predstavi in 
pove eno stvar, ki jo ima rad (npr. prvi reče: Jaz sem M, rad 
imam sonce. Kdo si pa ti? Obrne se k sosedu na desni, ki 
nadaljuje igro). 
 

 
Poslušajo, 
nato delajo v 
skladu z 
navodilom.   

OSREDNJI DEL 

 
Posredovanje 
likovnih 
pojmov 

 
Učenci ostanejo pred tablo. Najprej izpostavim pojem 
sorodnost oz. podobnost: učence pozovem k razmisleku, 
kje v vsakdanjem življenju srečajo ta pojem (npr. družinski 
člani).  
 
Povem, da se pojem sorodnost pojavlja tudi pri barvah. 
Učencem razdelim barvne listke – vsak dobi eno barvo. 
Njihova naloga je, da poskusijo oblikovati barvni krog.  
Če opazim, da imajo s to nalogo težave, pokličem tiste 
učence, ki imajo osnovne barve (torej rdečo, rumeno in 
modro), jih postavim »v krog«, ostalim pa naročim, da se 
naj razporedijo med temi barvami.  
Nato si s pomočjo projekcije ogledamo barvni krog in 
ugotavljamo, ali so se vsi učenci pravilno razporedili.  
Učencem naročim, da naj sedejo na tla (še vedno v krogu 
z barvnimi lističi). 
 

Slika 2: Barvni krog (drsnica) 

 
Vir: https://www.pavicevic.si/wp-content/uploads/2015/10/harmonija 

_barv_pred.png  

Slika 3: Sorodne barve (drsnica) 

 
Vir: https://drive.google.com/file/d/1qe8a1C_rkVuIMjyYc-Qi-

z1vL9avvp6a/view 

 
Izrazijo svoje 
mnenje.  
 
 
 
 
 
 
Učenci se po 
navodilih 
razporedijo v 
krog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pavicevic.si/wp-content/uploads/2015/10/harmonija_barv_pred.png
https://www.pavicevic.si/wp-content/uploads/2015/10/harmonija_barv_pred.png
https://drive.google.com/file/d/1qe8a1C_rkVuIMjyYc-Qi-z1vL9avvp6a/view
https://drive.google.com/file/d/1qe8a1C_rkVuIMjyYc-Qi-z1vL9avvp6a/view
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Vprašam:  
Kako ste sploh vedeli, kako se razporediti?   
 
Pokličem tiste učence, ki imajo moder, rumen in rdeč listič, 
in jih prosim, da vstanejo.  
Vprašam:  
̶ kako imenujemo te barve?  
 
 
̶ kako pa dobimo vse te ostale barve (tisti učenci, ki 

sedijo)? 
 
 
̶ mogoče kdo ve, kako imenujemo takšne barve? 

 
 
Povem, da so to sorodne barve in da so to tiste barve, ki 
nastanejo z mešanjem dveh primarnih barv. Npr.:  
̶ med modro in rumeno se meša cela vrsta zelenih 

odtenkov,  
̶ med rdečo in rumeno je vrsta oranžnih odtenkov,  
̶ med rdečo in modro pa se meša vrsta vijoličnih 

odtenkov.  
Torej so barve, ki nastanejo z mešanjem dveh osnovnih 
barv, sorodne oz. podobne oz. harmonične barve.  
 
̶ Kaj dobimo, če nekemu oranžnemu odtenku dodamo 

belo?  
̶ Kaj pa če mu dodamo črno? 
 
Nato s pomočjo projekcije prikažem nekaj fotografij iz 
okolja oz. narave ter nekaj primerov umetniških del znanih 
umetnikov. Naloga učencev je, da na vseh primerih 
poiščejo sorodne barve.  

 
Slika 4: Pokrajina 

 
Vir: https://blackdownhillsaonb.org.uk/wp-

content/uploads/2017/11/hills-wallpaper-2.jpg  

Slika 5: Polarni sij 

 
Vir: https://www.agencija-oskar.si/wp-

content/uploads/sites/2/2014/06/Islandija-polarni-sij2-300x198.jpg  

 
Izrazijo svoje 
ideje.  
 
 
 
Odgovarjajo: 
Osnovne/ 
primarne. 
 
Z mešanjem 
osnovnih 
barv. 
 
Izrazijo svoje 
ideje. 
 
Pozorno 
poslušajo 
razlago.  
 
 
 
 
 
 
 
Odtenek 
svetlimo.  
Odtenek 
temnimo.  
 
Ogledajo si 
slikovno 
gradivo in 
sodelujejo pri 
pogovoru.   

https://blackdownhillsaonb.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/hills-wallpaper-2.jpg
https://blackdownhillsaonb.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/hills-wallpaper-2.jpg
https://www.agencija-oskar.si/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/Islandija-polarni-sij2-300x198.jpg
https://www.agencija-oskar.si/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/Islandija-polarni-sij2-300x198.jpg
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Slika 6: Soba 

 
Vir: https://drive.google.com/file/d/1qe8a1C_rkVuIMjyYc-Qi-

z1vL9avvp6a/view 

Slika 7: Vincent Van Gogh – Vaza z dvanajstimi sončnicami 

 
Vir: 

https://dnq5fc8vfw3ev.cloudfront.net/thumbnail/45000/45819/small_asp
ect/Van-Gogh/Vase-With-Twelve-Sunflowers-II.jpg?ts=1506985372 

Slika 8: Vincent Van Gogh – Pšenično polje s cipresami 

 
Vir: https://d2jv9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Vincent-van-Gogh-

Whaet-Field-with-Cypresses.-Image-via-wikimedia.org_.jpg  

Slika 9: Claude Monet – Impresija, vzhajajoče sonce 

 
Vir: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Claude_Monet%
2C_Impression%2C_soleil_levant%2C_1872.jpg 

Slika 10: Dick Bourgault – Birch tree reflections upon a pond 

 
Vir: https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/birch-

tree-reflections-upon-a-pond-dick-bourgault.jpg  

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1qe8a1C_rkVuIMjyYc-Qi-z1vL9avvp6a/view
https://drive.google.com/file/d/1qe8a1C_rkVuIMjyYc-Qi-z1vL9avvp6a/view
https://dnq5fc8vfw3ev.cloudfront.net/thumbnail/45000/45819/small_aspect/Van-Gogh/Vase-With-Twelve-Sunflowers-II.jpg?ts=1506985372
https://dnq5fc8vfw3ev.cloudfront.net/thumbnail/45000/45819/small_aspect/Van-Gogh/Vase-With-Twelve-Sunflowers-II.jpg?ts=1506985372
https://d2jv9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Vincent-van-Gogh-Whaet-Field-with-Cypresses.-Image-via-wikimedia.org_.jpg
https://d2jv9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Vincent-van-Gogh-Whaet-Field-with-Cypresses.-Image-via-wikimedia.org_.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Claude_Monet%2C_Impression%2C_soleil_levant%2C_1872.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Claude_Monet%2C_Impression%2C_soleil_levant%2C_1872.jpg
https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/birch-tree-reflections-upon-a-pond-dick-bourgault.jpg
https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/birch-tree-reflections-upon-a-pond-dick-bourgault.jpg
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Posredovanje 
likovne naloge, 
tehnike in 
motiva 

 
Na začetku učne ure se je vsak izmed vas predstavil in 
povedal, kaj ima rad. Vaša današnja naloga je, da naslikate 
to, kar imate neizmerno radi (osebo, žival, opravilo, hrano, 
šport …). Naučili smo se tudi, katere barve so sorodne, zato 
boste pri slikanju uporabili sorodne barve, ki jih boste tudi 
svetlili ali temnili. Lahko jih uporabite le pri slikanju motiva 
(tako, da je s sorodnimi barvami naslikan motiv, ozadje pa 
enobarvno), lahko pa tudi pri slikanju ozadja.  
Kako boste dobili sorodne barve?   
 
Ob primeru (lastna slika) povem: 
to, kar imate radi (motiv), naj bo naslikano na veliko, tako 
da bo zapolnjen čim večji del risalnega lista. Naslikana naj 
bo le ena stvar. Če imate radi pospravljanje, naslikajte npr. 
metlo.  
Nič ne skicirate s svinčnikom, temveč takoj pričnete z 
nanašanjem tempera barv.  
 

Slika 11: Napoved likovne naloge, motiva, tehnike (drsnica) 

 
 
Poudarim, da naj pri slikanju uporabijo dovolj goste 
tempera barve, torej jih ne smejo preveč redčiti z vodo.  
Povem še, da morajo pred nanosom mešanice drugih dveh 
primarnih barv dobro oprati čopič, zato naj najprej naslikajo 
vse, kar želijo naslikati z oranžnimi odtenki, nato vse, kar 
želijo naslikati z vijoličnimi odtenki … 
Mešanje barv tudi demonstriram.   
Skupaj preberemo še kriterije vrednotenja, ki jih pokažem s 
pomočjo projekcije. 
 

Slika 12: Kriteriji (drsnica) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tako, da 
bomo med 
seboj mešali 
dve osnovni 
barvi.  

 
 

Pozorno 
poslušajo 
navodila za 
delo. 
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Likovno 
izražanje 

 
Učence prosim, da naj pripravijo vse potrebne likovne 
pripomočke in materiale.  
 
Pri likovnem izražanju spremljam učence, jih spodbujam in 
jim pomagam.  

 
Delovno 
površino 
zaščitijo s 
časopisnim 
papirjem in 
pripravijo 
pripomočke. 
Pričnejo z 
delom.  

ZAKLJUČNI DEL 

  
Učence opozorim, da naj zaključijo z delom, prinesejo svoj 
izdelek pred tablo in pospravijo svoj delovni prostor. 

 
Učenci 
zaključijo z 
likovnim 
izražanjem, 
razstavijo svoj 
izdelek in 
pospravijo 
delovni 
prostor. 
 

 
Vrednotenje 
likovnih 
izdelkov 

 
Učence nato povabim pred tablo, kjer si skupaj ogledamo 
likovne izdelke. O vsakem izdelku se pogovorimo in ga 
analiziramo po vnaprej zastavljenih kriterijih:  

̶ uporaba vsaj 4 odtenkov sorodnih barv  
̶ svetlenje oz. temnenje barv (uporaba črne/bele 

tempere)  
̶ zapolnjenost risalne slikovne površine 
̶ nanašanje primerno goste barve  
̶ izvirnost, raznolikost motiva. 

 

 
Si ogledajo 
nastale 
likovne 
izdelke, 
izražajo svoje 
mnenje, 
vrednotijo 
likovne 
izdelke. 
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3.7.1.2 RAZISKOVALNI DNEVNIK 

POTEK UČNE URE V 5. A  

1. UVODNI DEL 

Na vprašanje, kaj imajo radi, so se odgovori deklic razlikovali od odgovorov dečkov.  

Tabela 4: Odgovori dečkov in deklic na vprašanje, kaj imajo radi (5. a) 

DEČKI DEKLICE 

bmw pica 

ferrari konji 

lamborghini jagode 

lamborghini jabolka 

tesla (avto na elektriko) jagode 

igra pes 

pica glasba 

pečenka ples 

nogomet  

družina  

pica  

 

Veliko učencev je odgovorilo, da imajo radi avtomobile, in sicer točno določeno 

znamko, medtem ko so se učenke večinoma osredotočile na hrano, ki jo imajo rade.  

V uvodnem delu učne ure je učiteljica opozorila učence (predvsem dečke), da sem 

danes z njimi jaz in da naj jemljejo pouk likovne umetnosti kot pomemben učni 

predmet. Kasneje mi je pojasnila, da se velika večina dečkov zabava med urami 

likovne umetnosti in slabo sodelujejo, ga ne jemljejo resno.  

Opazila sem, da so v uvodnem delu sodelovali vsi učenci. Pri pogovoru o sorodnih 

barvah so deklice bolje ugotovile, katere barve so sorodne. Deklice so odgovarjale 

rumena-oranžna, rdeča-oranžna, turkizna-svetlo zelena, zelena-modra, zelena-svetlo 

zelena in podobno, dečki pa modra-rumena, svetla-temna, črna-oranžna, črna-rdeča, 

rumena-svetlo rjava, rdeča-vijolična. Bili so navdušeni nad primeri fotografij iz narave 

in umetniških del, vendar se niso osredotočili na sorodne barve, ki jih lahko prepoznajo 

na fotografijah, temveč so se čudili, kako lepa je narava, koliko bi stala slika, tema 

pogovora je nanesla tudi na avtorje dela.  

 

2. OSREDNJI DEL  

Ko so pričeli s samostojnim delom, sem ugotovila, da so deklice v večini prve pričele z 

delom. Dečki so se med seboj pogovarjali, kako bodo neko stvar narisali, največji 

problem pa jim je delalo število odtenkov, ki jih morajo uporabiti na svoji sliki. En 

učenec se je razburjal, kako naj on dobi 4 različne odtenke. Po prvi učni uri so vse 

deklice že slikale, dva dečka (ki ne sedita skupaj) pa se še vedno nista lotila dela. Ob 

opazovanju samostojnega slikanja učencev sem ugotovila, da so se deklice naloge 
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lotile zelo natančno, eksperimentirale pri mešanju barv in bile izredno zadovoljne, ko 

so dobile želeni odtenek, medtem ko so dečki slikali hitreje (prvi je končal deček) 

vendar nenatančno. Velike težave jim je predstavljalo mešanje barv-DEČEK 1: »Kako 

naj dobim vijolično?« Ta problem se je pojavil trikrat (vsakokrat pri dečkih); enemu 

dečku sem pomagala. DEČEK 2: »Učiteljica, kako ste tako hitro dobili oranžno?« En 

učenec mi je povedal, da mu je ljubše risanje, ker se mu ni treba toliko truditi, da dobi 

neko barvo (enostavno vzame barvico želene barve in prične z delom). Vsi ostali dečki 

v razredu so se z njim strinjali. Medtem ko so deklice odgovorile, da najraje slikajo, ker 

jim je to bolj interesantno, zabavno. 

 

3. ZAKLJUČNI DEL   

Ob ogledu nastalih del so učenci ugotovili, da so pri slikanju vsi upoštevali uporabo 

sorodnih barv (predvsem zato, ker so bili deležni večkratnega opominjanja, kako dobijo 

sorodne barve). Skupina deklic se je med seboj pogovarjala, kateri izdelki so 

nenatančni, slabo pobarvani (ugotovila sem, da so kazale na izdelke, ki so jih večinoma 

naslikali dečki). Skupina dečkov se je med samim vrednotenjem pogovarjala o tem, 

kaj bodo počeli čez vikend. Pri vrednotenju so sodelovale  predvsem deklice in le nekaj 

dečkov. 

 

 

POTEK UČNE URE V 5. B 

1. UVODNI DEL   

Pri pouku je bilo prisotnih 18 učencev, od tega 9 deklic in 9 dečkov. V uvodnem delu 

so učenci povedali, kaj imajo radi:  

Tabela 5: Odgovori dečkov in deklic na vprašanje, kaj imajo radi (5. b) 

DEČKI DEKLICE 

pes muca 

nogomet konj 

računalniške igrice želve 

košarka živali 

nogomet živali 

rokomet sladoled 

pico poletje 

nogomet družina 

dež češnje 

 

Deklice so večinoma izbrale živali, dečki pa šport.  

Pri pogovoru o sorodnosti je sodelovala večina učencev, uvodna motivacija jih je 

pritegnila. Opazila sem, da sta dve deklici klepetali (pogovarjali sta se o tem, katere 
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živali imata radi), ena deklica pa je bila nekoliko nezainteresirana za sodelovanje in je 

barvala časopis (zaščitno podlogo), ki ga je imela pred seboj.  

Rečem: »Poznamo tudi sorodne …,« učenec nadaljuje: »DUŠE!« Sledi smeh. Pogovor 

navežem na to, da so si sorodne duše podobne, zato »pašejo« skupaj, dodam še, da 

poznamo sorodne BARVE. Na vprašanje, katere so sorodne barve, sem dobila več 

različnih odgovorov. Učenci so podajali svoje ideje: rdeča in modra (komentar učenca), 

deklica je rekla, da sta si sorodni rdeča in oranžna, učenec pa je rekel, da sta sorodni 

modra in oranžna.  

Ob deljenju barvnih kartončkov se je pojavil delovni nemir. Učenci so med seboj pričeli 

poizvedovati, katero barvo je kdo dobil. Opazili so tudi številke na zadnji strani 

(zapisala sem si jih za lažjo razporeditev). Takoj so se začeli razvrščati. Sprva so pričeli 

sestavljati linearno postavitev kartončkov, šele po opozorilu oz. ponovitvi navodila so 

doumeli, da morajo sestaviti krog. 

Med pogovorom pred tablo sem opazila, da so bila dekleta bolj zainteresirana za delo, 

saj so se usedla okrog ustvarjenega barvnega kroga in pozorno spremljala razlago. 

Nekaj dečkov (5) je med tem delom učne ure stalo izven kroga in ni sodelovalo pri 

pogovoru (nekajkrat so klepetali med seboj).  

 

2. OSREDNJI DEL   

Po podanih navodilih za nadaljnje delo je deklico zanimalo, kako dobi oranžno barvo. 

Dečki pa so se med seboj pogovarjali, kdo bo upodobil kateri motiv (navdušeni: »jaz 

bom to naslikal«), zanimalo jih je še, na katero stran slikajo.  

Opazila sem, da je prvi pričel z delom deček. Ravno tako je večina dečkov prej končala 

s svojim delom. Deklice so v večini potrebovale več časa za pričetek z delom. Pri delu 

so bile bolj natančne in vztrajne. Ena deklica ni vedela, kaj bi naslikala (vsi so že pričeli 

z delom, ona pa še ne), na koncu je izbrala motiv, ki sem ga pokazala pri pogovoru o 

likovni nalogi, motivu in tehniki.   

Opazila sem, da so se med samostojnim likovnim izražanjem dečki med seboj 

pogovarjali, kako naslikati nogometno igrišče, kateri nogometni klub je najboljši, kateri 

igralec je najboljši in se med seboj kregali. Deklice pa so se pogovarjale o tem, kako 

naslikati določeno stvar, o eksperimentiranju z mešanjem barv (»poglej, kakšen 

odtenek sem dobila«), drugače pa so bile tiho.  

 

3. ZAKLJUČNI DEL  

Sledilo je vrednotenje izdelkov. Vsi so si ogledali nastale izdelke. Eden od dečkov je 

ugotovil, da vsi niso upoštevali navodil in tudi pojasnil zakaj (»morali smo uporabiti 

sorodne barve, ki smo jih dobili z mešanjem osnovnih barv, ta izdelek pa je naslikan s 

temperami iz škatlice-brez mešanja«). Večina učencev je razumela, da sorodne barve 

dobijo z mešanjem osnovnih barv, opazila sem, da je nekaj učencev le svetlilo eno 

izmed osnovnih barv, torej niso čisto razumeli, kaj so sorodne barve. 
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3.7.1.3 LIKOVNI IZDELKI UČENCEV 
 

 DEKLICE 

Tabela 6: Likovni izdelki prve likovne naloge (5. a, deklice) 

 

 
 

  

Učenka 1 Učenka 2 Učenka 3 

 

 
 

  

Učenka 4 Učenka 5 Učenka 6 

 

 
 

 

 

Učenka 7 Učenka 8  
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Tabela 7: Likovni izdelki prve likovne naloge (5. b, deklice) 

 

 
 

  

Učenka 9 Učenka 10 Učenka 11 

 

 
 

  

Učenka 12 Učenka 13 Učenka 14 

 

 
 

  

Učenka 15 Učenka 16 Učenka 17 
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 DEČKI 

Tabela 8: Likovni izdelki prve likovne naloge (5. a, dečki) 
 

   
Učenec 1 Učenec 2 Učenec 3 

 

   

Učenec 4 Učenec 5 Učenec 6 
 

   
Učenec 7 Učenec 8 Učenec 9 

  

 

Učenec 10 Učenec 11  
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Tabela 9: Likovni izdelki prve likovne naloge (5. b, dečki) 

 

 
 

  

Učenec 12 Učenec 13 Učenec 14 

 

 
 

  

Učenec 15 Učenec 16 Učenec 17 

 

 
 

  

Učenec 18 Učenec 19 Učenec 20 
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3.7.1.4 REZULTATI IZVEDBE LIKOVNE NALOGE ŠTEVILKA 1  
 

 DEKLICE 

Tabela 10: Rezultati izvedbe prve likovne naloge (deklice) 

oc.*: ocenjevalec številka I, II, III  

 MOTIVAC. MOTIV 
IZVEDBA 
TEHNIKE 

PESTROST 
ELEMENTOV 

BARVA DEJAVNIKI LIKOVNE USTVARJALNOSTI OCENA 

      Orig. Fleks. Fluen. Elab. Občut. Redef.  

Oc.* I I II III I I I I II III I II III I II III I II III I II III I II III I 

U1 5 5 5 5 4 5 kontrastne 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 

U2 3 3 3 3 5 4 kontrastne 3 2 3 4 3 3 3 5 3 3 2 3 3 2 2 3 3 5 4 

U3 2 5 5 4 4 4 sorodne 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 

U4 5 3 3 3 5 4 kontrastne 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

U5 4 4 4 4 3 4 kontrastne 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 

U6 5 3 3 3 5 3 kontrastne 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 

U7 3 3 3 4 5 4 kontrastne 3 3 4 4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 2 3 3 4 5 4 

U8 5 5 4 5 5 4 sorodne 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 2 5 5 3 5 5 

U9 4 3 5 3 4 5 kontrastne 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 4 3 3 5 

U10 5 5 5 4 5 5 sorodne 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 

U11 5 4 4 4 5 5 kontrastne 4 4 3 5 3 4 3 5 4 5 4 3 5 2 3 5 5 4 5 

U12 3 4 3 4 4 4 kontrastne 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 2 3 

U13 3 5 3 4 4 4 kontrastne 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 

U14 4 2 3 3 5 3 sorodne 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 

U15 5 5 4 5 5 5 kontrastne 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 5 5 4 5 5 

U16 5 5 5 5 5 5 sorodne 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

U17 5 5 5 5 5 5 sorodne 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 
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 DEČKI 

Tabela 11: Rezultati izvedbe prve likovne naloge (dečki) 

oc.*: ocenjevalec številka I, II, III 

 MOTIVAC. MOTIV 
IZVEDBA 
TEHNIKE 

PESTROST 
ELEMENT. 

BARVA DEJAVNIKI LIKOVNE USTVARJALNOSTI OCENA 

      Orig. Fleks. Fluen. Elab. Občut. Redef.  

Oc.* I I II III I I I I II III I II III I II III I II III I II III I II III I 

U1 3 5 3 2 3 2 sorodne 5 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 

U2 3 2 2 2 3 2 kontrastne 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 4 2 

U3 4 3 4 2 5 4 kontrastne 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 

U4 5 4 3 3 4 5 sorodne 4 2 4 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 5 3 3 

U5 2 4 3 3 5 4 sorodne 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 

U6 2 2 2 3 2 1 sorodne 3 2 4 1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 4 3 

U7 4 3 3 2 5 5 kontrastne 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 5 4 5 4 

U8 2 1 2 2 2 2 kontrastne 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 

U9 5 2 2 2 5 4 kontrastne 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 4 3 

U10 4 4 3 2 5 4 kontrastne 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 5 

U11 4 3 3 2 3 2 kontrastne 5 3 4 3 2 3 4 3 5 3 3 4 2 3 2 2 2 3 4 

U12 3 5 4 3 5 5 kontrastne 5 3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 

U13 3 5 3 3 5 5 sorodne 5 3 3 4 5 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 5 5 3 5 

U14 5 2 3 3 5 3 kontrastne 2 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 

U15 5 2 3 3 4 3 kontrastne 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 

U16 5 4 3 3 5 4 kontrastne 4 2 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 5 

U17 2 2 3 3 3 2 sorodne 2 2 3 2 3 2 5 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 

U18 5 4 2 3 5 5 sorodne 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 

U19 3 2 2 3 5 3 kontrastne 2 2 3 4 3 2 4 2 3 4 2 3 3 2 2 2 3 4 4 

U20 4 2 2 3 4 3 kontrastne 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 
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3.7.1.5 INTERPRETACIJA REZULTATOV LIKOVNE NALOGE ŠTEVILKA 1 

Tabela 12: Skupni rezultati izvedbe prve likovne naloge 

 DEKLICE (N=17) DEČKI (N=20) 

 SKUPAJ �̅� SKUPAJ �̅� 

MOTIVACIJA 71 4,18 66 3,30 

MOTIV 204 4,00 168 2,80 

IZVEDBA TEHNIKE 78 4,59 83 4,15 

PESTROST 

ELEMENTOV 
73 4,29 68 3,40 

BARVA prevladujejo kontrastne barve prevladujejo kontrastne barve 

Originalnost 201 3,94 179 2,98 

Fleksibilnost 204 4,00 184 3,07 

Fluentnost 199 3,90 175 2,92 

Elaboracija 186 3,65 183 3,05 

Občutljivost za 

probleme 
184 3,61 172 2,87 

Redefinicija 195 3,82 197 3,28 

OCENA 69 4,06 72 3,60 

 

Ob pregledu dobljenih rezultatov lahko iz Tabele 12 razberemo, da so v povprečju 

deklice na vseh analiziranih področjih dosegale višje rezultate kot dečki.  

 

Pri likovni nalogi številka 1 sem preverjala naslednja vprašanja:  

1. Ali se med učenkami in učenci pojavlja različen interes, navdušenje nad 

likovnim izražanjem na področju slikanja?  

 

Slika 13: Motivacija za delo (slikanje) 

 

4,18

3,3

0

1

2

3

4

5

Motivacija za delo 

deklice dečki



Žagar, K. (2020). Razlike v likovni ustvarjalnosti med spoloma v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 
delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

50 
 

Deklice (�̅� = 4,18) so bile v primerjavi z dečki (�̅� = 3,30) bolj navdušene in zainteresirane 

nad samostojnim likovnim izražanjem na področju slikanja. V povprečju so deklice v 

primerjavi z dečki bolj pozorno in z večjim zanimanjem sledile razlagi in posredovanju 

likovnega pojma (sorodne barve), tehnike in motiva. Med samim izražanjem so bile 

bolj osredotočene na reševanje likovnega problema. Dečki so bili manj izrazito 

navdušeni, njihovo zanimanje za likovni problem je bilo v povprečju kratkotrajno.   

 

2. Ali se med učenkami in učenci pri likovnem ustvarjanju pojavljajo razlike v 

vživljanju v likovni motiv?  

 

Slika 14: Likovni motiv (slikanje) 

 

Razlika med spoloma se pokaže tudi pri izbiri likovnega motiva. Deklice so za motiv 

izbirale hrano, živali, naravo, različne dejavnosti (petje, slikanje, igranje instrumenta). 

Dečki pa so se osredotočili bolj na izbiro motiva različne športe, avtomobile (le pri 

izražanju idej, pri sami izvedbi se je ta motiv pojavil zgolj enkrat). Pojavljajo se tudi 

skupni motivi, in sicer hrana ter narava. Pri analizi sem ugotovila, da so deklice izbirale 

bolj raznolike, domiselne motive, medtem ko so dečki pokazali manj izvirnosti (motiv 

nogometa se pojavi kar šestkrat). Deklice so pri izbiri in izvedbi likovnega motiva 

dosegle povprečno oceno 4,00, dečki pa 2,80.  
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3. Ali se med spoloma pojavljajo razlike v spretnosti uporabe likovnih 

pripomočkov in materialov? 

 

Slika 15: Izvedba likovne tehnike (slikanje) 

 
Ob pregledu izdelkov ugotavljam, da so dečki (�̅� = 4,15) motorično manj spretni pri 

likovnem izražanju na likovnem področju slikanje kot deklice (�̅� = 4,59). Njihovi izdelki 

so nenatančno pobarvani, izdelki so bili hitro končani. Pri nekaterih je zaradi slabše 

motorične spretnosti pri slikanju s čopičem motiv nerazpoznaven. Poleg tega sem med 

samimi učnimi urami opazila nesamostojnost pri delu z materialom (neuporaba vode 

pri slikanju, nezmožnost mešanja barv …). V enem izmed razredov so dečki sami 

priznali, da jim je ljubše risanje, ker se jim ni treba toliko truditi, da dobijo želeno barvo, 

odtenek. Na drugi strani pa so deklice bolj samostojne in prepričljive pri delu z likovnim 

materialom, uživajo v mešanju barv (vidno zadovoljne, ko dobijo kakšen nov, drugačen 

odtenek). Izkazale so tudi večjo občutljivost za povezovanje motiva z izkoriščanjem 

likovno-izraznih možnosti likovnega materiala. 

 

4. Ali se med spoloma pojavljajo razlike v pestrosti uporabljenih likovnih 

elementov pri prvi likovni nalogi?  

 

Slika 16: Pestrost likovnih elementov (slikanje) 
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Deklice (�̅� = 4,29) so izkazale več pestrosti pri uporabljenih likovnih elementih kot dečki 

(�̅� = 3,40). Večinoma so format obvladovale dinamično, suvereno. Medtem ko je pri 

dečkih zaznati statičnost kompozicije, neobvladovanje formata, manj izrazito pestrost 

in monotonost uporabljenih likovnih elementov. Brez učiteljeve pomoči bi trije dečki 

obupali oz. ne bi dokončali svojega izdelka, kar se pri deklicah ni zgodilo.  

 

5. Ali spol učencev vpliva na izbiro in uporabo barve likovnega izdelka? 

Dečki so najpogosteje slikali motiv s hladno barvo in ga umestili v ozadje ravno tako 

hladne barve. Pri tem so izbirali temnejše odtenke sorodnih barv. Opazila sem tudi, da 

v nekaj primerih učenci barv ozadja niso mešali, temveč so uporabili osnovno barvo.   

V povprečju so deklice motiv naslikale s toplo barvo na ozadje hladne barve ter tako 

dosegle večjo izrazitost, opaznost motiva. V nasprotju z dečki so uporabljale svetlejše 

odtenke sorodnih barv.  

 

6. Ali spol učencev vpliva na dejavnike likovne ustvarjalnosti? 

 

Slika 17: Dejavniki likovne ustvarjalnosti (slikanje) 

 

Ugotavljam tudi, da so deklice dosegle višjo povprečno oceno pri dejavnikih likovne 

ustvarjalnosti, in sicer 3,82, dečki pa 3,03. Torej so s svojim izražanjem in likovnim 

izdelkom izkazale bolj enkratne, redke, neponovljive rešitve likovnega problema kot 

dečki. Izkazale so večjo zmožnost organiziranja ideje za rešitev danega problema z 

izraznimi sredstvi in postopki dela v slikanju. V večini so se tudi izkazale v izboru 

najboljšega motiva, načinu izvedbe ter sposobnosti izpeljave naloge od ideje do 

izdelka. Spoznano so uporabile na nov način (brez ponavljanja prikazanega motiva). 

Likovni motiv so interpretirale na lasten, bolj oseben način in pokazale tudi spretnost 

pri uporabi likovnega materiala. 
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7. Ugotoviti uspešnost učenk oz. učencev na področju slikanja.  

 
Slika 18: Ocena likovnega izdelka (slikanje) 

 

Deklice so dosegle višjo končno oceno izdelka, povprečna ocena izdelka deklic je 4,06, 

dečkov pa 3,60. To pomeni, da so v primerjavi z dečki bolje upoštevale zastavljene 

kriterije, po katerih je bil vrednoten likovni izdelek.  

Iz analize vseh pridobljenih podatkov lahko sklepam, da so deklice bolj ustvarjalne pri 

likovnem izražanju na področju slikanja. 
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3.7.2 DRUGI KORAK AKCIJSKE RAZISKAVE 

V drugem koraku akcijske raziskave smo izvedli drugo likovno nalogo, to je bilo 

sestavljanje votlega modela po domišljiji. Učenci so s tehniko sestavljanke iz 

odpadnega materiala izdelali »Moj avto v prihodnosti«.  

T. Tacol (2003) navaja, da deklice pri likovnem izražanju izbirajo bolj čustvene motive, 

dečki pa analitične (npr. avtomobili, stroji, orodja, ipd.). Zato je likovni motiv druge 

likovne naloge izrazito deški oz. po splošnem prepričanju bolj blizu dečkom, saj naj bi 

se za izdelovanje maket avtomobilov zanimali bolj kot deklice. 

 

3.7.2.1 UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO NALOGO PRI DRUGEM KORAKU 

AKCIJSKE RAZISKAVE 

Razred: 5.  

Število ur: 2 šolski uri  

Likovno področje: oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru – kiparstvo 

Likovna naloga: sestavljanje votlega modela po domišljiji 

Likovna tehnika: sestavljanka iz odpadnega materiala  

Likovni motiv: Moj avto v prihodnosti  

Materiali, orodja, podlage: odpadna kartonska embalaža, odpadna plastična 

embalaža, pokrovčki, lepilo za les na vodni osnovi, škarje, tempera barve, čopič, 

lonček z vodo, zaščitna podlaga 

Didaktični pripomočki: drsnice s slikami umetniških del in s fotografijami primerov iz 

okolja, računalnik, projektor 

Cilji:  

Učenci:  

̶ ob likovnih delih, likovnih izdelkih ter ob zgledih iz narave spoznavajo likovne 

pojme, povezane z oblikovanjem v tridimenzionalnem prostoru: prostornina in 

površina kipa, 

̶ spoznajo razliko med votlim in polnim kipom, 

̶ oblikujejo votli model (avtomobil) iz odpadnega materiala, 

̶ razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi odpadnimi materiali in 

pripomočki v tridimenzionalnem prostoru, 

̶ spoznajo postopke oblikovanja tridimenzionalnega modela iz različnih odpadnih 

materialov, 

̶ kritično vrednotijo lastne likovne izdelke in izdelke sošolcev. 
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POTEK UČNE URE  

 Učitelj Učenci 

UVODNI DEL 

 
Uvodna 
motivacija 

 
Brainstorming:  
Kakšen bo svet leta 2050? 
Učence pozovem k razmisleku in k izražanju svojih 
misli.  
Če noben od učencev ne omeni razvoja prevoznih 
sredstev, debato nekoliko preusmerim.  
Kot zanimivost preberem del članka:  
»Hiše bodo obdane z rastlinjem, ki bo prispevalo k 
proizvodnji kisika. Alge, ki bodo krasile fasade, bodo 
lahko absorbirale ogljikov dioksid in ponujale dodaten 
vir električne energije. Zjutraj vas bo zbudil 
avtomatiziran sistem, ki vam bo pripravil jutranjo kavo, 
segrel kopalnico, vam postregel s pomembnimi 
dnevnimi novicami ter vas opozoril, da bo v hladilniku 
kmalu zmanjkalo mleka in solate. V službo se boste 
odpeljali v prevoznem sredstvu, ki bo na avto 
spominjalo morda samo še po obliki, saj bo prevoz 
popolnoma avtomatiziran.«  
VIR: http://nova24tv.si/sprosceno/univerzum/znanost-
tehnologija/kaksen-bo-svet-leta-2050/  
Opozorim jih tudi na količino odpadkov, ki jih 
proizvedemo oz. bomo proizvedli. Kakšna je najboljša 
rešitev za zmanjšanje količine odpadkov? 
 

 
Učenci aktivno 
sodelujejo pri 
pogovoru, 
podajajo svoje 
misli in ideje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recikliranje.  

OSREDNJI DEL 

 
Posredovanje 
likovnih 
pojmov 

 
Tudi mi se bomo danes ukvarjali z recikliranjem. S 
seboj imam kar nekaj odpadne embalaže (škatlice, 
tulce, plastenke, lončke …). Iz tega bomo ustvarili 
tridimenzionalni model. Kaj to pomeni?  
»Telo je tridimenzionalno, torej ima dolžino, višino in 
širino. Vsako telo tudi zavzema določeno prostornino 
ali volumen.«  
Pokažem na konkreten primer (kip). 
Torej, če bomo danes oblikovali iz škatlic ipd., kakšen 
bo volumen/prostornina našega telesa, modela?  
»Kip oz. telo ima svojo prostornino, ki je lahko prazna 
in jo obdaja samo lupina iz nekega materiala. Tak kip 
je votel.«  
Projiciram primere iz narave in umetniška dela. 
 

Slika 19: Votlo drevo  

 
vir: https://tripnholidays.com/wp-content3_5/11-top-rated-tourist-

attractions-in-stanley-park-10.jpg 

 
 
 
 
Izrazijo svoje 
ideje.  
 
 
 
 
Prazen, votel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nova24tv.si/sprosceno/univerzum/znanost-tehnologija/kaksen-bo-svet-leta-2050/
http://nova24tv.si/sprosceno/univerzum/znanost-tehnologija/kaksen-bo-svet-leta-2050/
https://tripnholidays.com/wp-content3_5/11-top-rated-tourist-attractions-in-stanley-park-10.jpg
https://tripnholidays.com/wp-content3_5/11-top-rated-tourist-attractions-in-stanley-park-10.jpg
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Slika 20: Brezno 

 
Vir: https://www.e-sticna.si/wp-content/uploads/2016/08/Untitled-

03.jpg  

 
Slika 21: Vhod v jamo 

 
Vir: http://www.gore-ljudje.net/objave/pikon/IMA_3043.jpg 

 
Slika 22: Vaza 

 
Vir: https://i.pinimg.com/564x/b5/7d/66/b57d668798c9d3dadf3f1ff6 

27a03b77.jpg 
 

Slika 23: Marie-Laure Gobat-Bouchat (primer 1) 

 
Vir: https://i.pinimg.com/originals/4e/fe/f8/4efef81fd51d5c1a5085 

af8b04ac388c.jpg 

 
 
 

Slika 24: Marie-Laure Gobat-Bouchat (primer 2) 

 
Vir: https://i.pinimg.com/564x/29/3c/0b/293c0b4bab26e641f8ea 

2738e86b039d.jpg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.e-sticna.si/wp-content/uploads/2016/08/Untitled-03.jpg
https://www.e-sticna.si/wp-content/uploads/2016/08/Untitled-03.jpg
http://www.gore-ljudje.net/objave/pikon/IMA_3043.jpg
https://i.pinimg.com/564x/b5/7d/66/b57d668798c9d3dadf3f1ff627a03b77.jpg
https://i.pinimg.com/564x/b5/7d/66/b57d668798c9d3dadf3f1ff627a03b77.jpg
https://i.pinimg.com/originals/4e/fe/f8/4efef81fd51d5c1a5085af8b04ac388c.jpg
https://i.pinimg.com/originals/4e/fe/f8/4efef81fd51d5c1a5085af8b04ac388c.jpg
https://i.pinimg.com/564x/29/3c/0b/293c0b4bab26e641f8ea2738e86b039d.jpg
https://i.pinimg.com/564x/29/3c/0b/293c0b4bab26e641f8ea2738e86b039d.jpg
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Kakšna pa je še lahko prostornina telesa?  
 »Lahko pa je tudi napolnjena z maso – to je gmota 
materiala.«  
Projiciram primere iz narave in umetniška dela. 
 

Slika 25: Gore 

 
Vir: https://coresites-cdn.factorymedia.com/mpora_new/wp-

content/uploads/2017/07/Fifth-Highest-Mountain-In-The-World.jpg 

Slika 26: Breze 

 
Vir: https://www.sanolabor.si/public/upload/datoteke/breze.jpg 

Slika 27: Balvan 

 
Vir: http://www.o-4os.ce.edus.si/ 

gradiva/geo/geomorfologija/foto_geomorf/ledenik_balvan.jpg  

Slika 28: Emanuel Santos – Cristiano Ronaldo 

 
Vir: https://cms.qz.com/wp-content/uploads/2018/04/rtx338ot-

e1522796667949.jpg?quality=75&strip=all&w=410&h=231 

 

 
 
 
 

 
 
Polna, nevotla.  

https://coresites-cdn.factorymedia.com/mpora_new/wp-content/uploads/2017/07/Fifth-Highest-Mountain-In-The-World.jpg
https://coresites-cdn.factorymedia.com/mpora_new/wp-content/uploads/2017/07/Fifth-Highest-Mountain-In-The-World.jpg
https://www.sanolabor.si/public/upload/datoteke/breze.jpg
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/geomorfologija/foto_geomorf/ledenik_balvan.jpg
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/geomorfologija/foto_geomorf/ledenik_balvan.jpg
https://cms.qz.com/wp-content/uploads/2018/04/rtx338ot-e1522796667949.jpg?quality=75&strip=all&w=410&h=231
https://cms.qz.com/wp-content/uploads/2018/04/rtx338ot-e1522796667949.jpg?quality=75&strip=all&w=410&h=231
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Slika 29: Forma Viva 

 
Vir: https://zrece.e-obcina.si/Datoteke/Slike/Novice/37692/l_ 

37692_1.JPG  

Slika 30: Miguel Barcelo – Great elephant standing 

 
Vir: https://i.pinimg.com/564x/b9/64/57/b9645791b2767450b6dc 

4a67f09f8884.jpg 

 
Projiciram različne kiparske izdelke, s pomočjo katerih 
se pogovorimo še o površini kiparskih izdelkov.  
»Kipar se srečuje z naravnimi in umetnimi površinami, 
ki so lahko hrapave, gladke, bleščeče, motne.« 
 

Slika 31: Scott Burton 

 
Vir: 

http://farm7.static.flickr.com/6108/6312886161_3f605594b9.jpg  

 

Slika 32: Christian Gozenbach 

 
Vir: 

https://i.pinimg.com/564x/28/1b/27/281b27c6b8e3767ce0a763ac0
7498a8b.jpg  

https://zrece.e-obcina.si/Datoteke/Slike/Novice/37692/l_37692_1.JPG
https://zrece.e-obcina.si/Datoteke/Slike/Novice/37692/l_37692_1.JPG
https://i.pinimg.com/564x/b9/64/57/b9645791b2767450b6dc4a67f09f8884.jpg
https://i.pinimg.com/564x/b9/64/57/b9645791b2767450b6dc4a67f09f8884.jpg
http://farm7.static.flickr.com/6108/6312886161_3f605594b9.jpg
https://i.pinimg.com/564x/28/1b/27/281b27c6b8e3767ce0a763ac07498a8b.jpg
https://i.pinimg.com/564x/28/1b/27/281b27c6b8e3767ce0a763ac07498a8b.jpg
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Slika 33: Jurgen Lingl Rebetez – Hare 

 
Vir: 

https://i.pinimg.com/564x/81/3b/8d/813b8dfb37b2579cba8d74f9f6

b20423.jpg  

Slika 34: Mooniq Priem 

 
Vir: 

https://i.pinimg.com/564x/e2/f0/54/e2f054c43f252dd568c20cc4b7a
03f10.jpg  

 
Posredovanje 
likovne naloge, 
tehnike in 
motiva 

 
Sestavili boste votel model iz odpadnega materiala, kot 
so škatlice, papirnati tulci, pokrovčki, plastenke itd. 
Oblikovali boste model lastnega avtomobila, ki ga boste 
vozili leta 2050.   
Odpadni material sestavljate, dokler ne dobite želene 
oblike (lahko ga tudi upogibate, zlagate, trgate, režete) 
in ga nato zlepite z lepilom za les na vodni osnovi 
(demonstriram).  
Ko sestaviš svoj avtomobil, ga prebarvaš s poljubnimi 
tempera barvami. Pri barvanju bodi pozoren na vse 
podrobnosti, ki jih ima tvoj avtomobil (npr. luči ipd.). 
 

 
Pozorno 
poslušajo 
navodila.  

 
Likovno 
izražanje 

 
Učence prosim, da naj pripravijo vse potrebne likovne 
pripomočke in materiale.  
 
Pri likovnem izražanju spremljam učence, jih 
spodbujam in jim po potrebi pomagam.  

 
Delovno 
površino 
zaščitijo s 
časopisnim 
papirjem in 
pripravijo vse 
potrebno. 
Pričnejo z 
delom.  
 
 
 
 

https://i.pinimg.com/564x/81/3b/8d/813b8dfb37b2579cba8d74f9f6b20423.jpg
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ZAKLJUČNI DEL 

  
Učence opozorim, da naj zaključijo z delom, prinesejo 
svoj izdelek pred tablo in pospravijo svoj delovni 
prostor. 
 

 
Delajo po 
navodilih. 
 

 
Vrednotenje 
likovnih 
izdelkov 

 
Učence nato povabim pred tablo. 
Obnovimo današnjo likovno nalogo, nato pa si 
ogledamo nastale likovne izdelke.  
O vsakem izdelku se pogovorimo in ga analiziramo po 
kriterijih:  
̶ izdelava votlega modela, 
̶ upoštevanje postopkov sestavljanja modela, 
̶ končna poslikava: razločnost pobarvanih 

elementov ipd., 
̶ izvirnost, lastna zamisel. 
 

 
Obnovijo likovno 
nalogo, si 
ogledajo nastale 
likovne izdelke, 
izražajo svoje 
mnenje, 
vrednotijo 
likovne izdelke. 
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3.7.2.2 RAZISKOVALNI DNEVNIK 

POTEK UČNE URE V 5. A 

1. UVODNI DEL  

Učna ura se prične s pogovorom glede napredka v prihodnosti – navezava na 

Japonsko (glede njihove osebnosti – pridni, marljivi, delajo 24/7, ne potrebujejo 

dopusta; tehničnih izdelkov – izdelali dron za dva). V pogovoru sodelujejo samo dečki, 

ki so navdušeni na predstavljeno novico, en deček je celo obstal z močno odprtimi usti, 

drugi pa je komentiral, da si bodo to kupili nogomataši, ki imajo veliko denarja. Tretji 

komentira »Ronaldo ima privat letališče«, četrti: »Tudi Ibrahimović ga ima«. Medtem 

ko deklic nobena od omenjenih novic ni ravno ganila, nobena ni nič komentirala, le ena 

je svoji sosedi obrazložila, kaj je to dron. 

 

2. OSREDNJI DEL UČNE URE 

V osrednjem delu učne ure najprej sledi napoved likovne naloge, torej da bodo 

izdelovali avtomobile, in sicer takšne, ki jih bodo vozili leta 2050. Tega podatka se 

jasno in glasno razveselijo dečki. En deček komentira: »2050, takrat bom star …« 

(smeh), sledi računanje, koliko let bodo takrat stari. Deklice so medtem večinoma tiho. 

V pogovoru ob drsnicah zopet komentirajo in sodelujejo le dečki, dekleta so tiho ali pa 

med tem klepetajo (2 deklici). Ko je na vrsti drsnica s Cristianom Ronaldom, se oglasijo 

le dečki. Dekleta zopet nič ne reagirajo. Ko so zagledali fotografijo kipa slona, je ena 

deklica rekla: »Kaj je to??«, dečki pa so se tej fotografiji nasmejali. 

Med samostojnim delom deklice razglabljajo, kakšen avtomobil bi lahko sestavile (»V 

njem bi lahko peljala igrače«, »Moj bo imel noge in krila in stekleno streho«, »Moj pa 

ne bo imel strehe« …). Opazila sem tudi, da so deklice prve začele z delom. Dečki so 

se v tišini lotili dela (vsak je razmišljal, kaj bi sestavil, vendar se o tem ni pogovarjal z 

nobenim sosedom). Šele kasneje so se začeli med seboj pogovarjati, vendar o drugih, 

vsakdanjih stvareh, en si je začel tiho peti.  

Opazila sem tudi, da so deklice bolj natančne, saj jih je veliko pri delu uporabljalo 

ravnilo. Natančne so bile tudi pri rezanju (izdelki večine dečkov so bili nacefrani). Poleg 

tega pa so bile pri delu tudi potrpežljive, predvsem pri lepljenju (trije dečki so na debelo 

namazali z lepilom, nič pritisnili, lepilo se seveda ni sprijelo in so že takoj začeli klicati 

pomoč, da »lepilo ne drži«). Kljub nenatančnosti, nepotrpežljivosti … so dečki 

komentirali, da je ta likovna naloga bolj zanimiva kot slikanje prejšnji teden. Večina 

deklic se z njimi ni strinjala. 

Odgovori na vprašanje, kaj so sestavili (nadaljevanje tabele na naslednji strani): 

Tabela 13: Odgovori dečkov in deklic na vprašanje, kaj so sestavili (5. a) 

DEČKI DEKLICE 

vodni tank avto za po cesti 

leteči avto z jacuzzijem avto za po cesti 

avto s snežnim plugom na raketni 

pogon 
avto na raketni pogon s stekleno streho 
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avtomobil za potovanje po zraku avto za po zraku 

avtomobil s hidravliko še ne vem* 

*»Ne vem še, ker bodo verjetno vse sestavile avtomobil na raketni pogon, jaz pa ne. Verjetno bo moj 

šel po vodi in po zraku-bo nekaj posebnega.« 

V primerjavi s 5. B imajo učenci 5. A več idej, več izvirnih zamisli.  

Prej sem zapisala, da so se deklice (v večini) prej lotile sestavljanja in lepljenja, vendar 

so z delom končale nekoliko kasneje, saj so dečki v večini prej začeli z barvanjem 

svojega avtomobila kot deklice.  

Opazila sem tudi, da je bilo pri dečkih več izvirnih idej, manj ponavljanja »motiva«, 

čakanja na ideje, gledanja, opazovanja soseda oz. sošolcev. Pogovarjajo se o 

vsakdanjih stvareh, tudi o načinu delovanja njihovega avtomobila, vendar vsak dela 

svoj izdelek.  

Deklice se bolj osredotočijo na urejanje notranjosti avtomobila (stoli, mize, senčnik …), 

pogovarjajo se o barvi avtomobila (»Moj bo rozast in vijoličen«, »Moj pa cel rdeč«).  

 

3. ZAKLJUČNI DEL UČNE URE 

Po končanem delu je sledil ogled vseh izdelkov. Vsak je imel priložnost predstaviti svoj 

izdelek. Pri opisu so se dečki osredotočili na predstavitev zunanjosti svojega 

avtomobila (hidravlika, kje je raketni pogon …), deklice pa v večini na notranjost (kaj 

bodo lahko v posameznem prostoru počele ipd.). 

 

 

POTEK UČNE URE V 5. B 

1. UVODNI DEL  

Pri pogovoru o prihodnosti je najprej deček komentiral, da bo vse isto, kot je zdaj, da 

se ne bo čisto nič spremenilo. Večina ostalih dečkov pa ga je »napadla«, nekako 

takole: »Kaj je s tabo?! Itak, da bo vse drugače!« in pričeli naštevati spremembe, ki se 

bodo zgodile v naslednjih desetletjih. Opazila sem, da so dečki podajali primere, ki so 

povezani z napredkom tehnologije (novi telefoni-Iphoni, roboti, izbruhnila bo 3. 

svetovna vojna, avtomobili na magnet, ki se bodo vozili po zraku), deklice pa so 

podajale primere, ki so povezani bolj z naravo (manj bo rastlin, večja onesnaženost, 

manj bo hrane, zato bodo ustvarili umetno hrano). Dečki so v tem delu učne ure bolj 

sodelovali kot deklice. 

Pri pogovoru o prostornini kipa so sodelovali oboji enakovredno (dečki in deklice), 

spremembo v reakciji sem opazila, ko so dečki opazili kip Ronalda, takrat so se začeli 

smejati. Takšno spremembo sem pričakovala (zato sem tudi vključila sliko kipa 

omenjenega nogometaša), saj sem pri načrtovanju sklopa učnih ur predvidevala, da 

bodo dečki bolj naklonjeni športu. Deklice pa so reagirale, ko so videle fotografijo kipa 

slona, so se ga »razveselile« (»Poglej, kako srčkan slonček!«). Takšne reakcije sicer 

nisem predvidela, vendar ko razmišljam za nazaj, je veliko deklic pri prvi učni uri 

povedalo, da imajo rade živali (na splošno ali pa točno določeno žival). 
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2. OSREDNJI DEL   

Po napovedi likovne naloge nisem zaznala nobene radosti glede tega, kaj bodo 

ustvarjali, nobenega tarnanja, pritoževanja, vzdihovanja ipd. Učenci so bili dokaj 

apatični, brez kakršnihkoli vprašanj. K pouku sem prinesla vrečo škatlic za vse tiste, ki 

jih ne bi imeli. To so bili potem večinoma dečki (kljub temu da jim je učiteljica naročila, 

da jih morajo prinesti). Ko so prišli pred tablo po škatlice, so se zbrali trije dečki na 

kupu in se pričeli pogovarjati:  

DEČEK 1: »Jaz bom naredil vesoljsko ladjo iz tega (embalaža piškotov).« 

DEČEK 2: »Jaz pa bom naredil avto, ki bo kot bik in bo lahko rušil vse pred seboj.«  

DEČEK 3: »Moj avto bo prevažal bombe (pokaže na embalažo šumečih tablet).«  

Deklice pa so se najprej ukvarjale s tem, kaj je katera našla:  

DEKLICA 1: »Poglej, Tačke na patrulji (embalaža čokolade z junaki iz risanke).«  

DEKLICA 2: »Vzela bom škatlico teh dobrih piškotov.«  

DEKLICA 3: »M., te boli glava, rabiš lekadol (pokaže škatlico lekadolov, sledi smeh)?«  

Opazila sem, da so se dela prej lotili dečki, in sicer so proti koncu 5. šolske ure (1. ure 

LUM) vsi dečki že pričeli z lepljenjem škatlic, medtem ko je večina deklic še vedno 

izbirala, katere škatlice bi uporabila in razmišljala, v čem bi bil njihov avtomobil 

poseben. Veliko dečkov je najprej na list narisalo, skiciralo, kako bo izgledal njihov 

avtomobil. Deklice so najprej sestavljale škatlice v določeno obliko, potem so šele 

pričele z lepljenjem. Dečki pa so pričeli z lepljenjem takoj. 6. šolsko uro so med 

samostojnim delom večinoma tiho, dve deklici si nekaj pojeta.  

Deček (1) gre k drugemu dečku (2): »Prišel sem pogledat, kaj delaš, pa lepilo rabim.«  

Deček 2: »Aha. Poglej, tukaj je prtljažnik, notri ima rezervno opremo, s tem gre lahko 

po vodi, to bo pa vklopil, ko bo šel v zrak (kaže na posamezne sestavne dele avta).«  

Deček 1: »Jaz bom tudi izdelal avto, ki bo lahko šel po vodi. To bo zdravilni avto, vidiš 

lekadol. Prevažal bo zdravila in če bo šel po vodi, se bo lahko izognil gneči na cesti. 

Tako bo hitreje prišel do kakega pacienta.« Zopet so se dečki pogovarjali bolj o 

tehniških vidikih avtomobila, tema pogovora pri deklicah pa je bila nekoliko drugačna.  

DEKLICA 1: »To je moj dvonadstropni avto, ki bo vozil po zraku, zato je tukaj ograja, 

da potniki ne padejo s sedežev. Tukaj bo kuhinja, tukaj spalnica …« 

DEKLICA 2: »Moj avtomobil pa bo vozil samo po oblakih.«  

DEKLICA 3 (razlaga »sosedi«, katere barve bo uporabila): »To bo rdeče, to bo roza, 

to bo vijolično, to pa rumeno.«  

Svoje izdelke so »sosedom« v klopi le predstavile, medtem ko so dečki izmenjevali 

mnenja, npr.: »To bi lahko tako naredil«, »To bi lahko sem nalepil« ipd. Vsi učenci so 

bili motivirani za delo, vsak si je svoj izdelek zamislil drugače, ni bilo ponavljanja oz. 

izdelki so veliko bolj izvirni kot prejšnji teden pri slikanju. Kljub izrazito tehniškem 

motivu so v izvedbi uživali tako dečki kot tudi deklice.  

 

3. ZAKLJUČNI DEL  

Po končanem delu je sledil ogled vseh izdelkov. Vsak je imel priložnost predstaviti svoj 

izdelek. Deklice so pohvalile izdelke učencev, ki so bolj »popularni« v razredu, medtem 

ko dečki niso gledali na ime avtorja, ampak so pohvalili tisto, kar se jim je na izdelku 

zdelo zanimivo, izvirno ipd.  



Žagar, K. (2020). Razlike v likovni ustvarjalnosti med spoloma v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 
delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

64 
 

3.7.2.3 LIKOVNI IZDELKI UČENCEV 
 

 DEKLICE 

Tabela 14: Likovni izdelki druge likovne naloge (5. a, deklice) 

 

 

 
 
 

 

Učenka 1 Učenka 2 Učenka 3 

 

 
 

 
 

Učenka 4 Učenka 5 Učenka 6 

 

 
  

 

Učenka 7 Učenka 8  
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Tabela 15: Likovni izdelki druge likovne naloge (5. b, deklice) 

 

 
 

  

Učenka 9 Učenka 10 Učenka 11 

   

Učenka 12 Učenka 13 Učenka 14 

  
 

Učenka 15 Učenka 16 Učenka 17 
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 DEČKI 

Tabela 16: Likovni izdelki druge likovne naloge (5. a, dečki) 

 

 
 

  

Učenec 1 Učenec 2 Učenec 3 
 

 
 

  

Učenec 4 Učenec 5 Učenec 6 
 

 
 

 
 

Učenec 7 Učenec 8 Učenec 9 
 

 
 

 

 

Učenec 10 Učenec 11  
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Tabela 17: Likovni izdelki druge likovne naloge (5. b, dečki) 

 
 

  
 

Učenec 12 Učenec 13 Učenec 14 

 

 
 

 

 

Učenec 15 Učenec 16 Učenec 17 

 

 
 

 

 

Učenec 18 Učenec 19 Učenec 20 
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3.7.2.4 REZULTATI IZVEDBE LIKOVNE NALOGE ŠTEVILKA 2  
 

 DEKLICE 

Tabela 18: Rezultati izvedbe druge likovne naloge (deklice) 

oc.*: ocenjevalec številka I, II, III;   R=rdeča, Ru=rumena, M=modra, Z=zelena, V=vijolična, O=oranžna 

 MOTIVAC. MOTIV 
IZVEDBA 
TEHNIKE 

PESTROST 
ELEMENT. 

BARVA DEJAVNIKI LIKOVNE USTVARJALNOSTI OCENA 

      Orig. Fleks. Fluen. Elab. Občut. Redef.  

Oc.* I I II III I I I I II III I II III I II III I II III I II III I II III I 

U1 4 4 4 4 5 4 Rdeča 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 

U2 3 3 3 3 4 3 Rdeča 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 2 3 2 3 3 3 

U3 2 2 3 3 4 2 M+Ru 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 

U4 3 3 4 3 4 4 Modra 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 

U5 3 5 4 4 5 4 Modra 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 4 

U6 2 5 4 4 5 3 Zelena 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 

U7 3 4 5 4 5 5 Rdeča 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 3 5 4 3 5 5 3 5 

U8 5 5 3 4 5 3 Modra 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 5 3 4 4 3 3 5 

U9 3 5 4 5 5 4 Rumena 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 

U10 5 4 3 5 5 4 
Ru+R+V 

+M+Z 
4 3 5 3 3 5 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 5 

U11 4 3 3 4 5 2 
Ru+O 
+R+V 

4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 5 2 3 3 2 4 3 

U12 2 2 3 3 3 2 Modra 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 

U13 3 3 3 4 4 3 Rdeča 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 2 4 2 3 4 4 

U14 3 3 5 5 4 5 V+M 3 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 3 

U15 5 3 3 4 5 4 Rdeča 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 4 3 4 4 

U16 4 3 2 4 4 3 Rdeča 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 

U17 5 5 5 5 4 5 Rdeča 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
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 DEČKI 

Tabela 19: Rezultati izvedbe druge likovne naloge (dečki) 

oc.*: ocenjevalec številka I, II, III;   R=rdeča, Ru=rumena, M=modra, Z=zelena, V=vijolična, O=oranžna

 MOTIVAC. MOTIV 
IZVEDBA 
TEHNIKE 

PESTROST 
ELEMENT. 

BARVA DEJAVNIKI LIKOVNE USTVARJALNOSTI OCENA 

      Orig. Fleks. Fluen. Elab. Občut. Redef.  

Oc.* I I II III I I I I II III I II III I II III I II III I II III I II III I 

U1 5 5 4 5 5 5 Z+V 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 

U2 4 3 2 4 2 2 Z+Č 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 

U3 5 4 4 4 4 3 M 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 

U4 3 5 4 5 5 4 M+R+Z 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 

U5 2 4 3 5 5 4 M+Z+Č 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 

U6 2 3 2 4 2 3 M 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 

U7 5 5 5 5 5 5 M+R+Ru 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 3 4 5 3 5 5 

U8 2 3 2 4 2 2 M+R+Č 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 

U9 5 5 4 5 5 5 M+R 4 5 5 4 3 5 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 

U10 4 5 5 5 5 5 M+R+Ru 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 3 5 4 5 5 5 

U11 4 3 3 5 3 4 M 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 

U12 3 4 4 4 4 2 M 4 3 4 5 4 3 3 2 3 5 2 3 4 4 3 5 3 3 4 

U13 4 5 4 5 4 5 M+R 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 

U14 5 4 3 5 4 4 M+O+Roz 5 3 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 

U15 5 5 4 5 5 5 M+R+Ru 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 5 4 4 

U16 5 4 5 4 4 4 M+V 4 4 4 5 3 4 4 5 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 

U17 4 3 2 4 3 3 Z 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 

U18 5 4 5 5 4 4 M+R+Z 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 

U19 3 4 5 5 5 5 M+R+Z 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 

U20 4 5 4 5 4 5 M+R+Ru 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 3 5 4 
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3.7.2.5 INTERPRETACIJA REZULTATOV LIKOVNE NALOGE ŠTEVILKA 2  

Tabela 20: Skupni rezultati druge likovne naloge 

 DEKLICE (N=17) DEČKI (N=20) 

 SKUPAJ �̅� SKUPAJ �̅� 

MOTIVACIJA 59 3,47 79 3,95 

MOTIV 191 3,75 250 4,17 

IZVEDBA TEHNIKE 76 4,47 80 4,00 

PESTROST 

ELEMENTOV 
60 3,53 79 3,95 

BARVA prevladuje rdeča prevladuje modra 

Originalnost 189 3,71 243 4,05 

Fleksibilnost 196 3,84 237 3,95 

Fluentnost 195 3,82 232 3,87 

Elaboracija 171 3,35 216 3,60 

Občutljivost za 

probleme 
180 3,53 218 3,63 

Redefinicija 180 3,53 228 3,80 

OCENA 64 3,76 78 3,90 

 

Pri drugi likovni nalogi, kjer je bilo področje ustvarjanja kiparstvo, je iz Tabele 20 

razvidno, da so na večini preučevanih področij (to je motivacija, motiv, pestrost 

elementov itd.) dečki dosegali višje povprečne ocene kot deklice. 

 

Pri likovni nalogi številka 2 sem preverjala naslednja vprašanja: 

1. Ali se med učenkami in učenci pojavlja različen interes, navdušenje nad 

likovnim izražanjem na področju kiparstva?  

Slika 35: Motivacija za delo (kiparstvo) 
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Iz analize likovnih izdelkov in iz dnevniških zapisov je jasno razvidno, da so bili za to 

likovno nalogo bolj zainteresirani dečki (�̅� = 3,95) kot deklice (�̅� = 3,47). Dečki so bolj 

sodelovali pri uvodni motivaciji in bili bolj pozorni pri predstavitvi likovnih pojmov. Pri 

posredovanju likovne naloge so v obeh razredih izrazili izredno navdušenje. Medtem 

ko pri deklicah uvodna motivacija v večini ni vzbudila nobene radovednosti ali pretirane 

zainteresiranosti. Tudi pri napovedi likovne naloge nisem zaznala nobenih čustev, 

zaznala sem predvsem apatičnost. Situacija se je nekoliko spremenila med 

samostojnim likovnim izražanjem. Opazila sem, da je večina deklic z navdušenjem 

razlagala svojemu sošolcu/-ki/sosedu/učiteljici, kaj bo ustvarila. Ugotavljam, da je 

navdušenje deklic naraščalo premosorazmerno skozi obe učni uri. Navdušenje dečkov 

pa je takoj strmo naraslo, v nadaljevanju postopoma naraščalo in nato stagniralo. 

 

2. Ali se med učenkami in učenci pri likovnem ustvarjanju pojavljajo razlike v 

vživljanju v likovni motiv?  

 

Slika 36: Likovni motiv (kiparstvo) 

 

Dečki (�̅� = 4,17) so v primerjavi z deklicami (�̅� = 3,75) pokazali več neobičajnih idej pri 

izvedbi likovnega motiva (npr. avto s hidravliko, z raketnim pogonom …). Likovni 

problem so v večini rešili izredno dinamično, prisotna je bolj izrazita subjektivnost 

likovnega izraza. Na drugi strani pa sem pri deklicah opazila veliko podobnosti tako pri 

sami izvedbi izdelka, kot v podrobnostih izdelka. Na splošno so deklice izrazile manj 

lastne domišljije pri likovnem izražanju. Težje so se vživele v likovni motiv, saj jim 

očitno ni toliko blizu kot dečkom (kar nekaj deklic je izdelalo avtomobil klasične oblike 

brez kakršnekoli domišljijske note). Sicer je ena izmed deklic povedala, da bo ustvarila 

nekaj drugačnega, nekaj, česar ne bo nobeden izmed sošolcev izdelal, vendar na 

koncu njen izdelek ni izstopal, ni bila najbolj izvirna. Opazna pa je bila podobnost z 

izdelkom sošolke, ki je sedela poleg nje.  
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3. Ali se med spoloma pojavljajo razlike v spretnosti uporabe likovnih 

pripomočkov in materialov?  

 

Slika 37: Izvedba likovne tehnike (kiparstvo) 

 

Vse deklice so likovno tehniko izvedle samostojno, brez kakršne koli učiteljeve pomoči, 

zato so deklice (�̅� = 4,47) dosegle višjo povprečno oceno kot dečki (�̅� = 4,00). Na 

splošno so likovno tehniko izvedle dosledno, v nekaterih primerih tudi kompleksno. 

Ugotavljam, da so tako kot pri slikanju motorično bolj spretne kot dečki. Bolj natančne 

so bile pri rezanju odpadnega materiala, bolj potrpežljive, npr. pri lepljenju z lepilom na 

vodni osnovi so brez pripomb ali moje pomoči počakale, da se lepilo dobro posuši. 

Medtem ko je kar nekaj dečkov prosilo za pomoč pri lepljenju elementov. En deček se 

je celo razjezil, da ne bo več delal, ker se določen element ni takoj sprijel s preostalim 

delom vozila (nadaljeval je z mojo pomočjo). Dečki so v nekaj primerih pokazali 

nesamostojnost pri delu z likovnim materialom. Z delom so v povprečju končali prej kot 

deklice. Razlog za to vidim v prej navedenih dejstvih, in sicer da so bile deklice pri 

likovnem izražanju bolj natančne, potrpežljive, večji poudarek so dale na estetski izgled 

vozila ipd., kar jim je pri izdelavi vzelo več časa. 

 

4. Ali se med spoloma pojavljajo razlike v pestrosti uporabljenih likovnih 

elementov pri drugi likovni nalogi?  

Slika 38: Pestrost likovnih elementov (kiparstvo) 
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Deklice (�̅� = 3,53) so v svoje izdelke vnesle manj domišljijskih elementov kot dečki, 

posledično je v njihovih izdelkih zaznati nekoliko manj pestrosti likovnih elementov. 

Dečki (�̅�  = 3,95) pa so v nasprotju z deklicami izdelovali veliko bolj dinamične, gibke 

izdelke, ravno zaradi izrazite pestrosti elementov, ki so jih dodali svojemu avtomobilu. 

Menim, da zaradi izvirnosti uporabe likovnih elementov in njene pestrosti ni opazna 

podobnost med likovnimi izdelki, ki so jih ustvarili dečki. Drugače pa je pri deklicah. 

Določene enake elemente je pri izdelavi uporabilo več učenk (npr. škatla za jajca – 

učenki 14 in 17), kar nas takoj asociira na neizvirnost, reproduciranje motiva.  

 

5. Ali spol učencev vpliva na izbiro in uporabo barve likovnega izdelka? 

 

Slika 39: Izbira in uporaba barve (kiparstvo) 

 

Ugotovila sem, da so tako dečki kot tudi deklice v povprečju izbrali in pri barvanju 

izdelka uporabili čiste barve. Vendar so deklice v povprečju pri poslikavi večkrat izbrale 

tople barve (med temi prevladuje rdeča), dečki pa hladne (prevladuje modra barva).  

 

6. Ali spol učencev vpliva na dejavnike likovne ustvarjalnosti?  

 

Slika 40: Dejavniki likovne ustvarjalnosti (kiparstvo) 
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Iz analize likovnih izdelkov učencev sem ugotovila, da so v povprečju imeli dečki (�̅� = 

4,05) več originalnih, neobičajnih, enkratnih, svojstvenih rešitev kot deklice (�̅� = 3,17). 

Dečki (�̅� = 3,95; deklice: �̅� = 3,84) prednjačijo tudi pri fleksibilnosti, torej pri iskanju in 

odkrivanju novih poti, prožnosti pri reševanju problemov, fleksibilni uporabi izraznih 

tehnik, sredstev, postopkov.  

Pri naslednjem dejavniku likovne ustvarjalnosti, to je fluentnost, so se zopet bolje 

izkazali dečki (�̅� = 3,87) kot deklice (�̅� = 3,82). Kar pomeni, da so dečki pri tej likovni 

nalogi izrazili večje bogastvo idej, asociacij, kot npr. različni načini uporabe materiala, 

ustvarjanje motiva, ki je lahko nesmiseln, čuden, predvsem pa domišljijski. 

Pri elaboraciji (izbor najboljšega motiva, način izvedbe likovne naloge, zmožnost 

izpeljave raziskovalnega procesa od ideje do rezultata) so deklice (�̅� = 3,35) dosegle 

nižjo povprečno oceno kot dečki (�̅� = 3,60).  

Dečki (�̅� = 3,63) so izkazali nekoliko večjo občutljivost za probleme kot deklice (�̅� = 

3,53), kar pomeni, da so bolje doživljali in interpretirali likovni motiv, izkazali več 

spretnosti v iskanju likovnoizraznih možnosti likovnih materialov in več občutljivosti za 

različne likovnoizrazne možnosti likovnih materialov.  

Redefinicija se kaže v oblikovanju novih rešitev na temelju obvladanih delovnih 

postopkov in likovnoizraznih sredstev, transformiranju oblik, barv … Deklice (�̅� = 3,53) 

so pri tem dejavniku likovne ustvarjalnosti dosegle nižjo povprečno oceno kot dečki 

(�̅� = 3,80). 

 

7. Ugotoviti uspešnost učenk oz. učencev na področju kiparjenja. 

Slika 41: Ocena likovnega izdelka (kiparstvo) 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so dečki bolje upoštevali zastavljene kriterije vrednotenja 

druge likovne naloge. Posledično so bolj uspešno rešili zastavljeni likovni problem in 

tako dosegli višjo povprečno oceno izdelka (�̅� = 3,90)  kot deklice (�̅� = 3,76). 

Iz predstavljenih rezultatov sklepam, da so bili dečki pri izvedbi druge likovne naloge 

na področju kiparstva bolj ustvarjalni kot deklice.  
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3.7.3 TRETJI KORAK AKCIJSKE RAZISKAVE 

V tretjem koraku akcijske raziskave smo izvedli tretjo likovno nalogo, in sicer s področja 

arhitekture.  

Za omenjeno likovno področje smo se odločili, ker velja za »nevtralno« področje, 

takšno, v katerega se lahko vživijo tako deklice kot tudi dečki. Izsledki raziskave, 

izvedene v 5. razredu neke slovenske osnovne šole, so pokazali, da je prostorsko 

oblikovanje najmanj priljubljeno pri deklicah in tudi pri dečkih (najbolj priljubljeno pri 

obeh spolih pa je risanje) (Dominko, Duh, 2013). 

Motiv »Moja sanjska hiša« je bil zopet dokaj široko zastavljen ravno z namenom, da 

so se vanj lahko vživeli tako dečki kot tudi deklice. 

 

3.7.3.1 UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO NALOGO PRI TRETJEM KORAKU 

AKCIJSKE RAZISKAVE 

Razred: 5.  

Število ur: 2 šolski uri  

Likovno področje: oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru – arhitektura 

Likovna naloga: oblikovanje sestavljenega arhitekturnega prostora po domišljiji 

Likovna tehnika: prepogibanje, rezanje, lepljenje papirja 

Likovni motiv: Moja sanjska hiša  

Materiali, orodja, podlage: različne slike umetniških del (nadomestilo za tloris) v 

prilogi), podlaga za tloris, risalni list, škarje, lepilo, ravnilo, zaščitna podlaga 

Didaktični pripomočki: videoposnetek, drsnice, računalnik, projektor  

Cilji:  

Učenci:  

̶ ob likovnih delih, zgledih iz okolja spoznavajo likovni pojem: arhitekturni prostor, 

̶ opišejo različne oblike arhitekturnega prostora,  

̶ poznajo razliko med enovitim in sestavljenim arhitekturnim prostorom, 

̶ razvijajo motorične spretnosti in občutek pri oblikovanju v tridimenzionalnem 

prostoru, 

̶ pri sestavljanju arhitekturnega prostora razvijajo občutek za razporejanje oblik v 

tridimenzionalnem prostoru,  

̶ kritično vrednotijo lastne likovne izdelke in izdelke sošolcev. 
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POTEK UČNE URE  

 Učitelj Učenci 

UVODNI DEL 

Uvodna 
motivacija 

S pomočjo projekcije prikažem skrito sliko moderne stavbe.  
 

Slika 42: Skrita slika (drsnica) 

 
Vir: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0f/43/04/44/atomium-

brussels.jpg 

Ko ugotovijo, da gre za znano stavbo Atomium v Bruslju, si 
ogledamo videoposnetek (vir: https: 
//www.youtube.com/watch?v=wEB5C-DcD2A) 
 

Učenci z 
odkrivanjem 
polj 
ugotavljajo, 
kaj je 
prikazano na 
sliki. 
 
 
 
Učenci 
pozorno 
spremljajo 
posnetek.  
 

OSREDNJI DEL 

 
Posredov.  
likovnih 
pojmov 

 
Sledi pogovor o videoposnetku oz. o arhitekturnem prostoru.  
 
Vprašam:  
̶ Kaj smo videli na posnetku?  
»Tako kot smo ugotovili, da lahko pri kiparjenju izdelujemo 
oblike s prostornino (polno ali prazno), tako lahko tudi pri 
arhitekturi izoblikujemo prazno obliko s prostornino, skozi 
katero se lahko gibljemo in v njej lahko tudi bivamo. Naredimo 
arhitekturni prostor.« 
 
̶ Iz česa je sestavljena notranjost stavbe s posnetka?  
 
̶ Kaj omejuje prostor?  
»Ploskve, ki omejujejo lupino. To so tla, stene z okni in vrati ter 
strop. Lupina loči notranji in zunanji prostor.« 
 
̶ Kakšne oblike je bil arhitekturni prostor Atomiuma?  
»Torej je lahko prostor različnih oblik: kocka, valj, kvader, 
piramida, stožec, kupola.« 
 
 »Notranji prostor je lahko enovit ali pa sestavljen iz več 
prostorov.«  
̶ Kakšen je bil arhitekturni prostor Atomiuma – sestavljen ali 

enovit?  
̶ Navedite primer sestavljenega notranjega prostora.  

 
̶ V katerem prostoru se sedaj nahajamo?  

 
̶ Kaj nas obdaja v tem prostoru? Katere ploskve omejujejo 

lupino?  
 

̶ Primerjajte stene učilnice s stenami zgradbe Atomium. 
Kakšne so po obliki, površini … ? 

 

 
 
 

 
Stavbo.  

 
 
 
 
 
 

Iz prostorov. 
 
Tla, stene, 
strop. 

 
 

Oblika 
krogle.  

 
 
 
 

Enovit.  
 
Hiša, šola …  
V učilnici.  
 
Stene, tla, 
strop.  

 
Primerjajo 
učilnico in 
Atomium. 

 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0f/43/04/44/atomium-brussels.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0f/43/04/44/atomium-brussels.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wEB5C-DcD2A
https://www.youtube.com/watch?v=wEB5C-DcD2A
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̶ Kdo mislite, da si je zamislil te stavbe?  
 

̶ Kdo je arhitekt?  
 
 
̶ Kaj sploh dela arhitekt? Ali arhitekt zgradi neko stavbo?  
Arhitektovo delo pojasnim tako: »Arhitekt si najprej ogleda 
okolico, kjer bo neka stavba stala, nariše skico oz. načrt in nato 
izdela maketo.« 
 
S pomočjo projekcije prikažem fotografijo najprej načrta, nato 
makete. Vodim pogovor:  
̶ Zakaj mora arhitekt izdelati načrt?  
»Da prenese svojo idejo gradbeniku, ki nato zgradi stavbo, ki si 
jo je zamislil arhitekt.«  
 

Slika 43: Načrt (drsnica) 

 
Vir: https://tcveinandlaser.com/wp-content/uploads/2019/01/round-houses-
floor-plans-lovely-cordwood-round-house-floor-plan-of-round-houses-floor-

plans.jpg  in 
http://www.podsvojostreho.net/vsebina/sites/all/files/soncnica001/tloris%20p

rtlicje.jpg) 

Slika 44: Maketa (drsnica) 

 
Vir: https://static.zena.hr/upload_fotos/foto_6629.jpg in 

https://i.pinimg.com/originals/f3/38/98/f338986da371db430aff7d8e29a2223d

.jpg) 

 
̶ Kaj je to maketa?  
» Maketa je pomanjšana ponazoritev predmetov, stavb … 
Danes jih veliko arhitektov ne izdeluje več ročno, temveč jih 
izrišejo s pomočjo računalniškega programa.«  
 
 
 
 

Arhitekt. 
 

Oseba, ki 
načrtuje 
prostor. 

 
Ne. 

 
 
 

 
 
Povedo 
svoje 
mnenje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̶ Povedo 
svoje 
mnenje. 

https://tcveinandlaser.com/wp-content/uploads/2019/01/round-houses-floor-plans-lovely-cordwood-round-house-floor-plan-of-round-houses-floor-plans.jpg
https://tcveinandlaser.com/wp-content/uploads/2019/01/round-houses-floor-plans-lovely-cordwood-round-house-floor-plan-of-round-houses-floor-plans.jpg
https://tcveinandlaser.com/wp-content/uploads/2019/01/round-houses-floor-plans-lovely-cordwood-round-house-floor-plan-of-round-houses-floor-plans.jpg
http://www.podsvojostreho.net/vsebina/sites/all/files/soncnica001/tloris%20prtlicje.jpg
http://www.podsvojostreho.net/vsebina/sites/all/files/soncnica001/tloris%20prtlicje.jpg
https://static.zena.hr/upload_fotos/foto_6629.jpg
https://i.pinimg.com/originals/f3/38/98/f338986da371db430aff7d8e29a2223d.jpg
https://i.pinimg.com/originals/f3/38/98/f338986da371db430aff7d8e29a2223d.jpg


Žagar, K. (2020). Razlike v likovni ustvarjalnosti med spoloma v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 
delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

78 
 

 
Posredov. 
likovne 
naloge, 
tehnike in 
motiva 

 
Danes boste s pomočjo posebnega načrta oblikovali sestavljen 
arhitekturni prostor svoje lastne sanjske hiše.  
Maketa bo narejena iz papirja (risalnega lista), ki ga boste 
prepogibali na različne načine, rezali, sestavljali in ga nato 
nalepili.  
 
Podam navodila za izdelavo makete s pomočjo projekcije:  
 
1. Najprej si izbereš risbo, sliko, ki bo predstavljala tvoj tloris 

(v prilogi) 
 

Slika 45: Postopek dela (drsnica 1) 

 
Vir: Tomšić-Čerkez, B. (2010). Likovne kuharije: uporabne likovne tehnike. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 
2. Nalepiš jo na tršo podlago.  
 
 
3. Z rezanjem in prepogibanjem oblikuješ razgibane dele 

makete. 
 

Slika 46: Postopek dela (drsnica 2) 

 
Vir: Tomšić-Čerkez, B. (2010). Likovne kuharije: uporabne likovne tehnike. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozorno 
poslušajo 
navodila za 
nadaljnje 
individualno 
delo. 
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4. Zidom iz papirja narediš zavihke, ki jih namažeš z lepilom 

in jih pritrdiš na podlago oz. tloris. 
 

Slika 47: Postopek dela (drsnica 3) 

 
Vir: Tomšić-Čerkez, B. (2010). Likovne kuharije: uporabne likovne tehnike. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 
Likovno 
izražanje 

 
Učence prosim, da naj pripravijo vse potrebne likovne 
pripomočke in materiale.  
 
Pri likovnem izražanju spremljam učence, jih spodbujam in jim 
po potrebi pomagam.  
 

 
Delovno 
površino 
zaščitijo s 
časopisnim 
papirjem, 
pripravijo 
pripomočke.  
Pričnejo z 
delom.  
 

ZAKLJUČNI DEL 

  
Učence opozorim, da naj zaključijo z delom, prinesejo svoj 
izdelek pred tablo in pospravijo svoj delovni prostor.  

 
Učenci 
zaključijo z 
likovnim 
izražanjem, 
razstavijo 
svoj izdelek, 
pospravijo 
svoj prostor. 
 

Vrednot. 
likovnih 
izdelkov 

Učence nato povabim pred tablo. 
Skupaj obnovimo današnjo likovno nalogo, nato pa si 
ogledamo nastale izdelke.  
O vsakem izdelku se pogovorimo in ga analiziramo po vnaprej 
zastavljenih kriterijih:  
̶ stabilnost izdelka, 
̶ maketa, sestavljena iz vsaj 3 arhitekturnih prostorov,  
̶ raznolikost oblik arhitekturnih prostorov, 
̶ izvirnost (neobičajne ideje). 
 

Obnovijo 
likovno 
nalogo, si 
ogledajo 
nastale 
likovne 
izdelke, 
izražajo 
svoje 
mnenje, 
vrednotijo 
likovne 
izdelke. 
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PRILOGA 

Slika 48: Slika za podlago, št. 1 
(Victor Vasarely) 

 
Vir:  

http://www.slavneobrazy.cz/obr/pict/1585.jpg 

Slika 49: Slika za podlago, št. 2 
(Victor Vasarely) 

 
Vir: 

https://www.nationalgalleries.org/sites/default/files/style

s/ngs-default/public/externals/56777.jpg?itok=8RP 

H_tJW 

 

Slika 50: Slika za podlago, št. 3 

 
Vir:  

https://i1.wp.com/bevilacqua.me/thumbs/103-best-

images-about-op-art-for-students-on-

pinterest__rLL14eKiBg_BQrLutYtPiAHaFj.jpg?qualit

y=80&strip=all&w=190 

 

Slika 51: Slika za podlago, št. 4 
(Victor Vasarely) 

 
Vir: 

https://www.operagallery.com/media/catalog/product/ca

che/1/image/750x682/040ec 

09b1e35df139433887a97daa66f/c/i/citra_1955-

1959_victor_vasarely.jpg 
 

Slika 52: Slika za podlago, št. 5 
(Victor Vasarely) 

 
Vir: 

https://i.pinimg.com/564x/9c/41/61/9c41619a56604a

a09beaee311c5887a2.jpg 

 

Slika 53: Slika za podlago, št. 6 
(Victor Vasarely) 

 
Vir: 

https://i.pinimg.com/564x/71/5c/2b/715c2b633f2d0ad32

f40fc0f02ebd476.jpg 

 

http://www.slavneobrazy.cz/obr/pict/1585.jpg
https://www.nationalgalleries.org/sites/default/files/styles/ngs-default/public/externals/56777.jpg?itok=8RPH_tJW
https://www.nationalgalleries.org/sites/default/files/styles/ngs-default/public/externals/56777.jpg?itok=8RPH_tJW
https://www.nationalgalleries.org/sites/default/files/styles/ngs-default/public/externals/56777.jpg?itok=8RPH_tJW
https://i1.wp.com/bevilacqua.me/thumbs/103-best-images-about-op-art-for-students-on-pinterest__rLL14eKiBg_BQrLutYtPiAHaFj.jpg?quality=80&strip=all&w=190
https://i1.wp.com/bevilacqua.me/thumbs/103-best-images-about-op-art-for-students-on-pinterest__rLL14eKiBg_BQrLutYtPiAHaFj.jpg?quality=80&strip=all&w=190
https://i1.wp.com/bevilacqua.me/thumbs/103-best-images-about-op-art-for-students-on-pinterest__rLL14eKiBg_BQrLutYtPiAHaFj.jpg?quality=80&strip=all&w=190
https://i1.wp.com/bevilacqua.me/thumbs/103-best-images-about-op-art-for-students-on-pinterest__rLL14eKiBg_BQrLutYtPiAHaFj.jpg?quality=80&strip=all&w=190
https://www.operagallery.com/media/catalog/product/cache/1/image/750x682/040ec%2009b1e35df139433887a97daa66f/c/i/citra_1955-1959_victor_vasarely.jpg
https://www.operagallery.com/media/catalog/product/cache/1/image/750x682/040ec%2009b1e35df139433887a97daa66f/c/i/citra_1955-1959_victor_vasarely.jpg
https://www.operagallery.com/media/catalog/product/cache/1/image/750x682/040ec%2009b1e35df139433887a97daa66f/c/i/citra_1955-1959_victor_vasarely.jpg
https://www.operagallery.com/media/catalog/product/cache/1/image/750x682/040ec%2009b1e35df139433887a97daa66f/c/i/citra_1955-1959_victor_vasarely.jpg
https://i.pinimg.com/564x/9c/41/61/9c41619a56604aa09beaee311c5887a2.jpg
https://i.pinimg.com/564x/9c/41/61/9c41619a56604aa09beaee311c5887a2.jpg
https://i.pinimg.com/564x/71/5c/2b/715c2b633f2d0ad32f40fc0f02ebd476.jpg
https://i.pinimg.com/564x/71/5c/2b/715c2b633f2d0ad32f40fc0f02ebd476.jpg


Žagar, K. (2020). Razlike v likovni ustvarjalnosti med spoloma v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 
delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

81 
 

Slika 54: Slika za podlago, št. 7 
(Victor Vasarely) 

 
Vir:  

https://i.pinimg.com/564x/80/10/fd/8010fd 

089f95737930db382430f91cec.jpg?b=t 

Slika 55: Slika za podlago, št. 8 
(Victor Vasarely) 

 
Vir: 

 https://imgc.artprintimages.com/img/print/s 

chweiz_u-l-f57k990.jpg?h=900&w=900 

 

Slika 56: Slika za podlago, št. 9 
(Victor Vasarely) 

 
Vir: 

https://www.christies.com/img/LotImages/2019/NYR 

/2019_NYR_17164_0065_000(victor_vasarely_iaca-

c).jpg 

 

Slika 57: Slika za podlago, št. 10 

 

Vir: 

https://www.art2arts.co.uk/media/catalog/product/ 

cache/1/image/900x/040ec09b1e35df139433887a97 

daa66f/a/b/abstract_with_white_wedge_sm.jpg 

 

Slika 58: Slika za podlago, št. 11 
(Victor Vasarely) 

 
Vir: 

https://i.pinimg.com/564x/62/00/54/6200548e91f3eb 

9350561b0562f9e20a.jpg 

 

Slika 59: Slika za podlago, št. 12 
(Victor Vasarely) 

 

Vir:  

https://i.pinimg.com/564x/a4/65/d1/a465d 

183743196e2dfa5cd66c9f636d2.jpg 

 

Slika 60: Slika za podlago, št. 13 

 
Vir:  

https://a.1stdibscdn.com/archivesE/ 

upload/a_241/1482446032679/lifeBlood_l.jpg 

 

https://i.pinimg.com/564x/80/10/fd/8010fd089f95737930db382430f91cec.jpg?b=t
https://i.pinimg.com/564x/80/10/fd/8010fd089f95737930db382430f91cec.jpg?b=t
https://imgc.artprintimages.com/img/print/schweiz_u-l-f57k990.jpg?h=900&w=900
https://imgc.artprintimages.com/img/print/schweiz_u-l-f57k990.jpg?h=900&w=900
https://www.christies.com/img/LotImages/2019/NYR/2019_NYR_17164_0065_000(victor_vasarely_iaca-c).jpg
https://www.christies.com/img/LotImages/2019/NYR/2019_NYR_17164_0065_000(victor_vasarely_iaca-c).jpg
https://www.christies.com/img/LotImages/2019/NYR/2019_NYR_17164_0065_000(victor_vasarely_iaca-c).jpg
https://www.art2arts.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/900x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/a/b/abstract_with_white_wedge_sm.jpg
https://www.art2arts.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/900x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/a/b/abstract_with_white_wedge_sm.jpg
https://www.art2arts.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/900x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/a/b/abstract_with_white_wedge_sm.jpg
https://i.pinimg.com/564x/62/00/54/6200548e91f3eb9350561b0562f9e20a.jpg
https://i.pinimg.com/564x/62/00/54/6200548e91f3eb9350561b0562f9e20a.jpg
https://i.pinimg.com/564x/a4/65/d1/a465d183743196e2dfa5cd66c9f636d2.jpg
https://i.pinimg.com/564x/a4/65/d1/a465d183743196e2dfa5cd66c9f636d2.jpg
https://a.1stdibscdn.com/archivesE/upload/a_241/1482446032679/lifeBlood_l.jpg
https://a.1stdibscdn.com/archivesE/upload/a_241/1482446032679/lifeBlood_l.jpg
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3.7.3.2 RAZISKOVALNI DNEVNIK  

POTEK UČNE URE V 5. A 

1. UVODNI DEL  

Učenci so bili pred začetkom ure nestrpni, slišala sem, da so se med seboj pogovarjali 

o idejah, kaj bi danes lahko počeli pri likovni umetnosti. Dva dečka sta komentirala, da 

bi danes lahko izdelovali kakšne stroje. Ko so izvedeli, da bodo ustvarjali na področju 

arhitekture (»Danes boste arhitekti«), so dečki izkazali izredno zadovoljstvo, medtem 

ko je ena od deklic izjavila: »Uh, to bo težko«. Pri ugotavljanju, kaj je na skriti sliki, so 

sodelovali predvsem dečki. Večina deklic je ta čas samo opazovala, le dve sta 

sodelovali. Videoposnetek so si tako učenke kot tudi učenci ogledali z zanimanjem in 

bili navdušeni nad videnim.  

 

2. OSREDNJI DEL  

Pri podajanju teoretičnih pojmov so pri pogovoru sodelovali večinoma dečki. Deklice 

so le pasivno poslušale. Pri slikah makete je navdušenje dečkov naraslo, saj so videno 

povezali z znanjem o 3-D printerju, ki so ga preizkusili pri izbirnem predmetu tehnika. 

Opazila sem, da deklice niso bile zainteresirane za sodelovanje pri pogovoru, jih tudi 

ni zanimalo, saj sta dve učenki klepetali, ena je brskala po peresnici, druga šilila 

barvice in podobno. Sledilo je podajanje navodil, učenci so pozorno poslušali. Ker so 

bila navodila podkrepljena s slikovnim gradivom, ni bilo nobenih nejasnosti glede 

nadaljnjega dela, učenci (deklice in dečki) pa so bili že kar nestrpni, kdaj bodo lahko 

pričeli z delom. Deček je povedal, da mu je všeč, da ima pri izdelavi hiše proste roke 

oz. da mu ni treba delati po načrtu. Z njim so se strinjali še štirje učenci. Medtem se 

večina učenk ni strinjala z dečkovo izjavo. Učenci so imeli na izbiro barvno ali pa črno-

belo podlago. Opazila sem, da je večina deklic izbrala barvno podlago, večina dečkov 

pa črno-belo.  

Tabela 21: Izbira podlage glede na spol (5. a) 

 BARVNA ČRNO-BELA 

DEKLICE 6 2 

DEČKI 4 7 

 

Zdi se mi zanimivo, da med samostojnim delom ni bilo nobenih komentarjev. Vsak se 

je osredotočil na svoje delo in oblikovanje lastnega izdelka. Opazila sem tudi, da so 

bili dečki bolj izvirni pri oblikovanju hiše (različne oblike prostorov, tudi same hiše, večja 

razgibanost izdelkov), izdelki deklic pa so si bili v veliki meri podobni.   

 

3. ZAKLJUČNI DEL  

V zaključnem delu sklopa učnih ur je bila stopnja motiviranosti precej visoka, saj so bili 

učenci v osrednjem delu precej zatopljeni v svoje delo, na koncu pa so imeli priložnost, 

da si tudi ogledajo izdelke svojih sošolcev. Z zanimanjem so poslušali tudi predstavitve 

ter sodelovali pri vrednotenju. Sodelovali so tako dečki kot tudi deklice (enakovredno), 
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kar se mi zdi zanimiv podatek, saj deklice v začetku ure niso bile pretirano navdušene 

nad ustvarjanjem na področju arhitekture.  

 

 

POTEK UČNE URE V 5. B 

1. UVODNI DEL  

Pred začetkom ure (še med odmorom) je k meni pristopila deklica in me navdušeno 

vprašala: »Učiteljica, kaj bomo pa danes delali?« Enako je malo zatem prišla vprašati 

še druga deklica. Pri ugibanju skrite slike so sodelovali čisto vsi učenci, zanimalo jih 

je. Le en deček je vedel in povedal okviren odgovor, vendar ni vedel ne kako se 

imenuje ta znamenita stavba ne v katerem kraju se nahaja (njegov odgovor: »Tam, 

kjer kip fanta lula.«). Med ogledom videoposnetka so vsi učenci zbrano gledali, nekaj 

se jih je tudi začudilo, ko so videli, kakšna je notranjost Atomiuma.  

 

2. OSREDNJI DEL  

Med podajanjem teorije so na začetku vsi učenci zbrano poslušali in sodelovali. V 

večini so sodelovali dečki in pa ena deklica (kasneje sem izvedela, da je njen oče 

arhitekt). V pogovoru o tem, kako nastane stavba (torej o poklicu arhitekta), so 

sodelovali le dečki in prej omenjena učenka. Ta je delila svoje izkušnje z nami, 

pripovedovala je o tem, kaj in kako dela njen oče in podobno. Učenci so zbrano 

poslušali tudi navodila za nadaljnje delo (podajanje likovne naloge, motiva, tehnike), 

saj je bila to zanje nova naloga, precej drugačna od drugih dveh. Pri arhitekturi so delali 

le ptičjo hišico, pa še to po točno določenih navodilih. Učenci so imeli na izbiro barvno 

ali pa črno-belo podlago. Večina učencev je izbralo barvno podlago, le 2 dečka sta 

izbrala črno-belo. 

Tabela 22: Izbira podlage glede na spol (5. b) 

 BARVNA ČRNO-BELA 

DEKLICE 9 0 

DEČKI 7 2 

 

Med samostojnim delom ni bilo posebnih komentarjev. Zanimivo se mi je zdelo, da je 

več dečkov v svoji hiši sestavilo »gaming sobo« oz. sobo za igranje igric. Deklice pa 

so sestavljale klasično hišo brez sob z določenim namenom. Nekaj jih je svojo hišo še 

opremilo s kakšnim kosom pohištva. Deklice so bile pri delu bolj natančne, predvsem 

pri rezanju (ravne linije reza, pri dečkih so bile linije nacefrane).  

 

3. ZAKLJUČNI DEL  

Na koncu učne ure je vsak učenec predstavil svoj izdelek in po vnaprej danih kriterijih 

ovrednotil en izdelek svojega sošolca. Ko sem jih vprašala, če jim je bila všeč današnja 

učna ura, je pritrdila večina deklic in le nekaj dečkov. Večini dečkov je bila prejšnja 

učna ura (sestavljanje votlega modela) med vsemi tremi sklopi najbolj všeč.  
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3.7.3.3 LIKOVNI IZDELKI UČENCEV 

 

 DEKLICE 

Tabela 23: Likovni izdelki tretje likovne naloge (5. a, deklice) 

 

 
 

  

Učenka 1 Učenka 2 Učenka 3 

 

 
   

Učenka 4 Učenka 5 Učenka 6 

 

 
  

 

Učenka 7 Učenka 8  
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Tabela 24: Likovni izdelki tretje likovne naloge (5. b, deklice) 

 

 
 

 

 

Učenka 9 Učenka 10 Učenka 11 

 

 
   

Učenka 12 Učenka 13 Učenka 14 

 

 
  

 

Učenka 15 Učenka 16 Učenka 17 
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 DEČKI 

Tabela 25: Likovni izdelki tretje likovne naloge (5. a, dečki) 
 

 
 

  

Učenec 1 Učenec 2 Učenec 3 
 

 

 

 

Učenec 4 Učenec 5 Učenec 6 
 

 

 

  
Učenec 7 Učenec 8 Učenec 9 

 

 

 

 
 

 

Učenec 10 Učenec 11  
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Tabela 26: Likovni izdelki tretje likovne naloge (5. b, dečki) 

 

 
  

Učenec 12 Učenec 13 Učenec 14 

 

 
  

Učenec 15 Učenec 16 Učenec 17 

 

   

Učenec 18 Učenec 19 Učenec 20 
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3.7.3.4 REZULTATI IZVEDBE LIKOVNE NALOGE ŠTEVILKA 3 
 

 DEKLICE 

Tabela 27: Rezultati izvedbe tretje likovne naloge (deklice) 

oc.*: ocenjevalec številka I, II, III 

 MOTIVAC. MOTIV 
IZVEDBA 
TEHNIKE 

PESTROST 
ELEMENT. 

BARVA DEJAVNIKI LIKOVNE USTVARJALNOSTI OCENA 

      Orig. Fleks. Fluen. Elab. Občut. Redef.  
Oc.* I I II III I I I I II III I II III I II III I II III I II III I II III I 

U1 4 3 3 3 5 4 barvna 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 4 3 2 4 2 3 4 3 

U2 4 2 3 3 3 3 barvna 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 

U3 3 2 3 4 3 3 črno-bela 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 

U4 3 3 3 4 5 4 barvna 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 

U5 3 3 3 4 5 5 barvna 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 2 4 2 2 3 2 3 4 4 

U6 3 5 4 4 5 5 črno-bela 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 

U7 5 5 4 5 5 5 barvna 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 

U8 5 4 3 4 4 4 barvna 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 

U9 4 5 5 5 5 5 barvna 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 

U10 5 5 4 5 5 5 barvna 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 

U11 5 5 5 4 4 5 barvna 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 5 3 3 4 3 3 5 

U12 3 2 2 3 2 3 barvna 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 

U13 3 3 2 4 3 4 barvna 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 

U14 3 4 3 4 4 4 barvna 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 3 

U15 5 4 4 4 5 3 barvna 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 

U16 4 4 3 4 4 4 barvna 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 

U17 5 5 4 4 4 4 barvna 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 
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 DEČKI 

Tabela 28: Rezultati izvedbe tretje likovne naloge (dečki) 

oc.*: ocenjevalec številka I, II, III

 MOTIVAC. MOTIV 
IZVEDBA 
TEHNIKE 

PESTROST 
ELEMENT. 

BARVA DEJAVNIKI LIKOVNE USTVARJALNOSTI OCENA 

      Orig. Fleks. Fluen. Elab. Občut. Redef.  
Oc.* I I II III I I I I II III I II III I II III I II III I II III I II III I 

U1 5 5 5 5 5 5 črno-bela 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 

U2 4 2 3 4 4 4 barvna 2 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 

U3 5 5 5 5 5 5 črno-bela 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 3 4 5 

U4 4 3 4 4 4 3 črno-bela 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 

U5 3 3 3 4 4 4 barvna 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 

U6 3 2 3 3 2 3 črno-bela 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 

U7 5 4 4 4 5 5 barvna 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 

U8 3 3 3 4 3 3 črno-bela 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

U9 5 5 5 4 5 4 črno-bela 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 

U10 5 5 4 4 5 5 črno-bela 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

U11 5 3 3 4 5 5 barvna 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 5 

U12 4 3 3 3 5 5 barvna 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 4 5 

U13 4 2 3 4 4 4 črno-bela 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 

U14 5 3 4 4 4 4 barvna 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 

U15 5 3 3 4 4 3 črno-bela 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 

U16 5 5 5 5 5 5 barvna 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 

U17 3 4 3 4 4 4 barvna 5 4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 3 4 4 

U18 5 3 3 3 3 3 barvna 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 

U19 4 5 5 5 5 5 barvna 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

U20 4 3 4 4 4 4 barvna 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
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3.7.3.5 INTERPRETACIJA REZULTATOV LIKOVNE NALOGE ŠTEVILKA 3 

Tabela 29: Skupni rezultati izvedbe tretje likovne naloge 

 DEKLICE (N=17) DEČKI (N=20) 

 SKUPAJ �̅� SKUPAJ �̅� 

MOTIVACIJA 67 3,94 86 4,3 

MOTIV 190 3,72 227 3,78 

IZVEDBA TEHNIKE 71 4,18 85 4,25 

PESTROST 

ELEMENTOV 
70 4,12 83 4,15 

BARVA prevladuje barvna podlaga prevladuje barvna podlaga 

Originalnost 200 3,92 236 3,93 

Fleksibilnost 192 3,76 227 3,78 

Fluentnost 197 3,86 226 3,77 

Elaboracija 178 3,49 219 3,65 

Občutljivost za 

probleme 
180 3,53 218 3,63 

Redefinicija 189 3,70 236 3,93 

OCENA 73 4,29 85 4,25 

 

Pri analizi tretje likovne naloge, ki je zajemala področje oblikovanja prostora oz. 

arhitekturo, je iz Tabele 29 razvidno, da so se razlike v povprečni oceni med spoloma 

na posameznem vrednotenem področju sicer pojavljale, vendar niso bile tako izrazite 

kot pri prejšnjih dveh likovnih nalogah. 

 

Pri likovni nalogi številka 3 sem preverjala naslednja vprašanja: 

1. Ali se med učenkami in učenci pojavlja različen interes, navdušenje nad 

likovnim izražanjem na področju arhitekture?  

 

Slika 61: Motivacija za delo (arhitektura) 
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Po koncu tretje likovne naloge je več učenk kot učencev odgovorilo, da jim bila ta učna 

ura všeč. Predvidevam, da je bil odgovor učencev na koncu učne ure takšen zato, ker 

jim je bil bolj všeč likovni motiv na področju kiparstva, saj je podrobnejša analiza 

motivacije posameznega učenca pokazala drugače. Spremljala sem pozornost in 

pripravljenost za delo vsakega učenca v razredu v različnih delih ure (uvodna 

motivacija, predstavitev pojmov, likovne naloge, izražanje itd.). Ugotovila sem, da so 

bili dečki (�̅� = 4,3) bolj navdušeni nad delom na področju prostorskega oblikovanja, 

bolj aktivni pri samem likovnem izražanju, tudi bolj so sodelovali pri obravnavi pojmov 

kot deklice (�̅� = 3,94). 

 

2. Ali se med učenkami in učenci pri likovnem ustvarjanju pojavljajo razlike v 

vživljanju v likovni motiv? 

 

Slika 62: Likovni motiv (arhitektura) 

 

Med dečki (�̅� = 3,78) in deklicami (�̅� = 3,72) ni bistvenih razlik v vživljanju v likovni motiv 

in v njegovi izvedbi. Oba spola sta v povprečju likovni problem rešila dinamično. Pri 

pregledu likovnih izdelkov sem opazila nekaj podobnosti med izdelki deklic, npr. učenki 

1 in 4 (podobnosti so se pojavile tudi pri drugi likovni nalogi). Torej so dečki pri izvedbi 

likovnega motiva izkazali nekoliko več neobičajnih, izvirnih idej in tudi 

samoiniciativnosti kot deklice.   
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3. Ali se med spoloma pojavljajo razlike v spretnosti uporabe likovnih 

pripomočkov in materialov? 

 

Slika 63: Izvedba likovne tehnike (arhitektura) 

 

Rezultati, pridobljeni z analizo likovnih izdelkov, kažejo, da so dečki (�̅� = 4,25) v 

povprečju bolje izvedli likovno tehniko kot deklice (�̅� = 4,18). Razlika med 

predstavljenimi rezultati pa je majhna. Razlog za to vidim v naslednjih dejstvih: tako 

deklice kot tudi dečki so likovno tehniko izvedli brez učiteljeve pomoči. Pri analizi 

izdelkov sem opazila, da so dečki izvedli likovno tehniko bolj kompleksno kot deklice 

(npr. izdelovanje večnadstropne hiše – več prepogibanja, sestavljanja, odkrivanja 

novih možnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike; več odprtin – več rezanja …). 

Deklice pa so likovno tehniko izvedle bolj dosledno, saj sem opazila, da so bili nekateri 

elementi izdelkov dečkov nacefrani zaradi nenatančnega rezanja, pri izdelkih deklic 

tega nisem opazila.  

 

4. Ali se med spoloma pojavljajo razlike v pestrosti uporabljenih likovnih 

elementov pri tretji likovni nalogi? 

 

Slika 64: Pestrost likovnih elementov (arhitektura) 

 

Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da se med učenkami in učenci ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v pestrosti uporabljenih likovnih elementov. Deklice so v 
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povprečju (�̅� = 4,12) v svoje izdelke vnesle približno enako pestrosti kot dečki (�̅� = 

4,15). Iz same analize likovnih izdelkov pa je razvidnih nekaj več razlik. Izdelki dečkov 

v večini kažejo več fleksibilnosti, sposobnosti improviziranja pri reševanju situacije, 

dinamično obvladovanje formata, ki posledično tvori posrečeno in zanimivo likovno 

celoto. Na drugi strani pa so deklice v svoje izdelke vnesle pestrost, vendar je opazno 

ukalupljanje njihovih idej, npr.: dečki gradijo večnadstropne hiše, okrogle oblike, z vrsto 

nenavadnih elementov, deklice klasične, enonadstropne, z manj izrazitimi elementi. 

 

5. Ali spol učencev vpliva na izbiro in uporabo barve likovnega izdelka?  

 

Slika 65: Izbira in uporaba barve (arhitektura) 

 

V večini so se tako dečki kot tudi deklice odločili za barvno podlago. Razliko sem 

opazila le v tem, da se je za črno-belo podlago odločilo več dečkov (N = 9) kot deklic 

(N = 2).  

 

6. Ali spol učencev vpliva na dejavnike likovne ustvarjalnosti?  

 

Slika 66: Dejavniki likovne ustvarjalnosti (arhitektura) 
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Iz zgornjih grafov je jasno razvidno, da so povprečne ocene posameznih dejavnikov 

likovne ustvarjalnosti dečkov (�̅� = 3,78) in deklic (�̅� = 3,71) identične. To pomeni, da 

sta oba spola s svojimi izdelki izkazala približno enako mero originalnosti (enkratnosti, 

svojstvenosti rešitve likovnega problema), fleksibilnosti (prožnosti pri reševanju 

problemov in fleksibilni uporabi izraznih tehnik, postopkov) in fluentnosti (precejšnje 

bogastvo idej, asociacij …). Opazna so odstopanja, vendar so ta zanemarljiva. 

Najizrazitejše razlike v izračunanih povprečjih se pojavljajo pri elaboraciji, in sicer so 

dečki (�̅� = 3,65) po mnenju ocenjevalcev izbrali in izvedli boljši motiv kot deklice (�̅� = 

3,49). Pri vrednotenju redefinicije (oblikovanju novih rešitev na temelju obvladanih 

delovnih postopkov in likovnoizraznih sredstev …) so zopet dečki (�̅� = 3,93) dosegli 

nekoliko višjo povprečno oceno kot deklice (�̅� = 3,70). Vendar na podlagi pridobljenih 

podatkov ne moremo trditi, da so se dečki bolje izkazali na področju prostorskega 

oblikovanja, saj so odstopanja minimalna.  

 

7. Ugotoviti uspešnost učenk oz. učencev na področju arhitekture. 

 

Slika 67: Ocena likovnega izdelka (arhitektura) 

 

Povprečna ocena izdelkov deklic in dečkov se skoraj ne razlikuje. Torej so tako dečki 

(�̅� = 4,25) kot tudi deklice (�̅� = 4,29) enako upoštevali zastavljene kriterije vrednotenja 

tretje likovne naloge. 

Iz predstavljenih rezultatov, ki sem jih pridobila z analiziranjem izdelkov po izvedbi 

tretje likovne naloge, zaključujem, da so dečki in deklice približno enako ustvarjalni na 

področju arhitekture.  
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4 RAZPRAVA 

V nasprotju z že izvedenimi raziskavami, ki so temeljile na kvantitativnem pristopu, 

smo z raziskavo ugotovili, da med dečki in deklicami obstajajo razlike v likovnem 

ustvarjanju.  

Med dečki in deklicami se pojavlja različen interes oz. navdušenje nad likovnim 

izražanjem na različnih likovnih področjih. Glede na pridobljene rezultate lahko 

sklenemo, da so deklice bolj navdušene nad likovnim ustvarjanjem na področju 

slikanja, dečki pa so izkazali izrazit interes na področju kiparstva. Razlog za to vidimo 

predvsem v boljših motoričnih spretnostih deklic, izrazitemu estetskemu čutu, večji 

potrpežljivosti in natančnosti. Posledično so deklice bolj navdušene nad lastnim 

končnim izdelkom s področja slikanja. Nad ustvarjanjem na področju oblikovanje 

prostora oz. arhitekture sta bila oba spola približno enako motivirana za delo, 

ustvarjanje. Razlog za to vidimo predvsem v tem, da na tem področju ustvarjajo bolj 

malo, saj smo izvedeli, da so v celem šolskem letu (učna ura, zasnovana na arhitekturi, 

je bila izvedena v drugi polovici meseca aprila) le dvakrat. Tudi obe učiteljici sta 

povedali, da večinoma ustvarjajo na področju risanja in slikanja.  

Ugotovili smo tudi, da se med deklicami in dečki pojavljajo razlike v vživljanju v motiv. 

Dečki so se bolj vživeli v ustvarjanje, če je bil motiv tehnične narave (npr. avtomobil) 

ali pa če se je nanašal na šport. Deklice pa so za motiv raje izbirale živali, naravo, torej 

bolj čustvene, poetične motive. Opazili smo, da so pri drugi in tretji likovni nalogi 

(področje kiparstva in arhitekture) pri deklicah prevladovale klasične oblike motiva, 

torej ukalupljenost idej. Razlog za to vidimo predvsem v tem, da se deklice lažje 

poistovetijo z motivi, ki jih dobro poznajo, kar jim omogoča doseči estetski videz 

končnega izdelka.  

Ugotavljamo tudi, da se med dečki in deklicami pojavljajo razlike v pestrosti 

uporabljenih likovnih elementov pri določeni likovni nalogi. Domnevamo, da omenjene 

razlike tesno korelirajo z določenim motivom ustvarjanja. Tako so deklice pri 

ustvarjanju uporabile več raznolikih elementov pri slikanju, dečki pa na področju 

kiparstva. Po našem mnenju so se dečki lažje vživeli v motiv tehnične narave in so 

posledično v svoje izdelke vnesli več domišljije, pestrosti, razgibanosti, lastne note. 

Sicer so se vživeli tudi v motiv pri slikanju, vendar zaradi narave motiva (večinoma 

šport) njihova domišljija ni prišla do izraza, posledično je bila pestrost likovnih 

elementov manjša. Rezultati tretje likovne naloge pa so pokazali, da so tako dečki kot 

deklice na področju prostorskega oblikovanja izrazili približno enako pestrost 

elementov, le da se je pri dečkih pojavljalo manj ponavljanja, kopiranja uporabljenih 

elementov kot pri deklicah. Če si ogledamo zbrane likovne izdelke s področja 

prostorskega oblikovanja, zopet ugotovimo, da so dečki uporabili več raznolikih 

likovnih elementov (ograja, okrogle oblike prostorov …) kot deklice. 

Z raziskavo smo želeli tudi ugotoviti, ali spol učencev vpliva na izbiro in uporabo barve 

likovnega izdelka. Tudi tu smo med spoloma ugotovili razlike, in sicer so deklice izbirale 

in uporabile predvsem tople barve, v večini primerov je bila to rdeča barva. Na drugi 
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strani pa so dečki izbrali in uporabili hladne barve, kjer je bila prevladujoča modra. Po 

socialnokognitivni teoriji gre za tipično stereotipno ravnanje, za katerega menimo, da 

poteka na nezavedni ravni učencev. Gre za privzemanje družbenih vlog v smislu, kaj 

je primerno za deklice in kaj za dečke. 

Originalna, domiselna rešitev zadane likovne naloge je pri deklicah izstopala pri prvi 

likovni nalogi (slikanju). Učenke so realizirale raznolike motive, na različne načine, 

medtem ko se je pri dečkih pojavljalo ponavljanje motiva in načina izvedbe likovne 

naloge. Ravno obratno se je pojavilo pri kiparstvu in arhitekturi. Dečki so si upali vnesti 

več domišljije v svoje izdelke.  

Razlike med spoloma so se pokazale tudi pri preverjanju spretnosti uporabe likovnih 

pripomočkov in materialov. Tako so deklice na področju slikanja in kiparstva pokazale 

boljše motorične spretnosti, več potrpežljivosti in natančnosti, samostojnosti pri delu z 

likovnim materialom (predvsem mešanju barv) kot dečki. Na področju arhitekture, kjer 

sta prevladovali tehnika rezanja in prepogibanja papirja, pa sta oba spola pokazala 

izredno podobne spretnosti izvedbe likovne tehnike. Iz tega lahko potrdimo trditev T. 

Tacol (2003), ki je zapisala, da deklice raje uporabijo že poznano in obvladano likovno 

tehniko, ki jim omogoča večjo natančnost izvedbe likovne naloge. Posledično so njihovi 

končni izdelki estetskega videza, saj tehniko »obvladajo«, in so z njimi bolj zadovoljne.  

O uspešnosti učenk oz. učencev na določenem likovnem področju smo ugotovili, da 

so deklice v povprečju dosegle boljše končne rezultate na slikarskem likovnem 

področju kot dečki. Gre za najbolj izrazito razliko, saj so bolje upoštevale zastavljene 

kriterije ocenjevanja končnih likovnih izdelkov kot dečki. Pri kiparjenju so boljše 

rezultate končnega likovnega izdelka dosegali dečki. Pri zadnjem likovnem področju 

(prostorskem oblikovanju) pa razlike v uspešnosti niso izrazite, v povprečju so 

podobne rezultate dosegali tako dečki kot tudi deklice. Ugotovljene razlike dojemamo 

kot posledico vseh zgoraj navedenih razlogov (motiv, izvedba tehnike, uporaba 

likovnih pripomočkov, materialov, pestrost likovnih elementov, domiselnost). 
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5 ZAKLJUČEK 

Pri pouku likovne umetnosti veliko učiteljev že pred začetkom samostojnega dela 

zavira učenčevo likovno ustvarjalnost. Opažam, da jih veliko predstavlja likovne 

izdelke (npr. iz prejšnjih šolskih let) pri napovedi likovne naloge. S tem nezavedno 

zavirajo njihovo ustvarjalnost, spontanost likovnega izražanja, domišljije …, saj se 

otrok osredotoči predvsem na videni primer, ki ga potem pri samostojnem izražanju 

skuša čim bolje posnemati. Učitelj povzroči zaviranje likovne ustvarjalnosti tudi z 

neprimerno zasnovano likovno nalogo. Gre za tipe nalog, pri katerih napove točno 

določen motiv, tehniko, način izvedbe, saj na ta način pridobi izdelke, ki so lepi, okusni, 

primerni za na razstavo ipd. Takšne naloge učencem ne predstavljajo izziva, temveč 

jim na nek način ukalupljajo ideje, domišljijo, jim ne spodbujajo originalnosti, izvirnosti, 

posledično tudi divergentnega mišljenja ne. 

Današnja družba vse bolj intenzivno teži k izenačenju razlik med spoloma. Kljub temu 

se moramo vseeno zavedati pomembnega dejstva, da sta lahko enakopravna, vendar 

ne bosta nikoli enaka. To dejstvo bi morali upoštevati tudi učitelji pri načrtovanju 

vzgojno-izobraževalnega procesa, kamor spada tudi določanje likovne naloge pri 

pouku likovne umetnosti. Likovni motivi, v katere se lažje vživijo deklice so po večini 

drugačni kot likovni motivi, v katere se lažje vživijo dečki ipd. Ravno to smo dokazali z 

izvedeno raziskavo v našem magistrskem delu.  

Rezultati empiričnega dela so pokazali, da se med deklicami in dečki v petem razredu 

pojavljajo razlike v likovni ustvarjalnosti. Razlike so se pojavljale pri interesu nad 

likovnim izražanjem na različnih področjih likovnega ustvarjanja, pri vživljanju v likovni 

motiv, v izbiri in uporabi barve, v pestrosti uporabljenih likovnih elementov pri določeni 

likovni nalogi, v spretnosti uporabe likovnih pripomočkov in materialov, v rešitvi 

določene likovne naloge in navsezadnje tudi v uspešnosti na določenem likovnem 

področju. 

Izvedena akcijska raziskava je lahko v pomoč pedagoškim delavcem, ki se na 

kakršenkoli način pri svojem delu srečujejo z likovno ustvarjalnostjo v učnem procesu 

(bodisi učitelji likovne umetnosti bodisi učitelji v podaljšanem bivanju). Raziskava je  

omogočila boljši vpogled v realno stanje učnega procesa likovne umetnosti, boljše 

razumevanje problematike (razlike med spoloma) in lažje načrtovanje likovnih nalog v 

prihodnje. Prišli smo do pomembne ugotovitve, da je lahko predmet likovna umetnost 

predmet preučevanja določene problematike, reflektiranja lastnega dela ipd., čeprav 

mu v današnjem slovenskem šolskem sistemu ne pripisujemo takšne pomembnosti 

kot npr. matematiki ali slovenščini. Če delamo tako, lahko pridobimo konkretne 

informacije, ki določen problem razsvetlijo tudi z drugega zornega kota, posledično pa 

lahko izboljšamo svoje delo.   
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7 PRILOGE 

7.1 SOGLASJE STARŠEV 
 

Spoštovani starši oz. skrbniki, 

sem Katja Žagar, študentka podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, 

smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. V sklopu študija pišem magistrsko delo, ki 

vsebuje tudi empirično raziskavo. Naslov magistrske naloge je Razlike v likovni ustvarjalnosti 

med spoloma v 5. razredu, ki jo pišem pod mentorstvom izr. prof. dr. Bee Tomšič Amon. 

Z empirično raziskavo želim ugotoviti, ali med deklicami in dečki v 5. razredu obstajajo razlike 

v likovni ustvarjalnosti. Z raziskavo bom pridobila tri likovne izdelke posameznega učenca in 

jih ovrednotila z vidika ustvarjalnih dejavnikov. To ne pomeni, da bom poimensko ocenjevala 

izdelke vašega otroka, temveč jih bom ovrednotila izključno glede na spol (ali je izdelek 

ustvarila deklica ali deček). Likovne izdelke bom tudi poslikala, in sicer tako, da ime avtorja ne 

bo vidno, ter jih uporabila le za namene lastnega magistrskega dela. 

Vse informacije, ki jih bom pridobila pri raziskavi, bodo zaupne in anonimne. To pomeni, da 

osebni podatki učenca, ki bo sodeloval v raziskavi, ne bodo nikjer objavljeni, rezultati oz. slike 

izdelkov pa bodo uporabljeni samo za namen raziskave. Raziskava bo potekala meseca marca 

in aprila 2019. 

Zahvaljujem se vam za pomoč. 

S spoštovanjem 

Katja Žagar 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 

 

SOGLASJE STARŠA OZIROMA SKRBNIKA ZA SODELOVANJE OTROKA V 

MAGISTRSKEM DELU 

 

Spodaj podpisani (ime in priimek) ________________________________________ 

starš/skrbnik otroka (ime in priimek) _____________________________________   iz   

_______   razreda soglašam, da moj otrok/varovanec sodeluje v raziskavi magistrskega 

dela z naslovom Razlike v likovni ustvarjalnosti med spoloma v 5. razredu in da se pridobljeni 

podatki uporabijo le za namene raziskave.  

Kraj in datum: __________________________              Podpis: _____________________ 



 

 
 

7.2 OCENJEVALNI OBRAZEC ZA ANALIZO LIKOVNIH 

IZDELKOV 
 

 

 
Ocenjevalni obrazec se izpolnjuje za vsak izdelek posameznega učenca. Izmed ponujenih možnosti 

(lestvica od 1 do 5) je potrebno izbrati najustreznejšo in jo obkrožiti.  

 

1. MOTIVIRANOST ZA DELO (ocena na osnovi zapisov za vsakega posameznika) 

Zelo motiviran/-a 5 4 3 2 1 Ni motiviran/-a 

 

2. VŽIVLJANJE V LIKOVNI MOTIV 

Zelo izrazito  5 4 3 2 1 Ni izrazito 

 

3. USPEŠNOST REŠITVE LIKOVNEGA PROBLEMA 

Zelo uspešno 5 4 3 2 1 Ni uspešno  

 

4. PESTROST UPORABLJENIH LIKOVNIH ELEMENTOV 

Zelo izrazito  5 4 3 2 1 Ni izrazito 

 

5. IZBIRA IN UPORABA BARVE 

 sorodne  - kontrastne   

 tople       - hladne  

 drugo: _____________________ (npr. svetle, temne, primarne ipd.) 
(pri 3. likovni nalogi vpiši barvo izbrane podlage – črno-bela ali barvna) 

 

6. DEJAVNIKI LIKOVNE USTVARJALNOSTI  

 

 ORIGINALNOST   5 4 3 2 1 

 FLEKSIBILNOST   5 4 3 2 1 

 FLUENTNOST    5 4 3 2 1  

 ELABORACIJA     5 4 3 2 1 

 OBČUTLJIVOST ZA PROBLEME  5 4 3 2 1  

 REDEFINICIJA     5 4 3 2 1  

 

7. PRIMERNOST IZVEDBE LIKOVNE TEHNIKE  

Zelo primerna 5 4 3 2 1 Ni primerna 

UČENEC: __________________        LIKOVNA NALOGA ŠT.:    1     2     3 

RAZRED: 5. A 5. B     OCENJEVALEC: 1     2     3 

 


