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POVZETEK 

 

Diplomsko delo z naslovom Komparacija likovnih izrazov otrok vključenih v 

različne programe osnovnošolskega izobraţevanje je sestavljeno iz teoretičnega in 

empiričnega dela.  

V prvem delu, ki predstavlja teoretično izhodišče, smo predstavili dejavnike 

likovne ustvarjalnosti in načelo ustvarjalnosti, likovno umetnost, njena področja, 

likovne tehnike in motive v likovnem delu otroka. Dotaknili smo se načrtovanja 

ure pouka likovne umetnosti, otrok s posebnimi potrebami, primerjali likovno 

umetnost v običajni osnovni šoli in v osnovni šoli s prilagojenim programom in 

niţjim izobrazbenim standardom ter pregledali razvoj otrokovega likovnega 

izraţanja glede na otrokovo dojemanje človeške figure in prostora pri likovnem 

izraţanju. 

V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli z 72 

učencih 6. razreda treh običajnih osnovnih šol in treh osnovnih šol s prilagojenim 

programom in niţjim izobrazbenim standardom v štajerski in pomurski regiji. V 

raziskavi smo spremljali likovno-intelektualni razvoj, nivo likovno-ustvarjalnega 

razvoja in likovno-oblikovni razvoj. 

Rezultati raziskave kaţejo na obstoj razlik pri nivoju likovno-ustvarjalnega 

razvoja, nivoju oblikovnega razvoja in pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja 

z vidika ugotavljanja razlik med skupino otrok z običajnim razvojem in skupino 

otrok s posebnimi potrebami. Z vidika spola omenjenih skupin nismo zaznali 

razlik pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja in nivoju ustvarjalnega razvoja. 

Se pa razlike kaţejo pri nivoju oblikovnega razvoja in sicer v prid deklicam. 

 

Ključne besede: ustvarjalnost, likovna umetnost, učenci z običajnim razvojem, 

učenci s posebnimi potrebami. 

  



 

 

SUMMARY 

 

The undergraduate thesis with the title Comparison of fine arts terms of children 

included into different primary school education programmes consists of 

theoretical and empirical part.    

In the first part, representing a theoretical basis, we have introduced factors of fine 

arts’ creativity and the principle of creativity, fine arts, its areas, techniques and 

motifs in child’s work of fine arts. We have also briefly mentioned the planning of 

fine arts class and the children with special needs. We have compared the fine arts 

in a regular primary school to fine arts in a primary school with adapted 

programme and a lower educational standard as well as reviewed the development 

of child’s expression of fine arts compared to child’s comprehension of human 

figure and space while expressing him artistically.     

In the empirical part the results of a research, which was carried out on 72 pupils 

of 6
th

 grade of three regular primary schools and three primary schools with 

adapted programme and lower educational standard in the Štajerska and Pomurje 

Region,  have been introduced. The development of the fine arts and intellect has 

been monitored as well as the level of fine arts and creativity. In addition also the 

development of fine arts and design has been monitored.    

The results of the research point to the existence of differences in the level of 

development of the fine arts and intellect from the view of seeking the differences 

between the group of children with normal development and the group of children 

with special needs. No differences in the level of the development of fine arts and 

intellect have been detected from the view of gender in the groups mentioned. 

Nevertheless, the differences can be seen in the level of development of the design 

in favour of girls.  

 

Key words: creativity, fine arts, pupils with normal development, pupils with 

special needs. 
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1 

 

1 UVOD 

 

Likovna umetnost ima nalogo, da bogati in ohranja učenčeve sposobnosti za 

likovno izraţanje in oblikovanje. Pomembno vlogo pri tem ima učitelj, ki mora 

obvladati likovni jezik, poznati mora cilje in vsebine učnega načrta. Naloge in cilji 

v učnem načrtu se ob primerjavi z učnim načrtom za prilagojen izobraţevalni 

program z niţjim izobrazbenim standardom bistveno ne razlikuje. Razlike se 

pojavijo v obravnavi snovi, saj učenci s posebnimi potrebami pojme obravnavajo 

bolj poglobljeno in na bolj enostaven način. Učenci, ki se šolajo v osnovni šoli, 

kjer se izvaja prilagojeni izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim 

standardom, imajo posebne potrebe, v večini so laţje duševno moteni ali pa imajo 

poleg te še katero drugo motnjo. Učenci s to motnjo spadajo v skupino otrok z 

motnjami v duševnem razvoju. Poleg njih so še slepi in slabovidni otroci, gluhi in 

naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 

dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Kljub motnjam pa ti učenci in ostali brez motenj likovno ustvarjajo ţe od 

zgodnjega otroštva, ko skozi risbo vidimo razvoj otrokovega razuma, čustvenega 

odnosa in likovnega doţivljanja. Učenčeva ustvarjalnost pa se odraţa v dejavnikih 

likovne ustvarjalnosti, ki ustvarjalnost omogočajo, in v tistih, ki jih spodbujajo.  

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem 

delu smo izpostavili likovno ustvarjalnost otrok, načelo in dejavnike. Opredelili 

smo likovno umetnost, njena področja, motive, načrtovanje ure pouka likovne 

umetnosti. V nadaljevanju smo predstavili motnje otrok s posebnimi potrebami in 

razvoj otrokovega likovnega izraţanja z vidika dojemanja človeške figure in 

prostora. V empiričnem delu smo predstavili potek raziskave, izvedbo in 

interpretacijo dobljenih rezultatov. V raziskavo, ki je bila izvedena na običajnih 

osnovnih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim programom in niţjim 

izobrazbenim standardom, smo zajeli učence 6. razreda devetletke, ki so nalogo 

izvedli v testnih pogojih. Vzorec je zajemal 72 učencev. Zanimale so nas razlike 

med likovnimi deli omenjenih učencev glede na skupino in spol pri treh nivojih: 

pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja, pri nivoju likovno-ustvarjalnega 

razvoja in pri nivoju oblikovnega razvoja. Cilj raziskave je seznaniti učitelje 
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likovne umetnosti z dobljenimi rezultati. Le-ti kaţejo na to, da je potrebno pri 

poučevanju likovne umetnosti ne glede na to, v kakšno skupino sodijo učenci, 

razvijati likovno ustvarjalnost pri vseh, saj preko nje učenci razvijajo ne le 

likovno oblikovne in ustvarjalne sposobnosti ampak tudi intelektualne. 
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2  TEORETIČNI DEL 

 

2.1 USTVARJALNOST 

 

Ustvarjalnost je kompleksen pojem, je teţko opredeljiv in je še vedno aktualen za 

mnogo praktikov in teoretikov. Podanih je bilo ogromno opredelitev. Glogovec in 

Ţagar (1992, str. 8) sta zapisala, da je »ustvarjalnost splošna človekova lastnost, ki 

je med ljudmi normalno porazdeljena«. Pečjak (1987, str. 11) pravi, da 

»ustvarjalnost lahko opredelimo na sto in več načinov, vendar nobeden ni 

zadosten«. Trstenjak (1981) pa je mnenja, da se ustvarjalnost loči na umetniško 

ustvarjalnost in na znanstveno (znanstvena, tehnična in umetniška) ustvarjalnost. 

Razlika pa je, da je znanstveno ustvarjanje spoznavno, umetniško pa poleg tega 

tudi in v večji meri estetsko (prav tam). Ljudje v največjem številu spadamo pod 

povprečno ustvarjalne, menita Glogovec in Ţagar (1992), le nekaj je takih, ki so 

zelo, in nekaj takih, ki sploh niso ustvarjalni. Glede na ustvarjalnost jih 

prepoznamo po izdelkih, ki so jih ustvarili, po procesu v ustvarjanju in po 

»osebnih lastnosti, ki so značilne za ustvarjalne osebe« (Glogovec in Ţagar, 1992, 

str. 8). 

Raziskave, ki sta jih opravljala Glogovec in Ţagar (1992), so pokazale, da so za 

ustvarjalnost pomembne osebnostne lastnosti in posebne sposobnosti. 

Inteligentnost, divergentno mišljenje, radovednost in nekonformizem so 

najpomembnejše. Splošna sposobnost, ki vpliva na vsako človekovo intelektualno 

aktivnost, je inteligentnost. Inteligentnost je sicer nujna za samo ustvarjalnost, ni 

pa sama po sebi dovolj. Na ustvarjalnost poleg inteligentnosti vplivajo osebnostne 

lastnosti in ugodni pogoji v okolju. Reševanje problemov na več različnih načinov 

se kaţe v divergentnem mišljenju. Njegove najpomembnejše sposobnosti pa so 

fluentnost, fleksibilnost, originalnost in elaboracija (prav tam). To so dejavniki, ki 

jih poleg omenjenih Duh (2004) po zapisu Guilfordovega modela (1971) strukture 

intelekta uvršča med dejavnike likovne ustvarjalnosti, zraven spadata še 

redefinicija in občutljivost za probleme. Dejavnika fluentnost in elaboracijo 

Karlavaris in Kraguljačeva (1981) uvrščata med dejavnike, ki ustvarjalnost 

omogočajo, medtem ko fleksibilnost in originalnost pod dejavnike, ki 

ustvarjalnost spodbujajo.  
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Naslednja pomembna lastnost za ustvarjalnost po Glogovcu in Ţagarju (1992) je 

radovednost. Čim večja je ţelja po radovednosti, bolj je človek ustvarjalen, torej 

brez radovednosti ni ustvarjalnosti. Zadnji dejavnik osebnosti je nekonformizem. 

Taka nekonformistična oseba se ne podreja drugim, je neodvisna in vsako trditev 

kritično preveri (prav tam). 

V nadaljevanju se bomo podrobneje osredotočili na ustvarjalnost, ki je temelj 

likovne aktivnosti in se odvija pri pouku likovne umetnosti. Le-ta pa je ustvarjalen 

proces. 

 

2.1.1 LIKOVNA USTVARJALNOST OTROK 

 

Duh (2004) pravi, da likovna ustvarjalnost spada med področja umetniške 

ustvarjalnosti, le da ji moramo dodati likovno-izrazna sredstva. Otrok se vključuje 

v likovni sistem ustvarjanja, ko doseţe določeno raven v telesnem in duševnem 

razvoju, tega ne pridobi z rojstvom. To je v veliki meri odvisno od vidnega in 

slušnega zaznavanja okolja skozi govor, igro, pesmi in skozi druge 

senzomotorične kanale (Karlavaris, 1991). Pogačnik - Toličičičeva (1986) pravi, 

da moramo otroka pustiti v ustvarjanju njegove risbe, saj bo le tako oblikoval 

risbo na pristen in na njegov ustvarjalni način. V risbo velikokrat vnese tisto, kar 

ne zna ali ne zmore povedati in vnese predvsem samega sebe (prav tam). Tudi 

Gerlovič in Gregorač (1968) menita, da moramo otroke voditi tako, da kljub vsem 

napakam doseţejo čim boljši uspeh, ki je odvisen od njihove in ne naše likovne 

zamisli. Po tem se tudi likovna umetnost v izobraţevanju razlikuje od drugih 

predmetov, saj imajo otroci moţnost sami ustvarjati, menita Duh in Vrlič (2003). 

Ta način razmišljanja zasledimo tudi v besedah avtorjev v nadaljevanju. Pogačnik 

- Toličičeva zatrjuje, da »otrokova likovna ustvarjalnost nima meja« (Pogačnik -

Toličič, 1986, str. 9). S tem se strinjajo tudi Hočevar, Berce in Prestor (1980, str. 

29), ki pravijo, da je »moţnih likovnih rešitev toliko kot otrok«. Otroci se naučijo 

ustvarjanja skozi razne vzgojne dejavnosti v odraščanju, primarno skozi igro, ko 

pa se dovolj zavejo, da lahko svoje vtise dajo na papir, ustvarjajo, in če jih pri tem 

ne oviramo, dobimo unikatne izdelke.  
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2.1.2 NAČELO USTVARJALNOSTI PRI LIKOVNI UMETNOSTI 

 

Likovna umetnost pozna določene zakonitosti, ki jih mora učitelj upoštevati, med 

njimi je tudi načelo ustvarjalnosti. To »načelo predstavlja temeljno in 

najpomembnejše načelo likovne vzgoje. Izhaja iz pedagoškega kreda, ki zagovarja 

razvoj ustvarjalnega, mislečega in razmišljujočega posameznika, obenem pa je 

ustvarjalnost osnovno gibalo izraznih dejavnosti, likovnega izraţanja in likovne 

umetnosti« (Duh in Vrlič, 2003, str. 75). Hočevar idr. (1980) ter Duh in Vrlič 

(2003) se strinjajo, da otroke pustimo ustvarjati same, mi jih pri tem samo 

spodbujamo in vodimo. Ne kaţemo jim ţe narejenih likovnih rešitev, prav tako 

jim ne dajemo pripravljenih obrazcev in jim njihovih izdelkov ne popravljamo 

(Hočevar idr., 1980). Duh in Vrlič (2003) nadaljujeta, da mora zato učitelj dobro 

načrtovati učno uro, v kateri premišljeno določi likovno nalogo. To stori tako, da 

otroci iz tega izvlečejo nekaj čustvenega in vizualnega in tako naredijo neko svojo 

unikatno rešitev (prav tam). Iz tega povzamemo, da moramo otroka skozi njegov 

ustvarjalni razvoj voditi, mu pomagati, vendar ga ne smemo omejevati ali mu 

vsiljevati svojih načinov.  

 

2.1.3 DEJAVNIKI LIKOVNE USTVARJALNOSTI  

 

Vemo, da dejavnike likovne ustvarjalnosti delimo na dejavnike, ki likovno 

ustvarjalnost omogočajo, in tiste, ki likovno ustvarjalnost spodbujajo (Karlavaris 

in Kraguljac, 1981). Pomembno se nam zdi, da jih v nadaljevanju natančneje 

predstavimo, saj so bili izhodišče za načrtovanje naše empirične raziskave. 

Duh (2004; povzeto po Guilfordu, 1971) pravi, da se je Guilford v svoji teoriji 

ustvarjalnosti usmeril v divergentno mišljenje. Izpostavil in preučeval je 

dejavnike, kot so originalnost, fleksibilnost, fluentnost, elaboracija, redefinicija in 

občutljivost za probleme. Nekateri kritiki mu očitajo, da je teoriji preveč 

poenostavil in ni upošteval pomembnih dejavnikov, kot sta motivacija in lastnosti 

osebe (Duh, 2004). Glede tega preveč enostavnega divergentnega mišljenja se 

med drugimi tudi ni strinjal Karlavaris (1981, str. 17), ki je zapisal:  

Naše mnenje je, da je potrebno dejavnike, ki jih je definiral Guilford, 

razširiti glede na komponente, ki jih opredeljujejo. To je potrebno storiti 

na osnovi kvalitativno novega odnosa odgovarjajočih splošnih oziroma 
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likovnih sposobnosti. Ta kvalitativno novi nivo sposobnosti v kreativnem 

procesu kaţe še na drugo pomanjkljivost Guilfordovega modela. Tako 

definiran ne daje odgovora na vprašanje sproţanja ustvarjalnega procesa. 

Po svoji strukturi ta model v večdimenzionalnih prerezih delno asociira na 

strukturo moţganov in njihovo delovanje, vendar hkrati ne rešuje 

vprašanja začetnih impulzov in motivacije oziroma dialektike razvoja in 

sprememb, ki jih takšen model in s tem kreativni dejavniki morajo 

ustvariti. 

Zato se za laţje razumevanje pri delovanju likovne ustvarjalnosti delijo dejavniki 

na subjektivne likovne dejavnike in dejavnike likovne ustvarjalnosti. 

 

SUBJEKTIVNI LIKOVNI DEJAVNIKI 

 

Dejavniki, ki jih eni avtorji uvrščajo samo pod dejavnike z likovnimi 

sposobnostmi, vendar nekateri bolj sodijo med osebnostne lastnosti, spadajo v 

skupno skupino subjektivnih likovnih dejavnikov (Duh, 2004). Karlavaris (1981) 

in Duh (2004) se strinjata, da se v njih ustvarjajo kvalitativne in kvantitativne 

komponente. Ti dejavniki pa se potem po mnenju Duha (2004) delijo na 

subjektivne dejavnike, ki ustvarjalnost omogočajo, to so kvantitativni dejavniki 

(natančno zaznavanje, skupek predstav, imaginacija, motorična spretnost), in na 

tiste, ki ustvarjalnost omogočajo, to so kvalitativni dejavniki (občutljivo 

zaznavanje, ustvarjalno mišljenje, emocije, motorična spretnost).  

 

DELITEV DEJAVNIKOV LIKOVNE USTVARJALNOSTI 

 

Podrobneje bomo predstavili dejavnike likovne ustvarjalnosti, ki smo jih zajeli v 

našo raziskavo pri spremljanju nivoja likovne ustvarjalnosti pri učencih v osnovni 

šoli. Guilfordove modele ustvarjalnosti je Duh (2004; povzeto po Karlavaris in 

Kraguljac, 1981) razdelil na dve skupini po tri dejavnike. V eno skupino je zajel 

dejavnike, ki kot pri subjektivnih dejavnikih ustvarjalnost omogočajo, v drugo pa 

tiste, ki jo spodbujajo. Med dejavniki, ki ustvarjalnost v večji meri omogočajo in v 

manjši meri spodbujajo, so redefinicija, fluentnost in elaboracija. Kjer pa 

prevladuje element, ki ustvarjalnost spodbuja in je podrejen ta, ki omogoča, so 

dejavniki originalnost, fleksibilnost in občutljivost za probleme (prav tam). 
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Karlavaris in Kraguljačeva (1981, str. 22) sta v kvalitativnem in kvantitativnem 

smislu o njih zapisala: »Gledano kvantitativno, imajo ustvarjalni dejavniki 

močnejšo koncentracijo ustvarjalnega mišljenja, emocionalnosti, likovnih izkušenj 

in domišljije in s tem zagotavljajo višji kvalitativni nivo kot likovne sposobnosti. 

Ustvarjalni dejavniki so torej sublimacija likovnih sposobnosti na področju 

likovnega ustvarjanja.« Duh (2004) strne, da se dejavniki ustvarjalnosti 

dopolnjujejo med sabo in skupaj tvorijo celoto. S tem se strinja tudi Herzogova 

(2009, str. 30), ki dodaja, »da z razvijanjem katerega koli dejavnika ustvarjalnosti 

posredno razvijamo in spodbujamo vse druge«. Dvig celotne likovne 

ustvarjalnosti v razredu pa lahko učitelj doseţe z »izmeničnim aktiviranjem 

različnih dejavnikov likovne ustvarjalnosti, ki jih aktivira pri učencih« (prav tam). 

Dejavnike in njihove odnose med likovnimi sposobnostmi zaradi laţjega 

razumevanja predstavljamo v nadaljevanju. 

 

LIKOVNA ORIGINALNOST 

 

Ta dejavnik spada med dejavnike, ki ustvarjalnost spodbujajo, torej med 

kvalitativne dejavnike. Originalne osebe so po mnenju Kvaščeva (1976) vedno 

originalne, poleg originalnosti za dosego inovativnega izdelka pa so potrebne še 

druge njihove osebnostne lastnosti. Pri likovnem ustvarjanju se originalnost po 

mnenju Vrliča (2001) kaţe na nepričakovanih likovnih rešitvah, v povezovanju 

nenavadnih in domišljijskih idej, Duh (2004) k temu dodaja še, da so nastali 

izdelki brez drugih vplivov in so tako individualni in inovativni. Glede na likovni 

vidik Duh (2004) pravi, da je ta dejavnik »celota treh spodbujevalnih in ene 

likovne sposobnosti, ki ustvarjalnost omogoča«. Piše, da »k prvim štejemo 

ustvarjalno mišljenje, emocionalnost in občutljivo zaznavanje, druga sposobnost 

pa so likovne izkušnje« (Duh, 2004, str. 30). 
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LIKOVNA FLEKSIBILNOST 

 

Med kvalitativne dejavnike oziroma dejavnike, ki ustvarjalnost spodbujajo, 

uvrščamo tudi likovno fleksibilnost. To je sposobnost, da naloge rešimo na 

raznovrstne načine in pri tem odkrijemo nove ideje. Pri tej dejavnosti 

»spremljamo prilagajanje izraznim sredstvom, kaţe pa se kot skladnost likovne 

ideje z uporabljenimi likovnimi materiali«, meni Herzogova (2009, str. 22). 

Guilford (1971) fleksibilnost deli na spontano, kjer iščemo drugačne načine za 

doseganje ciljev, čeprav jih ne rabimo, in na adaptivno, kjer pri raznih situacijah 

potrebujemo neko novo rešitev in brez nje bi bil poloţaj nerešljiv. Kvaščev (1976, 

str. 16) pa je za fleksibilnost zapisal, da se »kaţe v različnih vrstah odgovorov v 

okviru istega problema, v mnogih preučevanjih lastnosti, karakteristik, 

pomembnih svojstvih problema ali izdelka, v mnogih spremembah kategorij 

odgovorov, v mnogih in različnih strategijah v reševanju problema, v 

spreminjanju smeri razmišljanja v času reševanja določene naloge«. Glede 

likovnosti pa Duh (2004, str. 30) isto kot originalnost tudi fleksibilnost uvršča v 

»celoto treh spodbujevalnih in ene likovne sposobnosti, ki ustvarjalnost omogoča. 

K prvim prištevamo motorično občutljivost, ustvarjalno mišljenje in 

emocionalnost, k drugim pa domišljijo«. Pri likovnem izraţanju se fleksibilnost 

odraţa tudi na različnosti v rešitvah, na spremenljivost glede uporabe materialov, 

tehnik in pri izraţanju, zajema vsestranskost v mišljenju, nam da več solucij in 

več spremenljivosti (Vrlič, 2001).  

 

OBČUTLJIVOST ZA LIKOVNE PROBLEME 

 

Med kvalitativne dejavnike, ki ustvarjalnost spodbujajo, spada tudi občutljivost za 

likovne probleme. To je dejavnik, pri katerem takoj zaznamo, kaj je pomembno. 

Pri likovnem udejstvovanju je to senzibilno čutno zaznavanje barv, oblik, likovne 

zveze, skladnosti in ravnovesja (Vrlič, 2001). Pri njem »spremljamo doţivljanje in 

interpretacijo likovnega problema, ki se kaţe v senzibilnosti likovne rešitve« 

(Herzog, 2009, str. 22). Duh (2004, str. 31) piše, da je senzibilnost »celota dveh 

spodbujevalnih in dveh likovnih sposobnosti, ki ustvarjalnost omogočata. Prvi 

sposobnosti sta emocionalnost in občutljivo zaznavanje, drugi pa sposobnost 

natančnega zaznavanja in likovne izkušnje«.   
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LIKOVNA REDEFINICIJA 

 

Ta dejavnik spada med kvantitativne dejavnike, torej tiste, ki ustvarjalnost 

omogočajo. Vrlič (2001) pravi, da ima likovna redefinicija to moţnost, da zna na 

nov način interpretirati ţe znana dejstva in stvari. Gre za transformacijo oblik, 

barv in likovnih zvez pri likovnem izraţanju, prav tako pa za prehajanje od ene 

zamisli k drugim zamislim (prav tam). Za likovno redefinicijo pravi Duh, da je 

»celota dveh likovnih sposobnosti, ki ustvarjalnost omogočata, in dveh 

spodbujevalnih sposobnosti. Prvi sta sposobnosti likovne izkušnje in domišljija, 

drugi pa senzitivnost in ustvarjalno mišljenje« (Duh, 2004, str. 31). Herzogova 

(2009, str. 21) o redefiniciji piše, da se ta kaţe »kot zavestno redefiniranje ideje, 

materiala ali vizualnega vtisa v nekaj novega«. 

 

LIKOVNA FLUENTNOST 

 

Ta dejavnik uvrščamo med dejavnike, ki ustvarjalnost omogočajo, torej med 

kvantitativne dejavnike. Vrlič (2001, str. 46) pravi, da se »fluentnost kaţe v 

bogastvu idej, potez, hipotez, asociacij«. Kaţe se »v motorični spretnosti, ki 

omogoča različne fine operacije in bogatejše likovne postopke«, meni  Herzogova 

(2009, str. 22). Vrlič (2001) nadaljuje, da so pri tem pomembne katerekoli dane 

zamisli, tudi če so brez pomena, saj se na koncu vedno izmed teh najde nekaj 

koristnih rešitev. Ţagar (1992, str. 13) je fluentnost razdelil na besedno fluentnost 

– sposobnost tvorjenja novih besed pod pogoji, fluentnost idej – odkrivanje 

plodnih zamisli, fluentnost izraţanja – odkrivanje izraznih oblik za zamišljene 

ideje in asociativno fluentnost – odkrivanje besed z enakim ali podobnim 

pomenom.  Pri likovnem izraţanju bi naj učenci na čim bolj drugačen, tudi če ni 

smiseln način upodabljali določene motive in prav tako bi na svoj način 

uporabljali materiale. Tako bi ustvarjalci prepustili svoji fantaziji prosto pot 

(Vrlič, 2001). Za likovno fluentnost piše Duh (2004, str. 31), da »je celota dveh 

sposobnosti, ki ustvarjalnost omogočata, in dveh spodbujevalnih sposobnosti. Prvi 

sposobnosti sta domišljija in motorična spretnost, drugi pa senzibilnost in 

emocionalnost. Bogate in raznovrstne likovne ideje dajo izrazu poseben čar«. 
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ELABORACIJA 

 

Likovno elaboracijo uvrščamo med dejavnike, ki ustvarjalnost omogočajo, torej 

med kvantitativne dejavnike. Vrlič (2001) pravi, da je elaboracija zmoţnost 

razvijanja novih domislic in načrtovanje dela v naprej. Ţagar (1992) dodaja, da se 

ta zmoţnost oblikovanja novih idej in predstavitev drugim izraţa tudi v količini 

vloţenih elementov. Pri likovnem ustvarjanju se to vidi v »smotrni uporabi 

likovnih tehnik in postopkov, starosti primerni uporabi orodij, pripravi vsega 

potrebnega za likovno delo, izbiri motivu ustreznega formata podlage. Zajema 

tudi sposobnost načrtnega likovnega komponiranja« (Vrlič, 2001, str. 46). Pri tem 

dejavniku »spremljamo načrtovanje estetskega izraza, kaţe se kot skladnost ideje 

in likovnega materiala z upoštevanjem likovnooblikovnih zakonitosti« (Herzog, 

2009, str. 22). Duh (2004, str. 31) o elaboraciji zapiše, da je »celota dveh 

sposobnosti, ki ustvarjalnost omogočata, in dveh spodbujevalnih sposobnosti, prvi 

sposobnosti sta vizualni spomin in domišljija, drugi dve pa senzibilnost in 

ustvarjalno mišljenje«. 

Povzamemo lahko, da so vsi likovno-ustvarjalni dejavniki komponirani v 

določeno enotno celoto, obenem pa imajo tudi določeno nasprotovanje. Glede na 

dominacijo določenih atributov se dejavnike likovne ustvarjalnosti uvršča med 

dejavnike, ki ustvarjalnost omogočajo, torej med kvantitativne dejavnike ali pa 

med kvalitativne dejavnike, ki ustvarjalnost spodbujajo.  
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2.2 LIKOVNA UMETNOST 

 

Pomembnost likovne umetnosti se kaţe v razvijanju tako likovne kot tudi splošne 

ustvarjalnosti. Zato je izjemnega pomena, da učitelj, ki poučuje likovno umetnost, 

zna podati učno snov na ustrezen način in učence navdušiti za likovno ustvarjanje. 

Učenci preko likovnega ustvarjanja poleg ostalih čutov razvijajo tudi razumevanje 

prostora. To je uporabno pri poklicnih področjih, saj moramo pri vseh imeti 

razvito prostorsko predstavo in vizualizacijo (Učni načrt, 2007). Da se da likovno 

umetnost povezati s širšim okoljem in z ostalimi področji iz umetnosti, meni tudi 

Berce - Golobova (1993). Učni načrt (2011, str. 4) pravi, da je »temeljna naloga 

likovne vzgoje razvoj učenčeve likovne zmoţnosti, ki izhaja iz razumevanja 

vizualnega (naravnega, osebnega, druţbenega in kulturnega) prostora in se izrazi 

v aktivnem preoblikovanju tega prostora v likovni prostor«. Razdeljena je na več 

likovnih področij, te se razlikujejo glede na vzgojno-izobraţevalna obdobja. V 

prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju so ta področja razdeljena na Oblikovanje 

na ploskvi (risanje, slikanje, grafika, grafično oblikovanje) in na Oblikovanje v 

tridimenzionalnem prostoru, kamor spadata kiparstvo in arhitektura. V drugem 

izobraţevalnem obdobju, kamor spadajo učenci od 4. do 6. razreda, se prav tako 

področja delijo na Oblikovanje na ploskvi, kamor spadajo risanje, slikanje, 

grafika, grafično oblikovanje, računalniška grafika in fotografija, ter na 

Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo in arhitektura). Program v 

tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju je podoben, kot v drugem vzgojno-

izobraţevalnem obdobju, le da je tokrat namesto fotografije video (Učni načrt, 

2011). Ta področja vsebujejo nove likovne pojme, ki pomagajo učencu, da jih 

usvoji in jih poglablja. V celotnem obdobju vzgoje in izobraţevanja predmet 

odkriva učenčevo ustvarjalnost, njegovo likovno izraţanje, razvija posluh za 

likovna dela umetnikov ter usmerja in neguje spontano otroško likovno 

raziskovanje. Predmet tako učenca pripravi na sodelovanje v kulturnem ţivljenju 

in na razumevanje sodobne vizualne komunikacije. Med poukom likovne 

umetnosti učenec razvija likovno mišljenje, čustva, gibalne spretnosti, vizualni 

spomin, domišljijo in zmoţnost zaznavanja. Predvsem pa likovna umetnost 

pomaga pri odkrivanju učenčeve ustvarjalnosti (Učni načrt, 2007).  
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Cilj likovne umetnosti je doseči določeno raven likovne kulture, torej 

razvoj ustvarjalnih sposobnosti, sposobnosti vizualnega opazovanja, 

vizualnega mišljenja, vrednotenja, kritičnosti, pa tudi sposobnosti za 

sprejemanje novosti in novih načinov ustvarjalnosti. Zato proces likovne 

vzgoje razvija otrokove ustvarjalne sposobnosti za praktično likovno delo 

pa tudi sposobnosti za opazovanje likovnih del in kritično presojo 

opazovanega (Karlavaris in Berce - Golob, 1991, str. 11).  

V učnem načrtu (2011, str. 5) so določeni cilji
1
, ki jih morajo učenci uresničiti 

glede na svoje zmoţnosti.  

Zaključimo lahko, da je likovno razumevanje in izraţanje pomemben del našega 

ţivljenja in dojemanja le-tega. 

  

                                                 
1
 Učenci v skladu s svojimi zmoţnostmi razvijajo likovnoizrazne zmoţnosti in negujejo 

individualni likovni izraz, razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in 

vizualizacije, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo, se seznanijo z osnovnimi 

likovnoteoretskimi znanji in usposabljajo za izvedbo likovnih nalog, se seznanijo z likovnimi 

tehnikami, ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo motorično spretnost in 

občutljivost, ob likovnem izraţanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne 

kvalitete, razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in izdelkov 

vrstnikov, razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del in splošne 

likovne problematike okolja, razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne 

različnosti. 
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2.3 LIKOVNA PODROČJA IN LIKOVNE TEHNIKE 

 

Likovno umetnost tvorijo različna likovna področja, ki jih bomo podrobneje 

predstavili. Posebno pozornost bomo namenili likovnemu področju risanja in 

likovni tehniki flomaster, saj sta bili temelj za načrtovanje in izpeljavo empirične 

raziskave v nadaljevanju.  

Likovna področja so podana v Učnem načrtu (2011): oblikovanje na ploskvi 

(risanje, slikanje, grafika, grafično oblikovanje, računalniška grafika, fotografija, 

video) in oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo in arhitektura). 

Vrlič (2001, str. 62) pa poleg omenjenih likovnih področjih izpostavlja 

pomembnost likovnega vrednotenja, ko pravi, da »pri pedagoškem delu poznamo 

še likovno-vzgojno področje likovnega vrednotenja«. Da lahko uspešno izvedemo 

likovno nalogo, so poleg podanega likovnega problema in motiva potrebne tudi 

likovne tehnike (Berce - Golob, 1993). Gerlovič in Gregorač (1968, str. 84) sta 

zapisala, da »s pojmom ''likovna tehnika'' razumemo material, orodje in delovni 

način. Materiali so snovi, ki jih uporabljamo pri likovnem oblikovanju – papir, 

svinčnik, tuš, barva, linolej, glina, ţica, mavec in drugo. Orodje so pripomočki s 

katerimi oblikujemo – svinčnik, pero, čopič, dleto, modelirka, kladivo. Orodje in 

material moremo uporabljati na več različnih načinov dela. Ţe material sam nas 

lahko spodbudi k likovnemu ustvarjanju«. Kot pravita Karlavaris in Berce - Golob 

(1991), se za določeno tehniko odloči umetnik sam glede na to, kaj ţeli ustvariti in 

katera tehnika mu to najbolje omogoča.  

 

LIKOVNI ELEMENTI PRI RISANJU 

 

Še preden se bomo osredotočili na risarske likovne tehnike, si bomo pogledali 

likovne elemente  oz. prvine pri risanju. 

Otrok ima potrebo po risanju tako razvito kot potrebo po igri, motoriki in govoru. 

S svojo domišljijo nam otrok skozi risbe nekaj sporoča, v njih se izraţa in včasih 

odrasli ne razumemo njihovega pomena (Pogačnik - Toličič idr., 1986). Rački 

(2010) risbo opisuje kot likovno delo nastalo z določenimi pripomočki, ki ob tem 

puščajo za sabo sled črte. Te sledi črt pa otrok pri risanju v svoji risbi pušča z 

likovnimi elementi. Duh in Vrlič (2003, str. 42) likovne elemente oz. prvine 



14 

 

imenujeta »likovno izrazna sredstva, kamor spadajo pika, črta, oblika, svetlo-

temni odnos in površina oziroma tekstura«.  

PIKA: ali točka je najelementarnejša v likovnem ustvarjanju. Lahko 

zavzame razne oblike, z njo lahko svetlimo in temnimo, lahko je narisana 

v raznih smereh, prav tako pa lahko z njo dopolnjujemo, jo povezujemo in 

spreminjamo (Vrlič, 2001). Imenujemo jo tudi praprvina in je prvi stik 

orodja s podlago (Šuštaršič, Butina, De Gleria, Skubin in Zornik, 2004). 

ČRTA: »spada med najstarejše likovne pojme« (Šuštaršič idr., 2004, str. 

135) in je odvisna od risalnega orodja, ki za sabo pušča sled. Lahko je 

tanka, debela, fina, groba. Narejene z orodjem so tehnične, če pa so 

izraţene skozi gibe rok in izraţajo naše občutke, se imenujejo prostoročne 

(Rački, 2010). Šuštaršičeva in drugi (2004) pišejo, da črta nastane s 

premikanjem točke, ki ustvari linijo, ki je lahko aktivna, medialna ali 

pasivna. O linijah je zapisal tudi Rački (2010, str. 21) kot o »trdih in 

mehkih, ostrih in neţnih, agresivnih in liričnih, odločilnih in medlih, o 

rastočih, padajočih, ritmičnih, valujočih, odprtih, zaprtih črtah ali linijah«. 

OBLIKA: vse oblike nastanejo iz osnovnih oblik, kot so krog, kvadrat, 

trikotnik, oval, stoţec, jajce, piramida, valj, krogla in kocka. Ostale oblike 

so jim lahko samo podobne, del njih ali pa so iz njih izpeljane (Rački, 

2010). 

SVETLO-TEMNI ODNOS: pri tem odnosu vidimo, da nastajajo razlike 

med svetlejšimi in temnejšimi predeli. Svetlosti so predstavljene v 

svetlostni lestvici, ki predstavlja prehajanje od bele svetlobe k črni, kjer ni 

nič ali skoraj nič svetlostne moči (Butina, 2000). Če pri risbi nizamo več 

črt skupaj, dobimo temnejši odnos, torej temnejše ploskve, če pa jih 

nizamo manj gosto, dobimo svetlejše ploskve. 

POVRŠINA OZIROMA TEKSTURA: jo vidimo in občutimo z dotikom, 

lahko je gladka, hrapava, svetleča in motna, lahko je mokra, suha, mehka, 

topla itn. Opišemo jih lahko subjektivno, saj se na njih odzovemo 

čustveno. Na nastanek ločimo teksturo, fakturo, strukturo, raster in patino 

(Šuštaršič idr., 2004). 

 Likovni elementi so prisotni tudi v risarskih likovnih tehnikah, pobliţe bomo 

spoznali tehniko risanja s flomastrom. 
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RISARSKE LIKOVNE TEHNIKE 

 

Berce - Golobova (1993, str. 29) deli risarske likovne tehnike na klasične in 

sodobne: »klasične: svinčnik, kreda, oglje, tuš-pero, tuš-trska, lavirani tuš …; 

sodobne: kemični svinčnik, flomaster, risba s čopičem, luţina, črtna praskanka, 

risba s črto iz plastelina, risba z računalnikom, kombinirana risba …«. 

Lahko pa jih delimo tudi na mokre in suhe likovne tehnike, kot jih našteva Vrlič 

(2001, str. 70), ki so primerne za likovno-umetnostno delo: »suhe: risanje s 

svinčnikom, risanje z voščenko, risanje z oljnim pastelom, risanje s kredo, risanje 

z ogljem, risanje s kemičnim svinčnikom, risanje s flomastrom, risanje z 

brisalcem tinte, črtna praskanka, kombinirano risanje; mokre: risanje s tušem in 

trsko, risanje s tušem in peresom, risanje s tušem in čopičem, lavirana risba, 

enobarvna luščenka«.  

Natančneje bomo predstavili tehniko risanja s flomastrom. 

 

RISANJE S FLOMASTROM: Za risanje lahko uporabimo vsa pisala, med drugim 

tudi flomastre. Duh in Vrlič (2003) sta zapisala, da ima črta, ki jo za sabo pušča 

flomaster, enako jakost in enakomernost, ne glede na to, kako flomaster 

pritiskamo. Debele in tanke črte doseţemo s flomastri z različnimi konicami, meni 

Vrlič (2001). Glede na debelino črt pa si izberemo tudi format lista, z zelo tankimi 

konicami rišemo na manjše formate, z debelejšimi pa tudi na risalni list. S 

flomastri ni priporočljivo barvati, niti zapolnjevati večjih površin. Namenjeni so 

za črtno risanje, ki običajno poteka s temnejšo barvo flomastra na gladko podlago 

(Duh in Vrlič, 2003). 

Nekatera sredstva za risanje so bolj primerna za črtno risanje, k njim spada tudi 

flomaster. 
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2.4 MOTIVI V LIKOVNEM DELU OTROKA 

 

V likovni odvisnosti z likovno tehniko je motiv, ki ga ţe ob določeni temi podamo 

učencu, da si ustvari čim bolj zanimiv pogled nanj in s tem tudi likovno ustvarja v 

skladu z lastno domišljijo. »Motiv je tisto, kar umetnik v svojem delu upodobi 

(Duh in Vrlič, 2003, str. 41) in je tisti del naloge, s katerim poskrbimo za vidno 

predstavo« (Hočevar idr., 1980, str. 36). Motive učitelj izbira glede na dano 

likovno nalogo in tehniko, saj se vsak motiv ne ujema s tehniko. Motivi niso v 

naprej določeni v učnem načrtu, zato je ogromno moţnosti za izvirne motive, ki 

so učencem zanimivi (Berce - Golob, 1993).  

Hočevar in drugi (1980) menijo, da so glavni motivi pri likovni umetnosti 

človeška figura, človeška glava, ţival, skupina več ljudi, notranjščina, tihoţitje in 

krajina. Vrlič (2001) dodaja še ţanr, pri katerem se upodabljajo poklici in 

vsakdanje ţivljenje, potem so tu še fantazijski motivi, dekorativni – ornamentalni 

in abstraktni motivi. Pogledali si bomo najpogosteje uporabljen motiv figure in 

prostora, ki so ga uporabili tudi učenci, ki so ustvarjali risbe za našo raziskavo. 

 

FIGURA 

Duh in Vrlič (2003, str. 41) navajata, da so »človeške figure lahko 

upodobljene v celoti ali delno – od spredaj, s strani …, upodobljena je 

lahko samo ena figura ali več figur skupaj; lahko imajo individualne 

značilnosti – portret; lahko so upodobitev samega sebe – avtoportret ali 

lastna podoba«.  

 

PROSTOR 

Prostor spada pod notranjost, kjer se poleg notranjega bivalnega prostora 

lahko upodablja še interier drugih prostorov in opreme. Pibernikova (2006) 

navaja, da se pri likovni umetnosti pogosto notranjost povezuje z eno ali 

več človeškimi figurami. Z motivom notranjega prostora si učenci 

razvijajo čut za proporce in perspektivo (prav tam).  
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2.5 NAČRTOVANJE URE POUKA LIKOVNE UMETNOSTI 

 

V vsakem delovnem procesu je osnovno načrtovanje in priprava, tako je tudi v 

vzgojno-izobraţevalnem procesu (Blaţič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 

2003). Tako meni tudi Tomićeva (2003), ki pravi da le tako lahko učenci in 

učitelji uresničijo zadane vzgojno-izobraţevalne cilje. Učitelj si zato razdeli učne 

vsebine najprej na šolsko leto, nato na polletje, mesece, tedne, dneve in na koncu 

na učne ure. S tem načrtuje tudi čas, prostor in snov ali material. Brez vsega tega 

bi bilo delo učitelja neuspešno (prav tam). Če povzamemo, učitelj za dobro 

izvedeno učno uro likovne umetnosti potrebuje dobro izdelan načrt. Ta načrt 

vsebuje njegovo letno pripravo in za vsako uro posebej izdelano metodično in 

didaktično členjeno učno pripravo.  

V nadaljevanju bomo natančneje predstavili značilnosti letne priprave. 

 

LETNA PRIPRAVA 

 

Učitelj najprej sodeluje pri izvedbi globalne letne priprave v okviru šole in si na 

podlagi teh sklepov sestavi letno pripravo, ki ustreza določenemu učnemu 

predmetnemu področju, razredu in predmetu,  v našem primeru likovni umetnosti.  

Elemente, ki jih vsebuje globalna letna priprava, navajajo Blaţič in drugi (2003, 

str, 407): »Znanstveno-teoretične didaktične osnove in usmeritve, cilji 

izobraţevalnega procesa, vsebina izobraţevanja, subjekti izobraţevalnega 

procesa, struktura in organizacija izobraţevalnega procesa, didaktično okolje in 

sredstva ter druga materialna sredstva in povezanost izobraţevalnega procesa z 

drugimi dejavnostmi v šoli in njenem okolju.« Na podlagi te globalne letne 

priprave si učitelj pred začetkom šolskega leta izdela okvirni plan ali letni načrt. 

Deli ga na dva ali na tri dele, odvisno, če sta dva ali trije semestri. (Tomić, 2003) 

Blaţič in drugi (2003) pišejo, da pri letni pripravi ni mogoče predvideti vseh 

podrobnosti. Učitelj mora v pripravi opredeliti cilje, cilje v povezavi z drugimi 

predmetnimi področji, jih pozneje razdeliti in oblikovati na etape ter jih prilagoditi 

glede na učence. V povezavi s cilji poda vsebino, ki jo razdeli na tematske sklope. 

Predvideti mora še čas, medije, didaktična sredstva, okolje, kjer se bo pouk 

izvajal, in didaktične odločitve. Poleg vsega tega pa mora predvideti sodelovanje 
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drugih sodelavcev (prav tam). Tomićeva (2003) piše, da si učitelj pri načrtovanju 

letne priprave pomaga z izdelavo letnega koledarja, glede na tematiko drugih 

predmetov določi učno gradivo in teme. Pri tem zapiše še ure za vsako temo in jih 

razdeli na dva ali tri semestre (prav tam). Tacolova (2003) pa opiše, kaj vse učitelj 

potrebuje za dobro izdelano letno pripravo pri likovni umetnosti. Pravi, da mora 

učitelj obvladati likovni jezik, dobro mora poznati cilje in vsebine učnega načrta. 

Ta letna priprava mu je potem v pomoč skozi celotno šolsko leto, predvsem pri 

sestavljanju posamezne učne priprave za uro likovne umetnosti. Z učno pripravo, 

ki je učiteljev lastni izdelek, si učitelj predpostavi, kakšne in koliko likovnih nalog 

bo uresničil vsak mesec, da bo izvedel vse vsebine, ki so predvidene za celotno 

šolsko leto. S tako razporeditvijo likovnih nalog po določenih področjih si 

pomaga, da dobi pregled tudi za čas, ki je potreben za posamezen likovni 

problem. Letna priprava tako zaobjame elemente, kot so šola, razred, šolsko leto, 

učne ure, ki so potrebne za posamezno likovno nalogo, in likovno področje, poleg 

katerega določi tudi učno temo. Izbere tudi likovno nalogo, ki se mora 

dopolnjevati s posamezno učno enoto. Na ţe prej določeno nalogo izbere tudi 

likovno tehniko in s tem tudi primerne likovne materiale. Poleg vsega tega je 

pozoren na metode in oblike dela, ki jih določi glede na ţe izbrano. Na koncu pa 

še določi pripomočke in učna sredstva za pomoč pri razlagi likovnega problema, 

pazi na medpredmetno povezovanje in na cilje, ki jih morajo doseči učenci. Vse to 

mora učitelj dobro in dosledno načrtovati, da bo čim bolj pripravljen na sam pouk  

(prav tam). 

Z zastavljeno letno pripravo si učitelj pomaga v tekočem šolskem letu pri pisanju 

sprotnih učnih priprav, ki jih potrebuje za posamezno učno uro. Sprotne učne 

priprave pa so vsakemu učitelju v pomoč pri načrtovanju samega pouka likovne 

umetnosti. 

 

NAČRTOVANJE POUKA LIKOVNE UMETNOSTI 

 

Tako kot pri ostalih učnih predmetih tudi pri likovni umetnosti priprava in 

načrtovanje pouka predstavljata pomemben del, ki ga učitelj nikakor ne sme 

zanemariti. »Pripravljanje učitelja na pouk je poleg samega učnega procesa 

najpomembnejša pedagoška kategorija. Vsak učitelj se mora pripravljati na pouk. 

Ta priprava pa je glede na različna obdobja učiteljevega dela lahko različna« 
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(Berce - Golob, 1993, str. 122). Učitelj si načrtovanje učne ure razdeli na zunanjo 

in notranjo organizacijo, meni Tomićeva (2003). Pri zunanji organizaciji pouka 

načrtuje šolske prostore, material, učna sredstva in določi, kako bodo učenci 

razporejeni, v skupine, pare ali kako drugače (prav tam). Pri notranji organiziciji 

pa »ugotavlja in usklajuje posebne didaktične funkcije ter didaktično oblikuje, 

prilagaja, koordinira duševne funkcije (učencev in učitelja), ki nujno nastopajo pri 

učnem delu. Od tega vsega sta odvisni kakovost in produktivnost učnega dela« 

(Tomić, 2003, str. 167). Blaţič in drugi (2003) pišejo, da učitelj v neposredni 

pripravi didaktične enote upošteva vse dejavnike, ki jih mogoče prej ni mogel. V 

ospredje pridejo podrobnosti in pomembne neposredne razmere. Poleg tega so mu 

v pomoč izkušnje glede na proces prejšnjih didaktičnih enot (prav tam). Da se 

mora učitelj likovne umetnosti sklicevati na povezave s prejšnjo snovjo v tekočem 

ali prejšnjih letih, meni tudi Berce - Golobova (1993). Učno pripravo si razdeli 

glede na obseg, globino in strukturo, pri vsem tem upošteva teţavnost likovne 

naloge. Časovno določi, koliko bi naj trajala ena likovna naloga, redko eno šolsko 

uro, določi oblike in metode dela. Razmišlja tudi o individualnih pristopih do 

učencev, kar pa seveda ne more točno predvidevati. Za likovno nalogo predvideva 

tudi material in druge pripomočke, ki jih pred poukom preizkusi. Poleg vsega tega 

pa je izredno pomembna duševna psihofizična priprava učitelja na sam pouk (prav 

tam). Duh in Vrlič (2003) ter Tacolova (1999) pravijo, da si učitelj delo najprej 

razdeli na razvojne etape. Na učno uro določi število etap, kakšno bo njihovo 

zaporedje, trajanje in kako bodo med sabo usklajene in povezane. Prva etapa, ki 

nastopi v učni uri, je etapa učenja, ki predstavlja uvodno motivacijo, tu se 

posredujejo novi pojmi, tako likovni kot drugi. Pri prvi etapi se opredeli določen 

likovni problem. Učitelj pri tej etapi vpliva na poznejšo učenčevo ustvarjalnost, 

torej na dejavnike, ki to ustvarjalnost omogočajo. Med pogovorom se sproţi druga 

etapa, ki vzbudi otrokovo sproščenost, novo iskanje, njegovo svobodo in razpravo 

o tehničnih postopkih in motivu. Učitelj spodbuja, išče predvsem otrokovo 

domišljijo in njegovo intuicijo. V naslednji, tretji etapi učitelj vzdrţuje 

koncentracijo ustvarjanja pri učencih. V tej etapi, ki lahko traja tudi več ur, učenci 

ustvarjajo, realizirajo likovne rešitve in pridejo do nekih svojih novih spoznanj. 

Zadnja faza je vrednotenje, kjer učitelj skupaj z učenci pregleda nastale rezultate, 

skupaj z njimi realizira nastala likovna dela in se z učenci pogovori  o uspešni ali 

neuspešni rešitvi likovne naloge (Duh in Vrlič, 2003). Te etape so oblikovane v 
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eno časovno enoto, ki jo omenjeni avtorji imenujejo artikulacija pouka, ta pa 

lahko zajema eno učno uro ali blok uri. 

Pred posamezno artikulacijo pouka učitelj izbere izhodišča, kako bo izvedel 

posamezno likovno nalogo. Pomembno je, da se učitelj pri pouku likovne 

umetnosti in njegovem načrtovanju zaveda pomembnosti učno-vzgojnih strategij 

in jih tako dinamično prepleta. Učitelj lahko za načrtovanje pouka likovne 

umetnosti izbira med tremi učno-vzgojnimi strategijami:  

- z likovnim problemom, 

- z motivom ali 

- z likovno tehniko. 

Če se učitelj odloči pouk likovne umetnosti pričeti z obravnavo likovnega 

problema, bo poudarjen kognitivni vidik pouka, afektivni in psihomotorični pa 

bosta v vlogi spoznavanja. Na podlagi danega likovnega problema učitelj poišče 

primerno likovno tehniko in motiv. Ko pa si za začetek ure izbere likovni motiv, 

sproţi afektivni vidik, ostala dva sta v vlogi doţivljanja. Pri afektivnem načinu 

učitelj prav tako učencem pribliţa likovni problem in temu primerno izbere 

tehniko, s katero realizirajo likovno nalogo. Učitelj pa lahko začne artikulacijo 

pouka likovne umetnosti z učno-vzgojno strategijo, kjer je poudarjen 

psihomotorični vidik, saj učencem najprej predstavi likovno tehniko. Afektivni in 

kognitivni vidik sta v tem primeru v vlogi razvijanja motorike pri učencih (Duh in 

Vrlič, 2003). V vseh treh opisanih načinih pa je vedno temelj za izraţanje v 

likovnem problemu ali, kot ga imenuje Tacol (1999), v likovnoteoretičnem 

problemu.  

Po izbranih izhodiščih za posamezno likovno nalogo mora učitelj določiti še učne 

korake, ki morajo biti prilagojeni določeni starosti učencev. Med poukom likovne 

umetnosti aktivno sodeluje tako učitelj kot tudi učenci. Z ţe prej omenjenimi 

razvojnimi etapami učitelj pomembno prispeva, da so učenci likovno občutljivi, s 

tem pa tudi spreminja osebnosti učencev. Za vse in za vsakega mora učitelj 

spremljati njihove zmoţnosti na spoznavnem, emocionalnem in psihofizičnem 

področju. Hkrati pa  mora vedeti tudi za njihove socialne in moralne posebnosti. 

Za uspešno ustvarjalno rešeno nalogo učencev mora učitelj določiti, kaj bo delal 

sam in kaj učenci. Zato v etapah učnega procesa, v uvodnem, osrednjem in 

zaključnem delu, določi učne korake, oblike in metode učnega dela. V uvodnem 

delu poteka motivacija, kjer učitelj učence motivira, pri tem delu spoznajo likovni 
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problem, motiv in tehniko. Začetni del pouka torej običajno poteka v osprednjem 

delu razreda, to je v frontalni učni obliki, ob metodah, kot sta razgovor in 

prikazovanje, ob uporabi raznih medijev. Sledi pogovor in razlaga, kjer učenci 

opazujejo, doţivljajo, odkrivajo, primerjajo in razmišljajo o likovnih in drugih 

pojmih. Učitelj razloţi, kako se uporabijo likovni pojmi, in nakaţe, kako pridemo 

do rešitve likovnega problema. Učencem z demonstracijo predstavi likovno 

tehniko, hkrati pa ob skupnem iskanju motiva učence spodbuja k iskanju novih 

idej za unikatno rešitev likovne naloge. Učenci ob spodbujanju učitelja povezujejo 

dane pojme, jih analizirajo in s tem povedo svojo lastno rešitev. Ko so ţe pri svoji 

moţni rešitvi, učitelj učence opozori na zapletenost naloge in določi izobraţevalne 

in vzgojne cilje. Pred osrednjim delom učne ure učitelj še enkrat poudari 

pomembnosti likovne naloge, cilje, določi merila za vrednotenje, na katera morajo 

biti pozorni med artikulacijo ure, in še enkrat ponovi navodila za delo. V 

osrednjem delu učne ure učenci ustvarjajo. Med delom jih učitelj individualno 

spodbuja, jih motivira in jim pomaga, da sami ali v skupini doseţejo izvirne 

likovne rešitve. V zaključnem delu običajno poteka frontalna učna oblika kot na 

začetku artikulacije ure. V tem delu učitelj z učenci postavi razstavo, nato 

preberejo merila za vrednotenje in s spodbudami učitelja učenci povedo lastno 

mnenje in interpretacije likovnih del. Pri tem morajo biti kritični do sebe in 

sošolcev, objektivni in znati morajo povezati dane kriterije z njihovimi likovnimi 

deli. Pri nekaterih delih učencev učitelj na koncu poudari posebne značilnosti, ki 

so se pojavile v samem likovnem izrazu (Duh in Vrlič, 2003).  

Pisne priprave naj bodo učitelju v pomoč, naj mu sluţijo kot dober pripomoček. Z 

analizo po vsakem zaključenem sklopu si lahko učitelj naredi dobro podlago, ki 

vsebuje zanimive, praktične in kakovostne zamisli in rešitve za nadaljnje delo 

(Blaţič idr., 2003).  

Iz zapisanega sledi, da je ključnega pomena, da si učitelj načrtuje priprave, se na 

njih dobro pripravi in na podlagi tega izvede uspešno učno uro. Z izkušnjami 

lahko priprave podkrepi in jih izboljša, tako prispeva h kakovosti in razvoju 

vzgojno-izobraţevalnega procesa.  
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2.5.1 LIKOVNA UMETNOST V OBIČAJNI OSNOVNI ŠOLI IN V 

OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM IN NIŢJIM 

IZOBRAZBENIM STANDARDOM 

 

V nadaljevanju bomo spoznali, kako se likovna umetnost izvaja v osnovni šoli s 

prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom v primerjavi z 

običajno osnovno šolo. Najprej si bomo pogledali razlike, ki so opisane v učnih 

načrtih za oba navedena programa.  

Učna načrta likovne umetnosti za program osnovnošolskega izobraţevanja (2011) 

in za prilagojen izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom (2006) 

beleţita splošne cilje, operativne cilje in vsebine v treh izobraţevalnih obdobjih 

skozi šolanje v osnovni šoli, standarde znanja in didaktična priporočila, prilagojen 

program – specialno didaktična priporočila. Razlike se pojavijo pri likovnih 

področjih, v običajni osnovni šoli so ta razdeljena glede na način oblikovanja, kar 

smo opisali ţe v poglavju likovne umetnosti. Deljena so na oblikovanje na ploskvi 

(risanje, slikanje, grafika, grafično oblikovanje, računalniška grafika, fotografija, 

video) in na oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo, arhitektura). V 

učnem načrtu za otroke z niţjim izobrazbenim standardom so področja risanje, 

slikanje, kiparstvo, prostorsko oblikovanje in grafika enako razdeljena v vsa tri 

vzgojno-izobraţevalna obdobja, medtem ko se v običajni osnovni šoli 4.–6. 

razreda običajnim področjem pridruţita še računalniška grafika in fotografija, v 7., 

8. in v 9. razredu pa se učenci namesto fotografije učijo video. Učni načrt za 

običajno osnovno šolo je bolj odprt in daje učitelju večjo izbiro, kako bo pripravil 

učno uro na podlagi danih operativnih ciljev. Oba učna načrta beleţita pribliţno 

enake naloge oz. opredelitve predmeta ter podobne splošne cilje predmeta. 

Razlikujeta pa se predvsem pri standardih znanja glede na likovne pojme, ki jih 

morajo učenci znati opisati in likovno izraziti. Prenova učnega načrta za običajno 

osnovno šolo leta 2011 je pripomogla k temu, da učni načrt vsebuje manj likovnih 

pojmov, ki bi jih naj učenci usvojili. Učni načrt za prilagojen izobraţevalni 

program z niţjim izobrazbenim standardom pa še vedno vsebuje dosti pojmov, le 

da se to spremeni v ocenjevanju. Te pojme morajo učenci običajnih osnovnih šol 

usvojiti in svoje znanje dokazati pri ocenjevanju znanja, glede na pojme v 

prilagojenem programu pa so ti bolj specifični in teţji za dojemanje.  
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V Likovnem načrtu za prilagojen izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim 

standardom (2006, str. 25) so o likovnih pojmi zapisali: »Likovne pojme zapisane 

v zadnjem stolpcu razpredelnice učenci usvojijo na način, da jih opišejo in 

uporabijo v svojih likovnih delih pri neposrednem likovnem izraţanju. 

Predstavljajo minimalne in hkrati tudi temeljne standarde znanja, saj pri njihovem 

usvajanju ni poudarek na širjenju, temveč na poglabljanju njihove vsebine.«  Tudi 

Šmidova pravi, da učni načrt za prilagojen izobraţevalni program z niţjim 

izobrazbenim standardom zajema ista znanja in vsa področja, kot v običajnem 

učnem načrtu, le znanje v sami količini se razlikuje. To pomeni, da se od otrok v 

osnovni šoli s prilagojenim programom pričakuje manj, ni zgolj golo pomnenje 

podatkov, niti se ne obravnavajo abstaktni pojmi v predmetih, katere učenec ne bo 

nikoli potreboval. Učenec mora dobljeno snov razumeti in jo znati tudi uporabiti 

(Rovšek, 2008). To dvoje pa se zdruţi v funkcionalnosti, kar je pomembno pri  

učenju teh učencev (Algozzine in Ysseldyke, 2006). 

Oba učna načrta torej pomagata učitelju pri zgradbi učne ure, splošna znanja z 

določenimi likovnimi pojmi so znanja, ki se jih mora učenec naučiti, da lahko 

dokonča svoje osnovnošolsko šolanje. 

Osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom 

vključujejo otroke z različnimi potrebami. 
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2.6 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Pogosto starši in ostali ne vedo, kakšne so razlike med učenci v običajnih 

osnovnih šolah in učenci v šolah s prilagojenim programom. P. J. Trošin pravi: »V 

bistvu med otroki brez motenj v razvoju in otroki z motnjami v razvoju ni razlik. 

Eni in drugi so ljudje, eni in drugi so otroci, pri prvih in pri drugih gre za iste 

zakone razvoja. Razlika je samo v načinu razvoja« (Vygotskij, 1987, str. 46). 

Šmidova pa piše, da dobijo odgovor, ki pove, da ima šola s prilagojenim 

programom poleg tega, da ima manj učencev v razredu, neomejen čas šolanja, tudi 

dva programa. To sta prilagojen osnovnošolski  program z niţjim izobrazbenim 

standardom in posebni program (Rovšek, 2008). V te programe pa so vpisani 

učenci z različnimi primanjkljaji na določenih področjih.  

Bratoţeva navaja, da se mnogokrat te otroke poimenuje z različnimi izrazi. 

Negativen prizvok imajo izrazi, kot so »prizadeti, defektni, subnormalni, moteni, 

deviantni, otroci z motnjami v razvoju, otroci z učnimi teţavami in motnjami«, 

kar otroke zaznamuje in privede do lastne krivde za te okvare. Najbolj 

sprejemljivo poimenovanje pa je: otroci s posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi 

potrebami, kar je tudi najpogostejše ime za te otroke (Krapše, 2004, str. 11). Na 

kratko je v raznih literaturah zaslediti poimenovanje otroci s posebnimi 

potrebami. Tako poimenuje otroke tudi Ţerovnikova (2004), ki jih deli v 

kategorije, kakor je to zapisano v zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami: »Otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci 

oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter 

otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 

programov vzgoje in izobraţevanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

programe vzgoje in izobraţevanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraţevanja« (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, čl. 2). 

Otroci so tako po končni komisiji napoteni v njim ustrezen program in primerno 

ustanovo. 
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OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

To je najštevilčnejša skupina otrok med otroki s posebnimi potrebami, meni 

Opara (2005). Potočnik Dajčmanova iz oddelka za pedopsihiatrijo razlaga, da je 

pojem motnja v duševnem razvoju »stanje intelektualnega in splošno socialnega 

funkcioniranja osebe, katere inteligenčne in prilagoditvene sposobnosti ne 

dosegajo ravni, primerne za njegovo starost, in se ta globalni primanjkljaj pojavi 

pred 18 letom starosti« (Aberšek, Kordigel Aberšek in Schmidt, 2007, str. 9). Te 

ravni pa se odraţajo na »niţjih sposobnostih na kognitivnem, govornem, 

motoričnem in socialnem področju ter pri pomanjkanju veščin« (Kriteriji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebniimi 

potrebami, b. d.). 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebniimi potrebami, b. d.) otroke z 

motnjami v duševnem razvoju deli na štiri skupine: otroci z laţjo motnjo v 

duševnem razvoju, otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, otroci s teţjo 

motnjo v duševnem razvoju in otroci s teţko motnjo v duševnem razvoju.  

Lažja duševna motnja: Ţerovnikova (2004) za to motnjo, ki ima lahko tudi 

drugačna poimenovanja
2
, meni, da se pojavi ţe v predšolski dobi, kar se kaţe v 

bolj počasnem dojemanju in učenju gibanja, govora, higiene in pa tudi v 

počasnejšem prepoznavanju ter zaznavanju. Kljub vsemu pa ti otroci lahko v 

odrasli dobi samostojno ţivijo (prav tam). Opara (2005) pa meni, da ti otroci 

redko sami zaţivijo, se pa lahko izobrazijo za enostavne in praktične poklice. 

Šolanje povečini zaključijo v prilagojenem izobraţevalnem programu z niţjim 

izobrazbenim standardom, ki se enači s končanimi 7 razredi devetletne osnovne 

šole. Ti otroci se lahko nato vpišejo v niţjo poklicno izobraţevanje, potem pa 

lahko nadaljujejo v triletni poklicni srednji šoli (prav tam). Ti otroci poleg 

duševne motnje običajno izraţajo še druge motnje v vedenju, razpoloţenju in 

razne fobije (Aberšek idr., 2007). 

  

                                                 
2
 »Laţja duševna motnja ali laţja duševna manjrazvitost; prizadetost, zaostalost; debilnost« 

(Ţerovnik, 2004, str. 91). 
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Zmerna duševna motnja
3
: Otroci s to motnjo so lahko zelo dobri na likovnih, 

glasbenih in gibalnih področjih, med tem ko na stopnji pisanja, branja in 

računanja usvojijo le osnove. Lahko uporabljajo lastno komunikacijo, vendar 

znajo sporočiti ţelje in lahko sodelujejo v preprostem pogovoru, saj razumejo 

navodila. Čeprav se naučijo enostavnih praktičnih opravil, pa pri običajnem 

ţivljenju rabijo pomoč in le redko zaţivijo sami (Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebniimi potrebami, b. d.). 

Potočnik Dajčmanova pravi, da v to skupino spadajo otroci z avtizmom in 

drugimi pervazivnimi
4
 razvojnimi motnjami ter otroci, ki sami sebe poškodujejo 

(Aberšek idr., 2007).   

Težja duševna motnja: Ti otroci imajo tako zmanjšane sposobnosti, da se naučijo 

samo najenostavnejših opravil, vendar pa se odzivajo na enostavna sporočila. 

Poleg drugih bolezni in motenj se teţko gibljejo in zato potrebujejo varstvo 

(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebniimi potrebami, b. d.) Težka duševna motnja: Otroci s to motnjo lahko 

sodelujejo le pri določenih dejavnostih, teţko dojamejo, so gibalno omejeni, poleg 

tega pa imajo še druge teţke bolezni in motnje. Ob sebi imajo vedno pomoč, 

nego, varstvo in vodenje (prav tam). 

Ţerovnik (2004) navaja, da sta prvi dve kategoriji vključeni v osnovnošolski 

program z niţjim izobraţevalnim standardom, ki se imenuje prilagojeni program 

za laţjo do zmerno motnjo v duševnem razvoju. Opara (2005) dodaja, da se v ta 

program, kot so ga doslej imenovali program osnovnih šol s prilagojenim 

programom, vključujejo še poleg otrok z laţjo duševno motnjo tudi otroci, ki 

imajo poleg te navedene motnje še več drugih motenj. Za ostali dve kategoriji pa 

Ţerovnikova (2004) nadaljuje, da sta vključeni v posebni program za zmerno do 

teţjo motnjo v duševnem razvoju. 

  

                                                 
3
 »Zmerna duševna motnja ali srednja duševna manjrazvitost; prizadetost, imbecilnost« (Ţerovnik, 

2004, str. 91). 
4
 »Pervazivne razvojne motnje so skupina motenj, za katere so značilne kvalitativne abnormnosti v 

vzajemnih socialnih odnosih in vzorcih komunikacije ter utesnjen, stereotipen, ponavljajoč se 

repertoar interesov in aktivnosti« (Dobnik Renko, 2009, str. 1). 
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SLEPI IN SLABOVIDNI OTROCI 

 

»Slepi ali slabovidni otroci so tisti, ki imajo okvaro vida, očesa ali okvaro vidnega 

polja« (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

otrok s posebniimi potrebami, b. d.). Slabovidne otroke delimo na zmerno, ki 

imajo 10 %–30 % vida, in teţko slabovidne, ki imajo 5 %–9,9 % vida. Nekateri 

zmerno slabovidni še vidijo na tablo, drugače pa uporabljajo posebne pripomočke 

kot otroci, ki so teţko slabovidni in slepi (Ţerovnik, 2004).  Opara (2005) pravi, 

da je slabovidnost pogostejša, med tem ko je slepota redka. Slepe otroke delimo 

na slepe otroke z ostankom vida, ki imajo 2–4,9 % vida, z minimalnim ostankom 

vida, do 1,9 %, in popolnoma slepe otroke, ki za gledanje uporabljajo druga čutila. 

Ti otroci se lahko vpišejo v običajno osnovno šolo ali drugo ustanovo, če ta nudi 

dodatno strokovno pomoč in ima prilagojeno izvajanje, v zavode in v prilagojene 

programe poklicnega in strokovnega izobraţevanja (prav tam). 

 

GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI 

 

Opara (2005) pravi, da sta slepota in slabovidnost manj razširjeni kot gluhota in 

naglušnost. V aktualni zakonodaji (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebniimi potrebami, b. d.) je zapisano, 

da imajo »gluhi in naglušni okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in 

funkcije, povezane z njim.« Glede naglušnosti so otroci razdeljeni na otroke z 

laţjo (26–40 dB), zmerno (41–55 dB), teţjo (56–70 dB) in teţko (71–90 dB) 

izgubo sluha. Ti otroci imajo velike teţave pri sporazumevanju, še večje pa imajo 

gluhi otroci, ki jim niti ojačitev zvoka ne koristi, saj ne slišijo v celoti niti s 

slušnim aparatom. Delijo se na otroke z najteţjo (91 dB in več) in s popolno 

izgubo sluha (Ţerovnik, 2004). Opara (2005) pravi, da se gluhi in naglušni s 

pomočjo drugih lahko vpišejo v redne oddelke vrtcev in šol, če imajo ti 

prilagojeno izvajanje in strokovno pomoč, drugače pa v prilagojene izobraţevalne 

programe.  
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OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI 

 

Opara (2005) piše, da so to otroci, ki teţje usvajajo in razumejo ter se teţko 

izraţajo v govoru, kar pa ni posledica izgube sluha, niti motnje v duševnem 

razvoju. Aktualna zakonodaja (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebniimi potrebami, b. d.) jih razlikuje 

glede na stopnjo razvitosti govorno-jezikovnega sporazumevanja in glede na 

razvitost v pisni komunikaciji. Otroci, ki odstopajo na enem izmed področjih 

govorno-jezikovnega sporazumevanja in so sposobni uporabljati pisno 

komunikacijo, so otroci z laţjimi govorno-jezikovnimi motnjami. Naslednji so z 

zmernimi, ki imajo na vseh področjih sporazumevanja teţave in so omejeni v 

pisni komunikaciji. Otroci, ki rabijo stalno pomoč in vodenje, so zelo omejeni 

glede sporazumevanja imajo teţjo govorno-jezikovno motnjo. Lahko se 

sporazumevajo samo z bliţnjimi, ki jih razumejo. Skoraj samo z uporabo telesa in 

predmetov pa se sporazumevajo otroci s teţkimi govorno-jezikovnimi motnjami 

(prav tam). Po besedah Opare (2005) se ti otroci izobraţujejo v vrtcih in šolah, ki 

nudijo dodatno strokovno pomoč in imajo prilagojeno izvajanje, prav tako pa tudi 

v programih z enakovrednim izobrazbenim standardom.  

 

GIBALNO OVIRANI OTROCI 

 

»Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe 

gibalnega aparata, centralnega ali perifernega ţivčevja. Gibalna oviranost se 

odraţa v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj« (Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebniimi potrebami, b. d.). 

Ţerovnikova (2004) te otroke deli na laţje, zmerno, teţje in teţko gibalno ovirane 

otroke. Laţje gibalno ovirani otroci potrebujejo samo kakšne prilagoditve, 

medtem ko zmerno in teţje gibalno ovirani otroci rabijo pripomočke za pomoč pri 

hoji. Teţko gibalno ovirani otroci pa so odvisni od vozička na elektromotor. 

Motorika rok je zmerno motena pri laţje gibalno oviranih otrocih, pri teţji je 

motena in pri teţko gibalno oviranih je večkrat brez funkcionalnosti. Teţko 

gibalno ovirani otroci so tako stalno odvisni od pomoči druge osebe (prav tam). 

Opara (2005) te otroke deli tudi na izvor vzrokov glede poškodb in okvar rok in 

nog, cerebralne paralize ali okvare hrbtnega mozga zaradi poškodb. Slednji imajo 
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ohromele mišice, moţgani delujejo. Pri cerebralni paralizi pa so ravno moţgani 

poškodovani, mišice so lahko otrdele, napete, brez moči, lahko se nezavedno 

premikajo ali pa se pojavi slaba koordinacija in nezanesljivi gibi. Poleg tega so pri 

njim prisotne laţje do teţke motnje v razvoju. Na splošno se gibalno ovirani otroci 

izobraţujejo v vseh izobraţevalnih programih, z več motnjami pa v vzgojnih (prav 

tam). 

 

DOLGOTRAJNO BOLNI OTROCI 

 

Ţerovnik (2004) pravi, da so to otroci, ki bolehajo za kakšno boleznijo ali 

kroničnimi motnjami več kot tri mesece in jih ta bolezen ovira pri šolskem delu. 

»Med dolgotrajne bolezni sodijo kardiološke, endokrinološke, gastroenteorološke, 

alergološke, revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, 

dermatološke bolezni, psihiatrične in nevrološke bolezni (npr. epilepsija), 

avtoimune motnje in motnje prehranjevanja« (Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebniimi potrebami, b. d.). Po 

besedah Opare (2005) se vključujejo v programe, ki imajo prilagojeno izvajanje in 

dodatno strokovno pomoč. 

 

OTROCI S PRIMANKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

 

To skupino je najteţje definirati in v njo spadajo otroci, ki imajo učne teţave na 

posameznih področjih, ki jih spremljajo skozi ţivljenje tako pri učenju kot 

vedenju (Opara, 2005). Če se teţave v običajnih program osnovnih šol niso znale 

uspešno odpraviti, otrok ni dosegel minimalnega standarda znanja. Sem spadajo 

otroci, ki imajo »motnje v delovanju centralnega ţivčnega sistema, s tem 

povezano motnjo v pozornosti, pomnenjem, mišljenjem, koordinacijo, 

komunikacijo, z razvojem socialnih sposobnosti in z emocionalnim dozorevanjem 

in pri katerih se kaţejo izrazite teţave v zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom, 

računanjem« (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj otrok s posebniimi potrebami, b. d.). Opara (2005) razlaga, da so to 

inteligentni otroci, ki morajo biti vpisani v programe, ki nudijo dodatno strokovno 

pomoč in ki imajo prilagojeno izvajanje. 

  



30 

 

OTROCI Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI 

 

Do nedavnega avtistični otroci niso bili opredeljeni v posebno skupino, kar se je 

sprejelo v 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, leta 2011. 

Potočnik Dajčmanova jih je opredelila v skupino zmernih motenj v duševnem 

razvoju, kot smo ţe prej omenili (Aberšek idr., 2007).  »Avtistični otroci imajo 

lahko izrazito motnjo na vseh treh področjih funkcioniranja, značilnih za avtistični 

sindrom, to je na področju komunikacije, psihosocialne interakcije in 

stereotipnega, utesnjenega vedenja« (Kaj je Avtizem, b. l.). Vključujejo se v 

različne programe, s prilagojenim programom in dodatno strokovno pomočjo, v 

prilagojen program z enakovrednim standardom ali z niţjim standardom ter v 

posebni program, če so motnje hujše oblike (Macedoni - Lukšič, 2011). 

 

OTROCI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI 

 

Pred letom 2011 so se ti otroci imenovali kot otroci z motnjami vedenja in 

osebnosti, kar je zaslediti v večini literature. Tudi Opara (2005) piše, da se je to 

poimenovanje z leti spreminjalo. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami te otroke označi kot »otroke z disocialnim vedenjem, ki je intenzivno, 

ponavljajoče in trajnejše ter se kaţe z neuspešno socialno integracijo. Otrokovo 

disocialno vedenje je lahko zunanje ali notranje pogojeno in se kaţe s simptomi, 

kot so npr. agresivno vedenje, avtoagresivno vedenje, uţivanje alkohola in mamil, 

uničevanje tuje lastnine, pobegi od doma, čustvene motnje«. Ti otroci so 

obravnavani posebej kot otroci z motnjami, če strokovni delavci v šoli in drugje 

ne morejo omiliti opisanih teţav, ponavadi pa nikoli pred vključitvijo v šolo, saj 

se diagnoza ne dela pred otrokovim zaključenim razvojem osebnosti. Zato so ti 

otroci lahko vpisani v običajne šole, kasneje pa, če je to potrebno, v vzgojne 

programe in programe z dodatno strokovno pomočjo in s prilagojenim izvajanjem 

(Opara, 2005). 

Če imajo otroci več primanjkljajev hkrati, jih imenujemo otroci z več motnjami, 

upošteva pa se primarna motnja (Ţerovnik, 2004). 
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2.7 RAZVOJ OTROKOVEGA LIKOVNEGA IZRAŢANJA 

 

Kot smo ţe omenili, se ustvarjalnost začne z igro. Pibernikova (2006) meni, da se 

poleg ustvarjalnosti igri pridruţi še učenje. Vse tri se tako povezujejo in 

dopolnjujejo. Skozi otroško risbo vidimo razvoj otrokovega razuma, čustvenega 

odnosa in likovnega doţivljanja (prav tam). Razum razberemo skozi »natančnost 

pri oblikovanju, v bogastvu detajlov, izrabe tehničnih moţnosti, iz vsebine 

likovnega dela in vpliva okolja na otrokovo likovno delovanje. Čustveni odnos in 

likovno doţivljanje pa opazujemo v kopičenju likovnih prvin v otroških risbah« 

(Pibernik, 2006, str. 355). Z večanjem otrokove starosti se v risbah otrok poleg 

njihove telesne in duševne rasti pogosteje pojavljajo drugi dejavniki, kot je vpliv 

staršev, učiteljev in druţbe na sploh (Gerlovič in Gregorač, 1968). »Likovno 

izraţanje torej spada k osnovnim oblikam izraţanja otrokove osebnosti in je 

odvisno od stopnje njegovega duševnega razvoja« (Hočevar idr., 1980, str. 11). 

Večina avtorjev je mnenja, da se razvoj otrokovega likovnega izraţanja odraţa v 

stopnjah, ti pa te stopnje dokaj različno določajo.  

Kljub razlikam pa Gerlovič in Gregorač (1968) menita, da stopnje v razvoju 

likovnega izraţanja otrok vedno potekajo v enakem vrstnem redu, ne glede vedno 

na otrokovo starost in ne vedno v enakih detajlih. Te stopnje se med seboj 

povezujejo, kar meni tudi Barnes, ki piše: »Čeprav bi ţeleli misliti, da se otroci 

razvijajo iz ene razvojne stopnje likovnega izraţanja v naslednjo, njihov razvoj ni 

tako tekoč. Nemogoče je trditi, da je likovno izraţanje vselej tipično za določeno 

starostno obdobje … Čeprav otroci ponavadi sledijo stopnjam razvoja, pa jim tudi 

kljubujejo in v svojih likovnih delih mešajo razvojne stopnje med seboj« (Barnes, 

1990, str. 42). 

Kljub razhajanju med omenjenimi avtorji pa Duh in Vrlič (2003, str. 16) stopnje 

razvoja likovnega izraţanja glede na način likovnega izraţanja razdelita na: 

1. stopnja izraţanja s primarnimi simboli, poimenovana tudi stopnja 

čečkanja. 

2. stopnja likovnega izraţanja s sestavljenimi simboli, imenovana tudi kot 

stopnja shematskega likovnega izraza. 

3. stopnja intelektualnega realizma (po sedmem letu). 

4. stopnja vizualnega realizma (po enajstem letu). 
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5. stopnja likovnega pojmovnega sistema (po šestnajstem letu). 

 

Glede na otrokov likovni razvoj pa te stopnje delita tudi na: 

1. obdobje čečkanja (traja od otrokovega drugega do četrtega leta). 

2. obdobje simbolov (traja pribliţno do sedmega leta starosti). 

3. obdobje oblik in pojavov (traja pribliţno do otrokovega osmega leta). 

4. obdobje oblik in pojavov ter stabilizacije (traja nekako do desetega leta 

starosti). 

5. obdobje polnega likovnega izraza (traja do otrokovega štirinajstega leta). 

6. obdobje prehoda iz faze oblik in pojavov v obdobje zrelega likovnega 

izraza (traja do otrokovega šestnajstega leta). 

Stopnje likovnega izraţanja glede na način in razvoj si bomo pogledali v 

nadaljevanju. Te se delijo na dva dela, ki ju avtorji najpogosteje opisujejo. To sta 

obdobje razvoja predšolskih otrok in obdobje otrok v osnovni šoli.  

 

2.7.1 PREDŠOLSKO OBDOBJE 

 

Otroci se ţe zelo zgodaj likovno izraţajo, to počnejo ob pogledu na materiale, ki 

za sabo puščajo sled. To se običajno dogaja med prvim in drugim letom starosti 

(Duh in Vrlič, 2003).  Pogačnik - Toličičičeva (1986) piše, da nekateri to dobo 

imenujejo stopnja predhodnega čečkanja. Potem nastopi doba čečkanja.  

Ta doba prikazuje otrokovo veselje nad gibanjem. Prav zato je na otroškem 

likovnem delu največkrat zaslediti spirale, kroţne oblike, močne črte in pike (Duh 

in Vrlič, 2003). Gerlovič in Gregorač (1968) dodajata še obliko kriţa, cikcak črte, 

lise in črtice. Vse to pa spominja na razvoj otrokovega prvega govorjenja ali 

čebljanja, kot to imenuje Vrlič (2001). Karlavaris (1991; povz. po Belamarić 

1986) piše, da otroci s črtami nekaj izraţajo. Če narišejo krog, bi naj ta za njega 

zaznamoval notranji prostor, če so linije nesigurne, pomeni otrokovo čustveno 

napetost, z močno narisanimi črtami izraţa svoje čustveno nezadovoljstvo, jezo 

itd. (prav tam). Horvat in Magajnova (1989) pa menita, da te črte nimajo 

nobenega pomena, kljub vsemu pa jih otrok neprestano razvija. Tudi Karlavaris 

(1991) pravi, da so lahko čačke dobra priprava  za realno likovno izraţanje na 

podlagi igre. Prehod na višjo stopnjo poteka, ko otrok zna pojmovati, kaj mu ta 

risba predstavlja, torej pomeni prehod na notranjem miselnem nivoju (Horvat in 
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Magajna, 1989). Krog je tisti prvi, ki ga otroci znajo poimenovati, znajo povedati, 

kaj so narisali, zato se to predšolsko obdobje imenuje obdobje simbolov. Otroci 

rišejo izvirne znake in simbole. Na začetku rišejo preproste simbole, kjer poleg 

kroga uporaljajo kvadrat, pravokotnik in trikotnik. Pri štirih letih otroci simbolom 

dodajajo vedno več značilnosti, kar pomeni prehod v obdobje sestavljenih 

simbolov (Duh in Vrlič, 2003). Otroci v predšolskem obdobju še ne uporabljajo 

barve v določene namene, temveč glede na nagnjenja ponavadi uporabljajo ţive, 

kontrastne barve, barve zanje dobijo pomen med petim in sedmim letom starosti 

(Vrlič, 2001). Poleg barve pa se otroci v tem starostnem obdobju začnejo izraţati 

z bolj zapletenimi oblikami, menita Duh in Vrlič (2003).  

 

2.7.2 ŠOLSKO OBDOBJE 

 

V zgodnjem šolskem obdobju so otroške risbe še brez načrtovanja in zato slabše 

notranjo grajene. Vendar risbo izpopolnjujejo in v njej se pojavi dinamika, ko ţeli 

otrok prikazati dogajanje (Horvat in Magajna, 1989). Premikanje človeške figure 

otrok prikaţe v prikazanem premiku v sklepu, pozneje prikaţejo glavo v profilu, 

pri desetih pa ţe v polprofilu menita Karlavaris in Berce - Golobova (1991). Duh 

in Vrlič (2003) pišeta, da pojav profila spada v zlato obdobje otrokovega 

likovnega ustvarjanje. Obdobje traja v prvi triadi in še na začetku druge triade v 

osnovni šoli, prikazuje pa se v zanimivih izvidnih delih, ki jih začnejo otroci 

ustvarjati. Pred tem obdobjem se začnejo ţe pojavljati nadzorovane in zavestno 

narisane črte, različnih oblik in debelin. Avtorja pravita, da so otroci v zlatem 

obdobju sposobni ustvariti zahtevnejše kompozicije, še vedno pa se čuti vpliv 

predhodnih obdobij, saj otroci v drugem in tretjem razredu še vedno ustvarijo 

rentgensko, transparentno sliko. Prisotno je še v veliki meri čustveno razmerje, 

stvari, osebe ali ţivali, ki so mu pomembne, nariše v ospredje. Prostor začnejo 

reševati po svojih rešitvah, tudi z zvračanjem oblik ob obračanju lista, pri tem pa 

se pojavlja razstavljanje oblik, kjer otrok prikaţe vse strani nekega predmeta. Po 

sedmem letu starosti otroci rišejo z raznovrstnimi črtami, pojavljati se značnejo 

rastri in teksture, ob tem pa še valerski odnosi. Pri uporabi barve pa so otroci še 

vedno individualni, izbirajo jo na podlagi razpoloţenja ali kar imajo pri roki. Pred 

devetim letom starosti so otroci še hitri, ekspluzivni in neposredni. Po osmem letu 

se ustvarjalnost po kratkem premoru v tem obdobju prične hitro razvijati (prav 
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tam). V starosti po devetem letu so otroci ţe na razvojni stopnji realističnega 

prikaza. Predmeti in figure so podobni tistim v realnem svetu, prav tako so 

pravilno uporabljena sorazmerja in odnosi med njimi, doseţejo ţe tudi globino in 

perspektivo. Upodobljene prvine dobijo tudi ţe tudi svoj pomen (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009). S tem se strinjata tudi Horvat in Magajnova (1989), ki 

pravita, da se šele v prikazu realistične risbe dobro izrazi perspektiva, risbe 

doseţejo tretjo dimenzijo. Ko otroci začnejo ustvarjati realno, potlačijo svojo 

ustvarjalno plat, to se začne dogajati po desetem letu starosti. V tem času se 

začnejo pojavljati vse večje individualne razlike, ki so pod vplivom izkušenj, 

znanj in spretnosti (Duh in Vrlič, 2003). Marjanovič Umekova (2009) dodaja, da 

začnejo biti otroci do svojih izdelkov kritični, zato jih ves čas dopolnjujejo in 

popravljajo. Karlavaris (1991) prikaz realnega izraza označi za zadnjo fazo, ki jo 

mora otrok doseči pred individualnim likovnim razvojem. Ta nastopi ţe v času 

pubertete, ko začne izginjati spontani izraz in otroci prerastejo ţeljo po 

realističnem prikazovanju. Avtorja pa še dodajata, da vsi otroci gredo skozi 

omenjene faze, vendar jih vsi ne doţivljajo istočasno (Duh in Vrlič, 2003). 

Povzamemo, da so otroci v razvoju likovnega izraţanja na začetku v čustvenem 

razmerju z nastalo risbo, pozneje se ţačnejo zavedati oblik in tvorijo predmete, 

razmerja in kmalu preidejo na realno upodabljanje. Ustvarjalnost se zmanjša in 

preidejo na individualni likovni razvoj. 

V nadaljevanju si bomo pogledali razvoj otrokovega dojemanja človeške figure in 

prostora. Osredotočili se bomo na otroke v drugem vzgojno-izobraţevalnem 

obdobju osnovne šole, saj je to populacija otrok, ki smo jo vključili v empirični 

del. 
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2.8 RAZVOJ OTROKOVEGA DOJEMANJA ČLOVEŠKE 

FIGURE PRI LIKOVNEM IZRAŢANJU 

 

Razvoja otrokovega likovnega izraţanja skozi obdobja smo ţe dotaknili, 

podrobneje pa se posvečamo razvoju otrokovega dojemanja človeške figure, ki 

poteka od zgodnjega otroštva naprej. 

Po besedah Hočevarja in drugih (1980, str.18–24) se razvoj otrokovega likovnega 

izraţanja od drugega do sedmega leta glede na risanje figure deli na šest faz: 

1. Doba čečkanja (od drugega do tretjega leta). 

2. Doba glavonoţcev (od tretjega do četrtega leta). 

3. Doba atributov (okoli štirih let). 

4. Razlikovanje spola (okoli petega leta). 

5. Pojav profila in ţivali (od petega do šestega leta). 

6. Gibanje (okoli šest let). 

V obdobju čečkanja otrok riše spirale, vodoravnice in navpičnice, v tem risanju ni 

ničesar določenega, kar bi lahko povezali s figuro. Vendar pa otrok navpične in 

vodoravne črte povezuje z elipso, kar bi lahko kazalo na spremembe (prav tam). 

Duh in Vrlič (2003) opisujeta, da otrok pri treh letih s svojim narisanim krogom 

poimenuje, da je to med drugim lahko tudi človeška figura. Temu krogu otroci 

dodajo navpične črte, kar po besedah Pogačnik - Toličičeve (1986) za otroka 

pomeni človek. Psihologi pa stopnjo takega risanja imenujejo ''glavonoţec'' (prav 

tam). Otrok krogu doda še oči, nos, usta in ta risba je na začetku enaka, ne glede 

na to, ali je otrok upodabljal sebe ali katero drugo osebo. Pri štirih letih figuro 

dopolni z okroglimi ali oglatimi oblikami, ko doda glavo, vrat in trup. Dodajati 

začne prste, lase, ušesa, ograjo zob in druge atribute. Ne postavlja jih vedno na 

prava mesta (Hočevar idr., 1980). Pogačnik - Toličičeva (1986) piše, da se 

naprednejša figura z glavo, trupom, nogami in rokami začne pojavljati pri pet- in 

šestletnih otrocih, ker bi naj bili glavnoţci prisotni še pri štiriletnem otroku. 

Hočevar in drugi (1980) pa pravijo, da otroci pri petih letih ţe znajo narisati očeta 

in mamo. To naredijo tako, da narišejo najprej golo osebo, potem pa jo oblečejo, 

pojavi se pojav rentgenske slike. Figura se loči od druge po frizuri, obleki in 

drugih dodatkih. Pogačnik - Toličičeva (1986) meni, da se ta faza zgodi, ko je 

otrok star sedem let. Hočevar in drugi (1980) nadaljujejo, da se pri starosti od 
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petega do šestega leta otrok zanima za ţivali. Daje jim človeške izraze, med seboj 

so si podobne. Med dobo risanja ţivali otrok začne postavljati figuro v profil, 

najprej mu to uspe z glavo, nato z nogami, rokami in trupom. Pri šestih letih začne 

teţiti, da bi spravil figuro v gibanje. To stori z različnimi poloţaji rok, nog in 

telesa ali osebo ponavlja, jo večkrat nariše, ali ponavlja samo okončine (prav 

tam). Marjanovič Umekova (2009) nadaljuje, da se razvoj otroškega upodabljanja 

figure pri sedmem in osmem letu nadgrajuje, tako da je otrok sposoben narisati 

figuro z obrisom. Prej je risal vsako prvino posebej. S tem si je pomagal k laţjemu 

risanju figure v različnih perspektivah in pri raznih dejavnostih (prav tam). Po 

desetem letu pa otrok prehaja k realnejšemu prikazu figure, strmi k popolnosti in 

figure predstavlja z več podrobnostmi ter s pravilnimi velikostnimi odnosi (Duh in 

Vrlič, 2003). 
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2.9 RAZVOJ OTROKOVEGA DOJEMANJA PROSTORA PRI 

LIKOVNEM IZRAŢANJU 

 

Otroško čečkanje je odraz bivanja in gibanja njegovega telesa v prostoru, meni 

Hočevar in drugi (1980). V obdobju simbolov otroci začnejo predmete upodabljati 

z ostrimi oglatimi oblikami, hiši dodajo streho (Duh in Vrlič, 2003). Ko začnejo 

otroci upodabljati predmete, jih razvrščajo po formatu ne glede na njihove 

povezave in odnose. Ni jim pomembno, kaj je spodaj in kaj je zgoraj, med 

risanjem obračajo list in zaradi tega njihovi liki lebdijo na listu. Ko mine to 

obdobje, začnejo stvari postavljati na spodnji rob list ali na vodoravno črto, pri 

tem jim pomaga občutek za lastno pokončno drţo. Po petem letu otroke zanima 

zunanji svet, pojavi in oblike. Pri risanju začnejo vse zvračati v eno ravnino, tako 

da določene predmete narišejo hkrati od zgoraj in od spodaj. Kadar pa ţelijo 

narisati stvari, ki stojijo ena za drugo, jih nanizajo v nadstropja, eno na drugo. Pri 

risanju hiš se velikokrat zgodi, da narišejo notranjost in zunanjost obenem, ta 

pojav smo ţe omenjali, to je rentgenska slika (Hočevar idr., 1980). Po drugem in 

tretjem razredu so učenci dovzetnejši za svet okoli sebe, zato prikaţejo na svojih 

izdelkih realnejše predmete. Objekti in hiše se začnejo pojavljati v individualnih 

rešitvah vsakega posameznega avtorja. Ta prikaz pa je tudi ţe popolnejši v 

prikazu različnih predmetov. Avtorja omenjata, da se pri otrocih pojavi zvračanje 

oblik pri prikazovanju prostora, kar so omenili Hočevar in drugi ţe pri predšolskih 

otrocih, prav tako so ţe omenili nizanje predmetov od spodaj navzdol in 

razstavljanje oblik. Tu začnemo govoriti tudi o obrnjeni perspektivi, ko učenci 

zamenjajo sprednji in zadnji rok predmeta. Razporejene elemente upodobljene v 

raznih zornih kotih pri ponavljanju imenujemo poliperspektiva. Po sedmem letu 

sledi večja raznovrstnost v upodabljanju oblik, s teksturami in rastri si pomagajo k 

plastičnosti. Po desetih letih je prikaz vse realnejši, tako kot pri figuri, tako tudi 

pri prostorih. Teţi se k popolnosti in k polnejšemu likovnemu izrazu (Duh in 

Vrlič, 2003).   
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

V empiričnem delu bomo predstavili rezultate raziskave, s katero smo spremljali 

nivo intelektualnega razvoja, nivo ustvarjalnega razvoja in nivo oblikovnega 

razvoja na otroških likovnih delih nastalih v testnih pogojih, pri čemer smo 

spremljali omenjene nivoje na likovnih delih učencev 6. razredov običajnih in šol 

s prilagojenim programom.   

 

3.1 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 

Namen diplomskega dela je ugotavljanje razlik med likovnimi deli učencev 6. 

razredov običajnih osnovnih šol in učencev s prilagojenim programom in niţjim 

izobrazbenim standardom, v katerih smo spremljali omenjene nivoje. Zanimala 

nas je tudi razlika med spoloma.  

V raziskavi smo spremljali nivo likovno-intelektualnega razvoja na prikazu 

človeške figure, nivo likovno-ustvarjalnega razvoja ter nivo oblikovnega razvoja v 

razmnoţevanju likovnih elementov, njihovih odnosih in v kompoziciji. Zanimal 

nas je razvoj likovnega izraţanja pri prikazu človeške figure, glede na to, kako 

narišejo glavo, telo, roke, noge, obleko, ostale detajle in celotni gib. Prav tako 

smo ţeleli preveriti nivo ustvarjalnega razvoja odčitanega na naslednjih 

dejavnikih likovne ustvarjalnosti: občutljivost za likovne probleme, elaboracija, 

fleksibilnost, likovna fluentnost, likovna originalnost in likovna redefinicija. 

Zanimal nas je nivo oblikovnega razvoja, ki nam pokaţe, kako so učenci v svoji 

delih spontano ali zavestno razmnoţevali linije, oblike, valerje, teksture, kako 

znajo uporabiti ritme in smeri za dosego prostora, kako so upoštevali velikosti, 

proporce, formalno kompozicijo ter kako so vključili sugestivnost likovnega 

izraza v likovno delo. Prav tako smo spremljali morebitna odstopanja glede na 

celotni raziskovalni vzorec, skupino in spol.  

Cilj raziskave je seznaniti učitelje likovne umetnosti z dobljenimi rezultati. Le-ti 

kaţejo na to, da je potrebno pri poučevanju likovne umetnosti ne glede na to, v 

kakšno skupino sodijo učenci, razvijati likovno ustvarjalnost pri vseh, saj preko 

nje učenci razvijajo ne le likovno oblikovne in ustvarjalne sposobnosti ampak tudi 

intelektualne.  
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3.2 RAZČLENITEV, PODROBNA OPREDELITEV IN 

OMEJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

3.2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Pri raziskavi smo si zastavili naslednje raziskovalne hipoteze, ki so izraţene v 

raziskovalnih vprašanjih. 

 

Tabela 1: Raziskovalna vprašanja vezana na skupino in spol. 

Ali obstajajo razlike glede na: 

SKUPINO
5
 SPOL 

Pri skupnem nivoju likovno 

intelektualnega razvoja? (RV 1A) 

Pri skupnem nivoju likovno 

intelektualnega razvoja? (RV 1S) 

Pri prikazanem na risbi? (RV 1/1A) Pri prikazanem na risbi? (RV 1/1S) 

Pri prikazu glave, telesa, rok, nog, 

obleke, ostalih detajlov in pri 

prepričljivost celotnega giba? (RV 

1/2A) 

Pri prikazu glave, telesa, rok, nog, 

obleke, ostalih detajlov in pri 

prepričljivost celotnega giba? (RV 1/2S) 

Pri skupnem nivoju ustvarjalnega 

razvoja? (RV 2A) 

Pri skupnem nivoju ustvarjalnega 

razvoja? (RV 2S) 

Pri občutljivosti za likovne probleme? 

(RV 2/1A) 

Pri občutljivosti za likovne probleme? 

(RV 2/1S) 

Pri elaboraciji? (RV 2/2A) Pri elaboraciji? (RV 2/2S) 

Pri fleksibilnosti? (RV 2/3A) Pri fleksibilnosti? (RV 2/3S) 

Pri fluentnosti? (RV 2/4A) Pri fluentnosti? (RV 2/4S) 

Pri originalnosti? (RV 2/5A) Pri originalnosti? (RV 2/5S) 

Pri redefiniciji? (RV 2/6A) Pri redefiniciji? (RV 2/6S) 

Pri skupnem nivoju oblikovnega 

razvoja? (RV 3A) 

Pri skupnem nivoju oblikovnega 

razvoja? (RV 3S) 

Pri razmnoţevanju likovnih elementov? 

(RV 3/1A) 

Pri razmnoţevanju likovnih elementov? 

(RV 3/1S) 

Pri odnosih med likovnimi elementi? 

(RV 3/2A) 

Pri odnosih med likovnimi elementi? 

(RV 3/2S) 

Pri kompoziciji? (RV 3/3A) Pri kompoziciji? (RV 3/3S) 

                                                 
5
 Z izrazom skupina označujemo otroke z običajnim razvojem in otroke s posebnimi potrebami. 
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3.3 METODOLOGIJA 

 

3.3.1 RAZISKOVALNA METODA 

V raziskavi smo uporabili kvantitativno metodologijo s kavzalno 

neeksperimentalno metodo v pedagoškem empiričnem raziskovanju. V 

nadaljnjem kvalitativnem delu raziskave pa smo uporabili deskriptivno in 

komparativno raziskovalno metodo. Za ugotavljanje razlik smo uporabili t-

preizkus.  

 

3.3.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Za pridobitev odgovorov na zastavljena vprašanja smo v raziskavo vključili 72 

naključnih učencev šestih razredov iz običajnih osnovnih šol in osnovnih šol s 

prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom. Predstavili jih 

bomo v spodnji tabeli (tabela 2) skupaj s številom deklic in dečkov po 

posameznih šolah. 

 

Tabela 2: Tabela osnovnih šol, število dečkov in deklic po posameznih šolah. 

OSNOVNA ŠOLA DEČKI DEKLICE SKUPAJ 

Gustava Šiliha Maribor 3  4 7 

dr. Ljudevita Pivka Ptuj 6 4 10 

IV Murska Sobota 7 0 7 

III Murska Sobota 8 10 18 

II Murska Sobota 7 9 16 

I Murska Sobota 8 6 14 

SKUPAJ 39 33 72 

 

Iz tabele vidimo, da je bilo v raziskavo vključenih 24 učencev (33 %) iz osnovnih 

šol s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom in 48 učencev 

(67 %) iz običajnih osnovnih šol ter 39 dečkov (54 %) in 33 deklic (46 %) iz vseh 

šestih šol. V vseh treh osnovnih šolah za otroke s posebnimi potrebami so bili v 

raziskavo vključeni otroci, ki imajo laţjo duševno motnjo, nekaj pa jih ima poleg 

omenjene še druge motnje: v Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor imata dva 

učenca cerebralno paralizo hujše oblike, prav tako ena učenka; v Osnovni šoli dr. 

Ljudevita Pivka Ptuj ima en učenec zmerno govorno-jezikovno motnjo in je otrok 
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s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ena učenka ima zmerno govorno-

jezikovno motnjo, ena pa je dolgotrajno bolna; v Osnovni šoli IV Murska Sobota 

imata dva učenca laţjo govorno-jezikovno motnjo, en ima teţjo govorno-

jezikovno motnjo in dva učenca sta dolgotrajno bolna.  

 

3.3.3 POSTOPKI ZBIRANJA IN ORGANIZACIJA PODATKOV 

Podatke smo zbirali na šestih osnovnih šolah v pomurski in podravski regiji med 

učenci 6. razreda. Tri izmed teh šol so večinske osnovne šole, tri pa so osnovne 

šole s prilagojenimi programi, nas je posebej zanimal prilagojen program 

devetletne osnovne šole z niţjim izobrazbenim standardom. Na začetku smo o 

naši nameri raziskave obvestili ravnatelje omenjenih osnovnih šol, nato smo starše 

otrok vključene v raziskavo prosili za dovoljenje, da lahko likovna dela otrok 

uporabimo v naši raziskavi. Starše otrok s posebnimi potrebami smo prosili še za 

dovoljenje v pogled v otrokovo anamnezo, da vidimo kakšne motnje ima otrok in 

ali  mu te pri ustvarjanju predstavljajo oviro. Raziskava se je izvajala znotraj ene 

šolske ure (45 minut) v testnih pogojih.  

 

3.3.3.1 VSEBINSKO-METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI INSTRUMENTOV 

Instrument, s pomočjo katerega smo spremljali nivo likovno-intelektualnega 

razvoja, nivo likovno-ustvarjalnega in nivo likovno-oblikovnega razvoja, so 

kriteriji
6
 za vrednotenje likovnega testa (priloga C) po navajanju Duha (2004, 

povzeto; Karlavaris, 1981). Likovno-intelektualni razvoj smo spremljali na 

otroških likovnih delih na prikazu človeške figure, učenec je lahko zbral točke v 

razponu od 1 do 50 skupnih točk. Te pa so se delile po raznih kriterijih. Prvi je bil: 

kaj vse je učenec prikazal na človeški figuri, za prikazano je lahko dobil 1–29 

točk. Kako je to prikazal, pa je lahko dobil 1–21 točk, ki so bile porazdeljene od 1 

do največ tri točke, glede na to, kako je učenec prikazal glavo, telo, roke, noge, 

obleko, ostale detajle in prepričljivost celotnega giba. Pri nivoju likovno-

ustvarjalnega razvoja je učenec lahko dobil točke v razponu od 0 do 50. Te so 

porazdeljene v štiri skupine po 1 do 8 točk in v dve skupini po 1 do 9 točk. 

Omenjene skupine so: dejavnik občutljivosti za probleme, ki je razdeljen na 

senzibilnost in prepoznavanje likovnih problemov na motivu; elaboracija, ki se 

                                                 
6
 V celotnem empiričnem delu nam je bil v pomoč instrument kriterijev za vrednotenje likovnega 

testa po navajanju duha (2004, povzeto: Karlavaris, 1981) –priloga C 
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deli na idejno miselno elaboracijo, pripravljanje kreativnega procesa in estetsko 

organizacijo izraza, skladnost ideje in materiala, likovno planiranje ob 

upoštevanju oblikovnih zakonitosti; devet točk je bilo moţno zbrati pri dejavniku 

fleksibilnosti, od tega pet pri odkrivanju novih poti v iskanju likovnih rešitev, 

likovno divergentno mišljenje in štiri pri fleksibilnem prilagajanju izraznim 

sredstvom; osem moţnih točk ima likovna fluentnost, ki se deli na fluentnost 

likovnih idej in motorična spretnost v realizaciji ideje; likovno originalnost kot 

individualne senzibilnosti s petimi točkami in originalno v smislu opazovanja s 

štirimi točkami najdemo v skupnem dejavniku likovna originalnost. Zadnji 

dejavnik v ustvarjalnem razvoju je redefinicija, ki jo spremljamo v občutljivem 

opaţanju tistih likovnih pojavov, ki so ugodni za likovno transportiranje in v 

procesu uspešnega likovnega transportiranja. Zadnji nivo, ki smo ga spremljali na 

likovnih izdelkih učencev, je nivo oblikovnega razvoja, pri katerem je bilo moţno 

dobiti 1–50 točk, od tega pri razmnoţevanju likovnih elementov 20 točk (5 točk 

pri vsaki izmed skupin: razmnoţevanje linij, oblik, valerjev in teksture), pri 

odnosih med likovnimi elementi 15 točk (5 točk pri vsaki skupini: uporaba ritmov 

za dosego prostora, uporaba smeri za dosego prostora in velikost in proporci) ter 

15 točk pri likovni kompoziciji (formalna kompozicija – 8 točk in sugestivnost 

likovnega izraza – 7 točk). Te kriterije za vrednotenje likovnega testa smo 

spremljali na izdelkih učencev, ki so ustvarjali v likovni tehniki risanja s 

flomastrom ob danem motivu jaz na obisku pri podvodnem moţu. Ko smo ob 

testnih pogojih (vsi učenci so imeli na voljo list papirja A4 formata in temni 

flomaster) imeli zbrane likovne izdelke učencev, smo jih še šifrirali in tako 

pripravili na komisijsko ocenjevanje. Komisija petih članov je pri komisijskem 

ocenjevanju likovnih del nastalih v testnih pogojih uporabljala zgoraj opisane 

kriterije za vrednotenje likovnega testa in ocenjevalne liste, kamor je pisala točke.  

 

3.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo obdelali z računalniškim programom, ki je namenjen statistični 

obdelavi podatkov, SPSS. Dobljene rezultate smo prikazali tabelarično in sicer ob 

navajanju aritmetične sredine (x ) standardnega odklona (s), preizkusu 

homogenosti varianc in preizkusu razlik med aritmetično sredino. V kvalitativnem 

delu raziskave pa bomo predstavili likovna dela posameznih učencev, in sicer 

dela, pri katerih se pojavljajo velika odstopanja tako pri skupini kot tudi pri spolu.  
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Dobljene rezultate bomo v tem poglavju predstavili v treh delih. Najprej bomo 

predstavili doseţene rezultate glede na nivo likovno-intelektualnega razvoja. 

Sledila bo predstavitev doseţenih rezultatov glede na nivo likovno-ustvarjalnega 

razvoja. Poglavje pa bomo sklenili z analizo likovno-oblikovnega razvoja. 

 

3.4.1 DOSEŢENI REZULTATI GLEDE NA NIVO LIKOVNO-

INTELEKTUALNEGA RAZVOJA 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na nivo likovno-intelektualnega 

razvoja glede na skupino (tabela 3) in spol (tabela 4). 

 

Tabela 3: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupino pri nivoju likovno intelektualnega razvoja. 

Nivo likovno-

intelektualnega 

razvoja 

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

Običajni razvoj 48 23,8625 9,08252 0,003 0,956 1,971 0,053 

Posebne potrebe 24 19,2833 9,71541 

 

Rezultati (tabela 2) pri nivoju intelektualnega razvoja kaţejo na izraţeno tendenco 

razlike (P = 0,053) v korist učencev običajnih osnovnih šol.  Ugotavljamo, da so 

učenci običajnih osnovnih šol pri tem nivoju dosegli boljše rezultate. Tendenca 

razlike pa kaţe tudi na to, da so tudi učenci s posebnimi potrebami pri tem 

kriteriju dosegli precej dobre rezultate, kar nas je presenetilo. Splošni rezultati 

glede na celotni nivo likovno-intelektualnega razvoja nam pokaţe, da ne glede na 

motnje, ki jih imajo učenci s posebnimi potrebami, lahko ti dosegajo dobre 

rezultate na likovno-intelektualni ravni. Ne glede na skupino so učenci prikazali 

skoraj realen prikaz figure, nekaj jih je nakazalo gib in dodalo podrobnosti, 

uspešnejši so bili učenci običajnih osnovnih šol. Pri skupnem nivoju likovno-

intelektualnega razvoja nas je v raziskavi zanimalo vprašanje (RV 1A), ali 

obstajajo razlike glede na skupino. Ugotovili smo, da so razlike med učenci 

običajnih osnovnih šol in učenci osnovnih šol s prilagojenim programom.  
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Tabela 4: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja. 

Nivo likovno-

intelektualnega  

razvoja 

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

Dečki 39 20,5949 8,54012 1,508 0,224 -1,717 0,090 

Deklice  33 24,3939 10,23798 

 

Rezultati (tabela 4) pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja ne kaţejo na 

statistično značilno razliko med spoloma (P = 0,090). Pojavlja se tendenca, ki 

kaţe, da so deklice vendarle dosegle boljše rezultate. Ugotavljamo torej, da se pri 

nivoju likovno-intelektualnega razvoja ne kaţejo pomembnejše razlike med dečki 

in deklicami. Pri skupnem nivoju likovno-intelektualnega razvoja nas je v 

raziskavi zanimalo vprašanje (RV 1S), ali obstajajo razlike glede na spol. 

Ugotovili smo, da med spoloma ni večjih razlik. Figure na risbah vsebujejo ţe 

realnejši prikaz, kar je pričakovano glede na likovnem razvoju otrok. 

 

3.4.1.1 DOSEŢENI REZULTATI GLEDE NA PRIKAZANO NA RISBI 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na prikazano na risbi glede na 

skupino (tabela 5) in spol (tabela 6). 

 
Tabela 5: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupino pri prikazanem na risbi. 

Kaj je prikazano 

na risbi 

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

Običajni razvoj 48 12,5667 7,27916 0,060 0,808 1,533 0,130 

Posebne potrebe 24 9,8083 7,02950 

 

Rezultati (tabela 5) ne kaţejo na statistično značilno razliko pri skupini (P = 

0,130) glede na prikazano na risbi. Ugotavljamo, da med otroki običajnih 

osnovnih šol in šol s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom 

pri tem, kar so prikazali na risbi, ni značilnejših razlik. Učenci so ne glede na 

skupino v svojih risbah pri človeški figuri vključili stopala, obleko, kroj obleke, 

število prstov, okraske, rekvizite, ostale nadrobnosti in zrel izraz. V večini del 

učencev osnovnih šol s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom ni bilo zaznati, da imajo ti učenci motnje v likovnem razvoju.  
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Pri nivoju likovno intelektualnega razvoja nas je v raziskavi zanimalo vprašanje 

(RV 1/1A), ali obstajajo razlike glede na skupino pri prikazanem na risbi. 

Ugotovili smo, da ni zaznati razlik med učenci običajnih osnovnih šol in učenci 

osnovnih šol s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom.  

 

Tabela 6: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri prikazanem na risbi. 

Kaj je prikazano 

na risbi 

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

Dečki 39 10,4872 6,66362 1,473 0,229 -1,485 0,142 

Deklice  33 13,0182 7,79974 

 

Rezultati (tabela 6) ne kaţejo na statistično značilno razliko pri spolu (P = 0,142), 

glede na prikazano na risbi. Ugotavljamo, da med dečki in deklicami pri 

prikazanem na risbi ni statistično značilnejših razlik. Pri nivoju likovno-

intelektualnega razvoja nas je v raziskavi zanimalo vprašanje (RV 4), ali obstajajo 

razlike glede na spol pri prikazanem na risbi. Ugotovili smo, da ni zaznati razlik 

med dečki in deklicami. Učenci in učenke so v svojih risbah zajeli stopnji 

primeren prikaz figure z vsemi dodatki, ki bi jih naj figura imela, s podrobnostmi 

in s pravilnimi odnosi med velikostjo. Pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja 

nas je v raziskavi zanimalo vprašanje (RV 1/1S), ali obstajajo razlike glede na spol 

pri prikazanem na risbi. Ugotovili smo, da med spoloma ni večjih razlik.  

 

3.4.1.2  DOSEŢENI REZULTATI GLEDE NA PRIKAZ GLAVE, TELESA, 

ROK, NOG, OBLEKE, OSTALIH DETAJLOV IN GLEDE NA 

PREPRIČLJIVOST CELOTNEGA GIBA 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na prikaz glave, telesa, rok, nog, 

obleke, ostalih detajlov in na prepričljivost celotnega giba glede na skupino 

(tabela 7) in spol (tabela 8). 
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Tabela 7: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupino pri prikazu glave, telesa, rok, nog, obleke, ostalih detajlov in 

prepričljivost celotnega giba. 

Kako so 

prikazani:  

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

: glava    F P t P 

Običajni razvoj 48 1,2292 0,35247 0,194 0,661 0,903 0,370 

Posebne potrebe 24 1,1417 0,45101 

: telo      

Običajni razvoj 48 1,6708 0,35368 3,339 0,072 2,049 0,048 

Posebne potrebe 24 1,4250 0,53181 

: roke      

Običajni razvoj 48 2,0333 0,40283 1,165 0,284 2,366 0,021 

Posebne potrebe 24 1,7833 0,46031 

: noge      

Običajni razvoj 48 1,0958 0,27673 0,210 0,648 0,415 0,680 

Posebne potrebe 24 1,0583 0,49160 

: obleka      

Običajni razvoj 48 2,0542 0,61574 0,070 0,792 3,055 0,003 

Posebne potrebe 24 1,5667 0,68186 

: ostali detajli      

Običajni razvoj 48 1,7292 0,57091 0,225 0,637 3,096 0,003 

Posebne potrebe 24 1,2833 0,58656 

: prepričljivost 

celotnega giba 

     

Običajni razvoj 48 1,5292 0,49420 0,572 0,452 2,496 0,015 

Posebne potrebe 24 1,2167 0,51387 

 

Med rezultati (tabela 7) se pri prikazu glave, telesa, rok, nog, obleke, ostalih 

detajlov in pri prepričljivosti celotnega giba pojavljajo statistično značilne razlike 

v skupini pri petih dejavnikih. Statistično značilna razlika se pojavlja v skupini pri 

prikazu telesa (P = 0,048), rok (P = 0,021) in pri prepričljivosti celotnega giba (P 

= 0,015), kjer so učenci običajnih osnovni šol dosegli boljše rezultate. Zaznane 

statistično značilne razlike med primerjanima skupinama učencev pa so pri 

prikazu obleke (P = 0,003) in pri prikazu ostalih detajlov (P = 0,003), kjer so 

učenci običajnih osnovnih šol dosegli bistveno boljše rezultate kot učenci 

osnovnih šol s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom. S t-

preizkusom in F preizkusom pri skupini ni bilo zaznanih statističnih razlik pri 

prikazu glave (P=0,370) in nog (P=0,680). Ugotavljamo torej, da so bili učenci 

običajnih osnovnih šol boljši pri prikazu telesa, rok, obleke, ostalih detajlov in pri 

prepričljivosti celotnega giba. V prikazu glave in nog pa ni bilo statistično 

značilnih razlik med učenci običajnih osnovnih šol in učenci osnovnih šol s 

prilagojenim izobraţevalnim programom in niţjim izobrazbenim standardom. 

Učenci običajnih osnovnih šol so bili uspešni pri realnem prikazu obleke z 
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nadrobnostmi in pri narisanih detajlih. Boljši so bili tudi v realnem prikazu telesa, 

rok in prepričljivejši v prikazu giba figure, kar se od otrok pri enajstih letih tudi 

pričakuje. Presenetljivo je, da učenci osnovnih šol s prilagojenim programom in 

niţjim izobrazbenim standardom ne zaostajajo za učenci običajnih osnovnih šol v 

realnem prikazu glave in nog, ki bi naj nakazovale gib. Pri nivoju likovno- 

intelektualnega razvoja nas je v raziskavi zanimalo vprašanje (RV 1/2A), ali 

obstajajo razlike glede na skupino pri prikazu glave, telesa, rok, nog, obleke, 

ostalih detajlov in pri prepričljivost celotnega giba. Ugotovili smo, da so največje 

razlike pri prikazu obleke in ostalih detajlov in pri prikazu telesa, rok ter pri 

prepričljivosti celotnega giba v prid učencem običajnih osnovnih šol. Pri prikazu 

glave in nog pa pri učencih glede na skupino ni razlik. 

 

Tabela 8: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri prikazu glave, telesa, rok, nog, obleke, ostalih detajlov in 

prepričljivost celotnega giba. 

Kako so 

prikazani: 

 

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

: glava    F P t P 

Dečki 39 1,1436 0,36404 1,351 0,249 -1,352 0,181 

Deklice  33 1,2667 0,40825 

: telo      

Dečki 39 1,4667 0,40609 0,275 0,601 -2,714 0,008 

Deklice 33 1,7333 0,42622 

: roke      

Dečki 39 1,8974 0,48962 2,370 0,128 -1,114 0,269 

Deklice 33 2,0121 0,36034 

: noge      

Dečki 39 1,0513 0,25013 3,368 0,071 -0,784 0,437 

Deklice 33 1,1212 0,45809 

: obleka      

Dečki 39 1,7128 0,66775 0,469 0,496 -2,537 0,013 

Deklice 33 2,1030 0,62873 

: ostali detajli      

Dečki 39 1,5077 0,61532 0,178 0,674 -1,104 0,274 

Deklice 33 1,6667 0,60139 

: prepričljivost 

celotnega giba 

     

Dečki 39 1,3846 0,45971 1,930 0,169 -0,715 0,477 

Deklice 33 1,4727 0,58485 

 

Med rezultati (tabela 8) se pri prikazu glave, telesa, rok, nog, obleke, ostalih 

detajlov in pri prepričljivosti celotnega giba pojavljajo statistično značilne razlike 

pri spolu pri dveh dejavnikih. Statistično značilna razlika je pri prikazu obleke (P 

= 0,013), kjer so deklice boljše narisale obleko kot dečki, in pri prikazu telesa  
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(P = 0,008), kjer so prav tako bile veliko boljše deklice kot dečki. Deklice v tem 

starostnem obdobju posvečujejo obleki in upodobitvi človeškega telesa več 

pozornosti kot dečki. Statistično značilnih razlik med dečki in deklicami pa ni bilo 

zaznati pri prikazu glave (P = 0,181), rok (P = 0,269), nog (P = 0,437), ostalih 

detajlov (P = 0,274) in pri prepričljivosti celotnega giba (P = 0,477). Medtem ko 

med dečki in deklicami ni statistično značilne razlike pri prikazu glave, rok, nog, 

ostalih detajlov in pri prepričljivosti celotnega giba, pa se te v večji meri 

pojavljajo pri prikazu telesa in obleke v prid deklicam. Deklice so narisale obleko 

z več nadrobnostmi, dodale so ji gumbe, pas, nakazale vzorec tkanine, dodale 

okraske in druge atribute, s katerimi so med drugim nakazale tudi na spol, kar so 

zmoţni otroci prikazati ţe pri štirih letih. Človeške figure, ki so jih narisale 

deklice, so imele poleg točnosti pozicije udov na telesu večinoma tudi realen 

prikaz, z ţe nakazano plastičnostjo. Dečki so pri tem malo v zaostanku. Torej 

lahko odgovorimo na vprašanje (RV 1/2S), ki nas je v raziskavi zanimalo pri 

nivoju likovno-intelektualnega razvoja, ali obstajajo razlike glede na spol pri 

prikazu glave, telesa, rok, nog, obleke, ostalih detajlov in pri prepričljivost 

celotnega giba. Ugotovili smo, da so največje razlike pri prikazu obleke in telesa v 

prid deklicam. Pri prikazu glave, rok, nog, ostalih detajlov in pri prepričljivosti 

celotnega giba ni razlik glede na spol.  

 

3.4.1.3 NAJVIŠJE VREDNOSTI PRI NIVOJU LIKOVNO-

INTELEKTUALNEGA RAZVOJA 

 

Predstavili bomo likovna dela, ki so dosegla največ točk pri nivoju likovno 

intelektualnega razvoja. Najvišje moţno število točk, ki so jih lahko učenci dobili, 

je bilo 50. Predstavili bomo dela običajnih osnovnih šol in šol s prilagojenim 

programom in niţjim izobrazbenim standardom ter dela obeh spolov. 
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Slika 1: Deček običajne osnovne šole (šifra 24), najvišji doseţeni nivo točk pri nivoju likovno-intelektualnega 

razvoja. 

 

Deček običajne osnovne šole je pri tem likovnem delu (slika 1) dosegel 40,8 točk, 

kar je bil najvišji nivo točk pri dečkih običajnih osnovnih šol. Popolno in dosledno 

se je lotil prikaza figur. Upošteval je vse zakonitosti, ki bi jih naj figura vsebovala. 

Prikaz glave in telesa je dokaj realen. Čuti se ţelja po pregibu v nogi in roki, s tem 

pa tudi določena kretnja, ki opisuje neko delo. Pri obleki vidimo nekaj 

nadrobnosti, z moţnostjo zaznave spola in poklica. 

 

 
Slika 2: Deklica običajne osnovne šole (šifra 58), najvišji doseţeni nivo točk pri nivoju likovno-

intelektualnega razvoja. 

 

Deklica običajne osnovne šole je pri tem likovnem delu (slika 2) dosegla 45,4 

točk, kar je najvišji doseţeni nivo točk pri tem nivoju pri deklicah običajnih 

osnovnih šol. Pri prikazu figure je vključila stopala, obleko z dodatki in krojem, 

po kateri je moţno razločiti spol in poklic. Nakazala je pregib roke in noge s prsti. 

Izraz je zrel z dokaj realni prikazom figur, dodanimi okraski in rekviziti. 

  



50 

 

 
Slika 3: Deček osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom (šifra 68), najvišji 

doseţeni nivo točk pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja. 

 

Deček osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom je pri tem likovnem delu (slika 3) dosegel 33,4 točk, kaj je bil pri 

dečkih teh šol najvišji doseţeni nivo. Risba s flomastrom vsebuje prikaz skoraj 

realne glave in telesa. Roke imajo dodano število prstov, pri nogah so prikazana 

stopala in na obleki ene figure je vzorec, glede na obleko je določljiv tudi spol 

figur. V tem likovnem delu se čuti tudi teţnja po gibanju desne figure. 

 

 
Slika 4: Deklica osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom (šifra 1), 

najvišji doseţeni nivo točk pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja. 

 

Deklica osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom je pri tem likovnem delu (slika 4) dosegla 45,2 točk, kar je najvišjo 

doseţeno število točk pri tem nivoju pri deklicah osnovnih šol s prilagojenim 

programom in niţjim izobrazbenim standardom. Delo se primerja s sliko 2, saj sta 

učenki dosegli skoraj enako število točk. Na risbi je prikazano realno človeško 
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telo, z delno nakazano plastičnostjo, tudi glava je dokaj realna, vendar je prikaz 

neplastičen. Noge, ki vključujejo stopala, imajo pregib v kolenu, kar nakazuje na 

neko delo oziroma gibanje, hojo. Prav tako roke s prsti na eni figuri, ki z 

valovitimi linijami nakazujejo gib. Obleka figur prikazuje kroj in vsebuje nekaj 

nadrobnosti z vzorcem. 

 

3.4.1.4 NAJNIŢJE VREDNOSTI PRI NIVOJU LIKOVNO-

INTELEKTUALNEGA RAZVOJA 

 

Predstavili bomo likovna dela, ki so dosegla najmanj točk pri skupnem nivoju 

likovno-intelektualnega razvoja. Najniţje doseţeno število točk je bilo 3,4 točk od 

skupnih 50, ki bi jih lahko dosegli. Predstavili bomo dela običajnih osnovnih šol 

in šol s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom ter dela obeh 

spolov. 

 

 
Slika 5: Deček običajne osnovne šole (šifra 64), najniţji doseţeni nivo točk pri nivoju likovno-intelektualnega 

razvoja. 

 

Deček običajne osnovne šole je pri tem likovnem delu (slika 5) dosegel 9,4 točk, 

kar je bil najniţji nivo točk pri dečkih običajnih osnovnih šol. V prikazu človeške 

figure je glava enostavne oblike z nakazanimi oči in paralelnimi linijami za usta. 

Tudi telo je narisano samo z eno linijo, prav tako roke in noge, brez dodanih 

prstov in stopal. Siromašen shematski prikaz človeške figure ne vsebuje nobenih 

nadrobnosti in detajlov, zasledimo lahko le prelom črt, ki nakazuje pregib v 

kolenu. 
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Slika 6: Deklica običajne osnovne šole (šifra 41), najniţji doseţeni nivo točk pri nivoju likovno-

intelektualnega razvoja. 

 

Deklica običajne osnovne šole je pri tem likovnem delu (slika 6) dosegla 9,6 točk, 

kar je najniţji doseţeni nivo točk pri tem nivoju pri deklicah običajnih osnovnih 

šol. Pri prikazu človeške figure je pri obeh osebah viden samo zadnji del glave, 

kar nam ne pove nobenega podatka o obrazu. Ena oseba ima dodane okraske, kot 

je plavut in pokrivalo na glavi. Likovno delo je pri prikazu človeške figure 

skromno in nam ne da realnih rezultatov pri ocenjevanju nivoja likovno-

intelektualnega razvoja. Glede na izbrano opredelitev figure ni bilo likovno delo 

moč oceniti. Deklica ni upoštevala testnih navodil. 

 

 
Slika 7: Deček osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom (šifra 72), 

najniţji doseţeni nivo točk pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja. 

 

Deček osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom je pri tem likovnem delu (slika 7) dosegel 3,4 točk, kaj je bil pri 

dečkih teh šol najvišji doseţeni nivo. Tudi na splošno glede na nivo likovno-
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intelektualnega razvoja je to najslabši dobljeni rezultat pri obeh spolih. Deček, ki 

je avtor te risbe, ima hujšo obliko cerebralne paralize, motnjo, pri kateri so 

poškodovani moţgani in zato so pri tej risbi izraţeni nezavedni gibi. 

 

 

Slika 8: Deklica osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom (šifra 66), 

najniţji doseţeni nivo točk pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja. 

 

Deklica osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom je pri tem likovnem delu (slika 8) dosegla 14,8 točk, kar je najniţje 

doseţeno število točk pri tem nivoju pri deklicah osnovnih šol s prilagojenim 

programom in niţjim izobrazbenim standardom. Na risbi sta prikazani dve 

človeški figuri z dokaj enostavnimi linijami na obrazu in relativni točnosti 

pozicije  udov na telesu. Širina rok in nog je  označena z dvojnimi linijami, 

dodanimi prsti na rokah in stopali. Prikaz obleke je enostaven, detajlov in ostalih 

nadrobnosti ni. 

  



54 

 

3.4.2 DOSEŢENI REZULTATI GLEDE NA NIVO LIKOVNO-

USTVARJALNEGA RAZVOJA 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na nivo likovno-ustvarjalnega 

razvoja glede na skupino (tabela 9) in spol (tabela 10). 

 

Tabela 9: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupino pri nivoju ustvarjalnega razvoja. 

Nivo 

ustvarjalnega 

razvoja 

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

Običajni razvoj 48 24,4396 6,70525 3,872 0,053 3,526 0,001 

Posebne potrebe 24 19,2750 5,38656 

 

Pri analizi nivoja likovno-ustvarjalnega razvoja (tabela 9) se kaţe statistično 

značilna razlika z vidika skupine v korist otrok običajnih osnovnih šol (P = 

0,001). Učenci z običajnim razvoj so pri tem dejavniku dosegli boljše rezultate kot 

učenci s posebnimi potrebami. S tem lahko odgovorimo na vprašanje, ki nas je 

zanimalo v raziskavi (RV 2A), ali obstajajo razlike glede na skupino pri nivoju 

ustvarjalnega razvoja na splošno. Ugotovimo lahko, da so statistično značilne 

razlike v prid učencem običajnih osnovnih šol. 

 

Tabela 10: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri nivoju ustvarjalnega razvoja. 

Nivo 

ustvarjalnega 

razvoja 

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

Dečki 39 21,7641 6,58065 0,774 0,382 -1,316 0,192 

Deklice 33 23,8455 6,81043 

 

Analiza nivoja ustvarjalnega razvoja je pokazala (tabela 10), da pri tem nivoju ni 

moč zaznati statistično značilnih razlik (P = 0,192). Iz tega sledi, da med dečki in 

deklicami pri nivoju ustvarjalnega razvoja ni pomembnejših razlik. Odgovorimo 

lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 2S), ali obstajajo razlike 

glede na spol pri nivoju ustvarjalnega razvoja na splošno. Ugotovimo lahko, da ni 

statistično značilnih razlik med spoloma.  
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3.4.2.1 DOSEŢENI REZULTATI PRI DEJAVNIKU OBČUTLJIVOSTI ZA 

LIKOVNE PROBLEME 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na nivo ustvarjalnega razvoja 

pri dejavniku občutljivosti za likovne probleme glede na skupino (tabela 11) in 

spol (tabela 12). 

 

Tabela 11: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupino pri dejavniku ustvarjalnosti občutljivost za likovne probleme. 

OBČUTLJIVOST 

ZA LIKOVNE 

PROBLEME 

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Senzibilnost    F P t P 

Običajni razvoj 48 1,8792 0,65719 0,257 0,614 2,718 0,008 

Posebne potrebe 24 1,4417 0,61568 

Prepoznavanje 

lik. problemov na 

motivu 

     

Običajni razvoj 48 1,9292 0,73512 1,591 0,211 2,728 0,008 

Posebne potrebe 24 1,4583 0,58823 

 

Rezultati (tabela 11) pri dejavniku ustvarjalnosti občutljivost za likovne probleme 

kaţejo na statistično značilno razliko pri senzibilnosti (P=0,008) in pri 

prepoznavanju likovnih problemov na motivu (P=0,008) glede na skupino. 

Ugotavljamo, da so učenci običajnih osnovnih šol pokazali večjo občutljivost za 

likovne probleme in s tem dosegli boljše rezultate. Učenci običajnih osnovnih šol 

imajo večjo sposobnost, da opazijo pomanjkljivosti ali potrebe po spremembah na 

ţe obstoječih stvareh, kot učenci s posebnimi potrebami. Pri nivoju ustvarjalnega 

razvoja nas je v raziskavi zanimalo vprašanje (RV 2/1A), ali obstajajo razlike 

glede na skupino pri občutljivosti za likovne probleme. Ugotovili smo, da so 

učenci običajnih osnovnih šol občutljivejši za dojemanje likovnega problema in 

pri likovnem transportiranju kot učenci osnovnih šol s prilagojenim programom in 

niţjim izobrazbenim standardom.  
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Tabela 12: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri dejavniku ustvarjalnosti občutljivost za likovne probleme. 

OBČUTLJIVOST 

ZA LIKOVNE 

PROBLEME  

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Senzibilnost    F P t P 

Dečki 39 1,6205 0,65017 0,574 0,451 -1,564 0,122 

Deklice 33 1,8667 0,68313 

Prepoznavanje 

lik. problemov na 

motivu 

     

Dečki 39 1,6564 0,68356 0,473 0,494 -1,495 0,140 

Deklice 33 1,9091 0,75015 

 

Rezultati (tabela 12) pri dejavniku ustvarjalnosti občutljivost za likovne probleme 

ne kaţejo statistično značilnih razlik pri dejavniku senzibilnosti (P = 0,122), prav 

tako jih ni moč zaznati pri dejavniku prepoznavanje likovnih problemov na 

motivu (P = 0,140) glede na spol. Ugotavljamo, da ni večjih statistično značilnih 

razlik med dečki in deklicami pri dejavniku senzibilnosti in pri prepoznavanju 

likovnih problemov na motivu. Sposobnost, kako učenci odkrivajo probleme v še 

nedoţivetih problemskih situacijah in jih glede na dano situacijo tudi 

transportirajo, ni odvisna od spola. Pri nivoju ustvarjalnega razvoja nas je v 

raziskavi zanimalo vprašanje (RV 2/1S), ali obstajajo razlike glede na spol pri 

občutljivosti za likovne probleme. Ugotovili smo, da med učenci glede na spol ni 

razlik. 

 

3.4.2.2 DOSEŢENI REZULTATI PRI DEJAVNIKU ELABORACIJE 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na nivo ustvarjalnega razvoja 

pri dejavniku elaboracije glede na skupino (tabela 13) in spol (tabela 14). 
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Tabela 13: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupino pri dejavniku elaboracije. 

ELABORACIJA Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Idejno miselna 

elaboracija 

   F P t P 

Običajni razvoj 48 2,0458 0,65784 0,123 0,727 3,442 0,001 

Posebne potrebe 24 1,4500 0,75814 

Estetska 

organizacija 

izraza 

     

Običajni razvoj 48 2,1750 0,70575 1,829 0,181 2,721 0,008 

Posebne potrebe 24 1,7000 0,68271 

 

Pri analizi rezultatov dejavnika elaboracije vidimo (tabela 13), da pri tem 

dejavniku obstaja statistično značilna razlika pri skupini. S t-preizkusom smo 

zaznali statistično značilno razliko pri idejno miselni elaboraciji (P=0,001) in pri 

estetski organizaciji izraza (P=0,008) pri skupini. Ugotavljamo, da so učenci iz 

običajnih osnovnih šol po pričakovanjih boljši pri dejavniku ustvarjalnosti likovni 

elaboraciji, torej pri idejno miselni elaboraciji in pri estetski organizaciji izraza. 

Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 2/2A), ali 

obstajajo razlike glede na skupino pri dejavniku elaboracije. Ugotovili smo, da so 

učenci običajnih osnovnih šol sposobnejši načrtovanja v naprej. Omenjeni učenci 

imajo večjo sposobnost planiranja in načrtovanja ideje, ki se na risbi odraţa kot 

skladnost med sestavnimi deli oblikovanj, kot otroci s posebnimi potrebami.  

 

Tabela 14: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri dejavniku elaboracije. 

ELABORACIJA  Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Idejno miselna 

elaboracija 

   F P t P 

Dečki 39 1,6872 0,61180 3,274 0,075 -1,976 0,053 

Deklice 33 2,0364 0,84477 

Estetska 

organizacija 

izraza 

     

Dečki 39 1,8205 0,63544 2,691 0,105 -2,579 0,012 

Deklice 33 2,2485 0,77303 
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Pri analizi rezultatov dejavnika likovna elaboracija vidimo (tabela 14) statistično 

značilno razliko glede na spol pri estetski organizaciji izraza (P = 0,012), pri 

idejno miselni elaboraciji pa se izraţa tendenca (P = 0,053) v obeh primerih v 

korist deklic. Ugotavljamo, da so deklice pri idejno miselni elaboraciji, pri 

pripravljanju kreativnega procesa ter pri estetski organizaciji izraza, skladnosti 

ideje in materiala, pri likovnem planiranju ob upoštevanju oblikovnih zakonitosti 

dosegle boljše rezultate kot dečki. Vendar pa so bili tudi dečki blizu deklicam pri 

idejno miselni elaboraciji glede na izraţeno tendenco. Deklice v tej starostni 

stopnji bolj potrpeţljivo gradijo svoje delo. Za dečke v tej starosti pa je značilno, 

da so bolj impulzivni. Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v 

raziskavi (RV 2/2S), ali obstajajo razlike glede na spol pri dejavniku elaboracije. 

Ugotovili smo, da so deklice boljše izvedle likovno idejo, ki je nastala v skladnem 

ustvarjalnem procesu kot dečki. Vendar razlika ni bila tako očitna kot pri uporabi 

likovnih zakonitosti, kjer so bile deklice uspešnejše.  

 

3.4.2.3 DOSEŢENI REZULTATI PRI DEJAVNIKU FLEKSIBILNOSTI 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na nivo likovno-ustvarjalnega 

razvoja pri dejavniku fleksibilnosti glede na skupino (tabela 15) in spol (tabela 

16). 

 

Tabela 15: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupino pri dejavniku fleksibilnosti. 

FLEKSIBILNOST Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Odkrivanje novih 

poti 

   F P t P 

Običajni razvoj 48 2,2000 0,64313 6,179 0,015 4,049 0,000 

Posebne potrebe 24 1,6833 0,42902 

Fleksibilno 

prilagajanje 

     

Običajni razvoj 48 2,1688 0,38601 0,184 0,669 0,940 0,351 

Posebne potrebe 24 2,0750 0,42452 

 

Rezultati (tabela 15) pri dejavniku likovne fleksibilnosti kaţejo na izrazito razliko 

pri tem dejavniku z vidika skupine. Statistično značilna razlika se pojavlja pri 

odkrivanju novih poti v iskanju likovnih rešitev, pri likovnem divergentnem 
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mišljenju (P = 0,000) v korist učencev običajnih osnovnih šol. Pri fleksibilnem 

prilagajanju izraznim sredstvom pa ni statistično značilne razlike (P = 0,351) pri 

skupini. Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 

2/3A), ali obstajajo razlike glede na skupino pri dejavniku fleksibilnosti. Ugotovili 

smo, da so učenci običajnih osnovnih šol dovzetnejši za reševanje objektov ali 

figur na svoj način, torej je vse manj pričakovanih rešitev in več odkritih novih 

idej. Omenjeni učenci pa se enačijo z učenci osnovnih šol s prilagojenim 

programom in niţjim izobrazbenim standardom v raznovrstni uporabi materiala, v 

našem primeru flomastra. Sama tehnika risanja s flomastrom ne omogoča 

variiranja v likovnem smislu. Enakomerna, likovno ''številna'' sled, ki jo pušča 

flomaster, ne nudi posebnega prilagajanja in zato razlik med skupinama učencev 

praktično ni. 

 

Tabela 16: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri dejavniku fleksibilnosti. 

FLEKSIBILNOST  Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Odkrivanje novih 

poti 

   F P t P 

Dečki 39 1,9385 0,66988 0,037 0,848 -1,320 0,191 

Deklice 33 2,1333 0,56495 

Fleksibilno 

prilagajanje 

     

Dečki 39 2,0410 0,44052 4,818 0,031 -2,363 0,021 

Deklice 33 2,2515 0,31237 

 

Rezultati (tabela 16) dejavnika fleksibilnosti pri odkrivanju novih poti (P = 0,191) 

ne kaţejo statistično značilnih razlik med spoloma. Precejšnja razlika se kaţe pri 

fleksibilnem prilagajanju (P = 0,021) v korist deklic. Ugotavljamo, da ni večjih 

razlik pri odkrivanju novih poti v iskanju likovnih rešitev, pri likovnem 

divergentnem mišljenju med spoloma. Pomembnejše so razlike pri fleksibilnem 

prilagajanju izraznim sredstvom, kjer so boljše rezultate po pričakovanjih dosegle 

deklice. Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 2/3S), 

ali obstajajo razlike glede na spol pri dejavniku fleksibilnosti. Ugotovili smo, da 

ne glede na spol učenci rešujejo likovne naloge na svoj način. Medtem pa so pri 

uporabi flomastra bile boljše deklice, ki so znale ta material raznovrstno 

izkoristiti.   
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3.4.2.4 DOSEŢENI REZULTATI PRI DEJAVNIKU LIKOVNE 

FLUENTNOSTI 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na nivo ustvarjalnega razvoja 

pri dejavniku likovne fluentnosti glede na skupino (tabela 17) in spol (tabela 18). 

 

Tabela 17: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupino pri dejavniku likovne fluentnosti. 

LIKOVNA 

FLUENTNOST  

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Fluentnost 

likovnih idej 

   F P t P 

Običajni razvoj 48 2,0708 0,63311 0,461 0,499 4,170 0,000 

Posebne potrebe 24 1,4250 0,59069 

Motorična 

spretnost 

     

Običajni razvoj 48 2,2958 0,77513 4,236 0,043 3,477 0,001 

Posebne potrebe 24 1,6917 0,65136 

 

Rezultati (tabela 17) pri dejavniku likovne fluentnosti, pri fluentnosti likovnih idej 

(P = 0,000) kaţejo na statistično značilne razlike v korist učencev običajnih 

osnovnih šol. Boljše rezultate so učenci običajnih osnovnih šol dosegli tudi pri 

motorični spretnosti v realizaciji idej pri t-preizkusu (P = 0,001). Ugotavljamo 

boljše rezultate učencev običajnih osnovnih šol pri fluentnosti likovnih idej in pri 

motorični spretnosti. Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v 

raziskavi (RV 2/4A), ali obstajajo razlike glede na skupino pri dejavniku 

fluentnosti. Ugotovili smo, da so učenci običajnih osnovnih šol boljši v 

proizvajanju čim večjega števila novih idej v danem času kot učenci osnovnih šol 

s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom. Prav tako je boljša 

motorika, ki vključno z dano idejo daje različne fine operacije pri učencih z 

običajnim razvojem.  
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Tabela 18: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri dejavniku likovne fluentnosti. 

LIKOVNA 

FLUENTNOST  

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Fluentnost 

likovnih idej 

   F P t P 

Dečki 39 1,7641 0,68036 0,276 0,601 -1,232 0,222 

Deklice 33 1,9636 0,69003 

Motorična 

spretnost  

     

Dečki 39 2,0051 0,72036 3,716 0,058 -1,034 0,305 

Deklice 33 2,2000 0,85586 

 

Pri rezultatih (tabela 18) dejavnika ustvarjalnosti likovni fluentnosti nismo zaznali 

statistično značilnih razlik glede na spol. Pri fluentnosti likovnih idej kaţejo 

rezultati (P = 0,222), da pri tem dejavniku med dečki in deklicami ni razlik. T-

preizkus je podobno pokazal za motorično spretnost v realizaciji ideje (P = 0,305). 

Ugotavljamo, da so deklice dosegle boljše rezultate pri motorični spretnosti, pri 

fluetnosti likovnih idej pa so rezultati med spoloma dokaj podobni.  

Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 2/4S), ali 

obstajajo razlike glede na spol pri dejavniku fluentnosti. Ugotovili smo, da učenci 

razvijajo nove ideje in so likovno spretni pri motoriki ne glede na spol. 

 

3.4.2.5 DOSEŢENI REZULTATI PRI DEJAVNIKU LIKOVNE 

ORIGINALNOSTI 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na nivo ustvarjalnega razvoja 

pri dejavniku likovne originalnosti glede na skupino (tabela 19) in spol (tabela20). 

 
Tabela 19: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupino pri dejavniku likovne originalnosti. 

LIKOVNA 

ORIGINALNOST-  

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Likovna 

originalnost 

   F P t P 

Običajni razvoj 48 2,2417 0,63909 0,854 0,359 1,258 0,213 

Posebne potrebe 24 2,0167 0,85040 

Originalno v 

smislu 

opazovanja 

     

Običajni razvoj 48 2,2708 0,69342 0,625 0,432 3,111 0,003 

Posebne potrebe 24 1,7417 0,65270 
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Pri analizi statističnih dejavnikov (tabela 19) v sklopu dejavnika likovne 

originalnosti nismo in smo zaznali statistično značilnih razlik glede na skupino. 

Pri likovni originalnosti kot individualni senzibilnosti kaţejo rezultati (P = 0,213), 

da ni statistično značilnih razlik. Medtem pa smo s t-preizkusom (P = 0,003) pri 

originalnosti v smislu opazovanja zaznali statistično značilno razliko pri skupini v 

korist otrok običajnih osnovnih šol. Ugotavljamo, da so bili učenci pri dejavniku 

originalnost pri likovni originalnosti kot individualni senzibilnosti primerljivi med 

seboj, medtem pa se je statistično značilna razlika pokazala pri originalnosti v 

smislu opazovanja, kjer so bili uspešnejši otroci običajnih osnovnih šol. 

Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 2/5A), ali 

obstajajo razlike glede na skupino pri dejavniku originalnosti. Ugotovili smo, da 

razlik pri prikazu originalnih, nepričakovanih rešitev na risbi glede na skupino ni. 

So pa pri detajlih, ki se pri teh rešitvah pojavljajo. Učenci običajnih osnovnih šol 

so te originalne nadrobnosti dobro vnesli v risbo, tako da se dobro vklapljajo in 

ustvarjajo dobre odnose med njimi. Torej se razlika pri dejavniku glede na 

skupino pojavlja glede na originalne detajle, pri sami originalnosti pa ni razlik. 

 

Tabela 20: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri dejavniku likovne originalnosti. 

LIKOVNA 

ORIGINALNOST  

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Likovna 

originalnost 

   F P t P 

Dečki 39 2,1692 0,73776 0,036 0,850 0,033 0,974 

Deklice 33 2,1636 0,70614 

Originalno v 

smislu 

opazovanja 

     

Dečki 39 2,0872 0,70157 0,546 0,462 -0,092 0,927 

Deklice 33 2,1030 0,75353 

 

Analiza t-preizkusa (tabela 20) pri likovni originalnosti kot individualni 

senzibilnosti (P = 0,974) ter pri originalnosti v smislu opazovanja (P = 0,927) ni 

pokazala statistično značilnih razlik glede na spol vseh učencev. Ugotavljamo 

torej, da so bili dečki in deklice pri tem dejavniku glede na rezultate skoraj enako 

uspešni. Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 18), 

ali obstajajo razlike glede na spol pri dejavniku originalnosti. Ugotovili smo, da 
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razlik med spoloma ni. Oboji so pribliţno enako izraţajo v risbi na nepričakovan, 

originalen način in vključujejo originalne nadrobnosti ne glede na spol. 

 

3.4.2.6 DOSEŢENI REZULTATI PRI DEJAVNIKU LIKOVNE 

REDEFINICIJE 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na nivo ustvarjalnega razvoja 

pri dejavniku likovne redefinicije glede na skupino (tabela 21) in spol (tabela 22). 

 

Tabela 21: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupino pri dejavniku likovne redefinicije. 

LIKOVNA 

REDEFINICIJA  

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Občutljivo 

opaţanje 

   F P t P 

Običajni razvoj 48 1,5458 0,56529 3,526 0,065 1,931 0,058 

Posebne potrebe 24 1,3333 0,36196 

Proces 

uspešnega lik. 

transportiranja 

     

Običajni razvoj 48 1,6167 0,52322 7,653 0,007 3,396 0,001 

Posebne potrebe 24 1,2583 0,36106 

 

Rezultati t-preizkusa (P = 0,001) (tabela 21) pri ustvarjalnem dejavniku likovne 

redefinicije kaţejo na tendenco pri občutljivem opaţanju (P = 0,058) in na 

statistično značilne razlike pri procesu uspešnega likovnega transportiranja. 

Ugotavljamo, da so učenci običajnih osnovnih šol pri občutljivem opaţanju tistih 

likovnih pojavov, ki so ugodni za likovno transportiranje, dosegli boljše rezultate, 

prav tako pri procesu uspešnega likovnega transportiranja. Tendenca pri 

občutljivem opaţanju pa kaţe na to, da so učenci s šol s prilagojenim programom 

in niţjim izobrazbenim standardom dosegli dobre rezultate, kar je presenetljivo. 

Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 2/6A), ali 

obstajajo razlike glede na skupino pri dejavniku redefinicije. Ugotovili smo, da so 

razlike v redefiniranju v novo likovno strukturo, kjer so bili uspešnejši učenci 

običajnih osnovnih šol. Prav tako so bili omenjeni učenci boljši v predrugačenju 

predmetov v nove oblike ali namene, vendar učenci osnovnih šol s prilagojenim 

programom in niţjim izobrazbenim standardom za njimi ne zaostajajo veliko 

glede na izraţeno tendenco.   
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Tabela 22: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri dejavniku likovne redefinicije. 

LIKOVNA 

REDEFINICIJA  

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Občutljivo 

opaţanje 

   F P t P 

Dečki 39 1,4769 0,51629 0,126 0,724 0,034 0,973 

Deklice 33 1,4727 0,51918 

Proces 

uspešnega lik. 

transportiranja 

     

Dečki 39 1,4974 0,53875 0,443 0,508 0,004 0,997 

Deklice 33 1,4970 0,46401 

 

Rezultati (tabela 22) pri dejavniku likovne redefinicije ne kaţejo statistično 

značilnih razlik med spoloma niti pri občutljivem opaţanju (P = 0,973) kot tudi ne 

pri procesu uspešnega likovnega transportiranja (P = 0,997). Ugotavljamo, da so 

dečki in deklice pri dejavniku likovne redefinicije dosegli podobne rezultate. 

Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 2/6S), ali 

obstajajo razlike glede na spol vseh učencev pri dejavniku redefinicije. Ugotovili 

smo, da razlik glede na spol ni. Učenci in učenke v pribliţno enaki meri znajo 

predrugačiti predmete v novo obliko in pomen, prav tako so enako uspešni pri 

redefiniranju po obsegu in karakterju. 
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3.4.2.7 NAJVIŠJE VREDNOSTI PRI NIVOJU LIKOVNO-

USTVARJALNEGA RAZVOJA 

 

Predstavili bomo likovna dela, ki so dosegla največ točk pri nivoju ustvarjalnega 

razvoja. Najvišje moţno število točk, ki so jih lahko učenci dobili, je bilo 50. 

Predstavili bomo dela običajnih osnovnih šol in šol s prilagojenim programom in 

niţjim izobrazbenim standardom ter dela obeh spolov. 

 

 
Slika 9: Deček običajne osnovne šole (šifra 50), najvišji doseţeni nivo točk pri nivoju ustvarjalnega razvoja. 

 

Deček običajne osnovne šole je pri tem likovnem delu (slika 9) dosegel 39,4 točk, 

kar je predstavljalo zgornji nivo točk pri dečkih običajnih osnovnih šol. V celoti je 

zapolnil format in ustvarjalno vključil detajle in originalne nadrobnosti v svojo 

risbo. Vidna je dobra likovna ideja, ki je izvedena v ujemanju s kreativnim 

procesom. Učenec je iskal nove poti pri iskanju novih likovnih rešitev tudi z 

različno upodobitvijo figur. Dobro zaznava komponente za transportiranje, saj 

obliko polţa transportira v razne predmete. 

 

 
Slika 10: Deklica običajne osnovne šole (šifra 59), najvišji doseţeni nivo točk pri nivoju ustvarjalnega 

razvoja. 
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Deklica običajne osnovne šole je pri tem likovnem delu (slika 10) dosegla 34,6 

točk, kar je predstavljalo zgornji nivo točk pri deklicah običajnih osnovnih šol. 

Celoten format risbe je zapolnjen z nekaj originalnimi nadrobnostmi, ki so dokaj 

zavestno razporejene po listu. Vidi se načrtovanje dela v naprej, kar se izraţa tudi 

v količini vloţenih elementov. Dobro motorika, ki se izraţa na detajlih in finih 

operacijah. 

 

 
Slika 11: Deček osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom (šifra 68), 

najvišji doseţeni nivo točk pri nivoju ustvarjalnega razvoja. 

 

Deček osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom je pri tem likovnem delu (slika 11) dosegel 25,8 točk, kaj je bil pri 

dečkih teh šol najvišji doseţeni nivo. Učenec z laţjo duševno motnjo v razvoju je 

dokaj dobro izkoristil izrazna sredstva, saj je uporabil tanke in debele črte na 

figuri in predmetih. Ob delni rešitvi likovnega problema je vidna prisotnost 

likovne občutljivosti. 

 

 
Slika 12: Deklica osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom (šifra 1), 

najvišji doseţeni nivo točk pri nivoju ustvarjalnega razvoja.  
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Deklica osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom je pri tem likovnem delu (slika 12) dosegla 38,2 točk, kar je najvišje 

doseţeno število točk pri tem nivoju pri deklicah osnovnih šol s prilagojenim 

programom in niţjim izobrazbenim standardom. Komponente na risbi so skladne 

med sabo, tako tudi celotno deluje skladno, vendar pa vseeno ne dovolj 

prepričljivo. Dobro so izraţene posamezne originalne nadrobnosti, ki se z odlično 

motoriko vklapljajo v celoto. 

 

3.4.2.8 NAJNIŢJE VREDNOSTI PRI NIVOJU LIKOVNO-

USTVARJALNEGA RAZVOJA 

 

Predstavili bomo likovna dela, ki so dosegla najmanj točk pri skupnem nivoju 

ustvarjalnega razvoja. Najniţjo število doseţenih točk je bilo 13,4 od skupnih 50, 

ki bi jih lahko dosegli. Predstavili bomo dela običajnih osnovnih šol in šol s 

prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom ter dela obeh spolov. 

 

 

Slika 13: Deček običajne osnovne šole (šifra 46), najniţji doseţeni nivo točk pri ustvarjalnem nivoju. 

 

Deček običajne osnovne šole je pri tem likovnem delu (slika 13) dosegel najniţjo 

število točk (15,4) med dečki teh šol. Pri ustvarjanju se ni potrudil, vključil je 

osnovne elemente sobe. Vidna je le delna prilagojenost izraznim sredstvom. 
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Slika 14: Deklica običajne osnovne šole (šifra 52), najniţji doseţeni nivo točk pri ustvarjalnem nivoju. 

 

Deklica običajne osnovne šole je pri tem likovnem delu (slika 14) dosegla 

najniţjo število točk 13,4 med deklicami običajnih osnovnih šol. Likovno delo je 

brez ustvarjalne ideje. Učenkino likovno delo teţko poveţemo z nalogo, ki so jo 

morali izvesti (Jaz na obisku pri podvodnem moţu). 

 

 
Slika 15: Deček osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom (šifra 8), 

najniţji doseţeni nivo točk pri ustvarjalnem nivoju. 

 

Deček osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom je pri tem likovnem delu (slika 15) dosegel 13,4 točk, kar je bil pri 

dečkih teh šol najniţji doseţeni nivo. To delo ima pri ustvarjalnem nivoju 

najslabše točke, tako tudi ţe predstavljeno likovno delo učenke običajne osnovne 

šole (slika 14). Vendar pa ima ta učenec poleg laţje duševne motnje še zmerno 

govorno-jezikovno motnjo in primanjkljaje na posameznih področjih učenja. 

Ustvaril je likovno delo, pri katerem zaznamo likovno idejo, vendar ta ni likovno 

zanimiva in zato ni spodbujenega kreativnega procesa. 
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Slika 16: Deklica osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom (šifra 69), 

najniţji doseţeni nivo točk pri ustvarjalnem nivoju. 

 

Deklica osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom je pri tem likovnem delu (slika 16) dosegla najniţje število točk 

(14,4) med deklicami osnovnih šol s prilagojenim programom in niţjim 

izobrazbenim standardom.  Učenka z laţjo duševno motnjo z likovnim delom 

nakazuje na likovno idejo. Ne zmore jo realizirati, saj nima spodbude v notranji 

motivaciji za iskanje novih poti v likovnem izraţanju. 
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3.4.3 DOSEŢENI REZULTATI GLEDE NA NIVO LIKOVNO-

OBLIKOVNEGA RAZVOJA 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na nivo oblikovnega razvoja 

glede na skupino (tabela 23) in spol (tabela 24). 

 
Tabela 23: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupino pri nivoju oblikovnega razvoja. 

Nivo 

oblikovnega 

razvoja 

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

Običajni razvoj 48 24,6000 7,36374 11,197 0,001 4,633 0,000 

Posebne potrebe 24 18,2083 4,30792 

 

Pri analizi rezultatov (tabela 23) nivoja likovno-oblikovnega razvoja smo s t-

preizkusom zaznali statistično značilne razlike pri skupini (P = 0,000). 

Ugotavljamo, da so bili pri rezultatih uspešnejši otroci običajnih osnovnih šol, saj 

so dosegli višje povprečne vrednosti in boljše rezultate. Odgovorimo lahko na 

vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 3A), ali obstajajo razlike pri 

skupnem nivoju oblikovnega razvoja glede na skupino. Ugotovili smo, da so 

razlike v prid učencem običajnih osnovnih šol. 

 
Tabela 24: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri nivoju oblikovnega razvoja. 

Nivo 

oblikovnega 

razvoja 

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

Dečki 39 20,6923 6,77423 1,049 0,309 -2,366 0,021 

Deklice 33 24,5697 7,10741 

 

Pri analizi rezultatov (tabela 24) smo pri t-preizkusu zaznali statistično značilno 

razliko (P = 0,021) glede na spol pri nivoju oblikovnega razvoja v prid deklicam. 

Deklice so dosegle boljše rezultate od dečkov. Pri nivoju oblikovnega razvoja je 

torej opaţena pomembnejša statistična značilna razlika med dečki in deklicami. 

Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 22), ali 

obstajajo razlike pri skupnem nivoju oblikovnega razvoja glede na spol. Ugotovili 

smo, da so razlike v prid deklicam. Razlike med spoloma lahko pojasnimo z 

dejstvom, da deklice v tem starostnem obdobju bolje kot dečki poslušajo navodila 
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in jim tudi sledijo. Zato so pri delu bolj zavzeta ter osredotočena na izgled 

likovnega dela. 

 

3.4.3.1 DOSEŢENI REZULTATI PRI RAZMNOŢEVANJU LIKOVNIH 

ELEMENTOV 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na nivo oblikovnega razvoja pri 

razmnoţevanju likovnih elementov glede na skupino (tabela 25) in spol (tabela 

26). 

 
Tabela 25: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupino pri razmnoţevanju likovnih elementov. 

Razmnoţevanje 

likovnih 

elementov:  

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardn

i odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

: linij    F P t P 

Običajni razvoj 48 2,1958 0,62771 0,426 0,516 1,961 0,054 

Posebne potrebe 24 1,9000 0,55010 

: oblik      

Običajni razvoj 48 2,5500 0,92115 3,908 0,052 2,531 0,014 

Posebne potrebe 24 2,0583 0,69402 

: valerjev      

Običajni razvoj 48 1,7333 0,47995 2,028 0,159 2,005 0,049 

Posebne potrebe 24 1,5083 0,37754 

: teksture      

Običajni razvoj 48 2,2375 0,93231 12,584 0,001 3,594 0,001 

Posebne potrebe 24 1,6167 0,53052 

 

Rezultati (tabela 25) pri razmnoţevanju likovnih elementov v treh primerih pri t-

preizkusu kaţejo na statistično značilno razliko glede na skupino, pri enem 

primeru je izraţena tendenca. Statistično značilna razlika pri t-preizkusu je 

dokazana pri prikazanem v razmnoţevanju oblik (P=0,014), pri razmnoţevanju 

valerjev (P=0,049) in pri razmnoţevanju teksture (P=0,001). Tendenca pri t-

preizkusu pa se prikaţe pri razmnoţevanju linij (P=0,054), kjer so bili prav tako 

uspešnejši otroci običajnih osnovnih šol. Ugotavljamo, da so otroci običajnih 

osnovnih šol uspešni pri razmnoţevanju tekstur in oblik, prav tako se kaţe 

statistično značilna razlika tudi v razmnoţevanju linij in valerjev. Odgovorimo 

lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 3/1A), ali obstajajo razlike 

pri razmnoţevanju likovnih elementov glede na skupino. Ugotovili smo, da so 

učenci običajnih osnovnih šol uspešnejši pri prikazu oblik, katere so zavestno 
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izbrali in jih glede na njihov pomen in funkcijo vključili v likovno celoto, prav 

tako so bili uspešnejši pri prikazu teksture, katero so vključili glede na funkcijo 

izraza. Omenjeni učenci so bili uspešnejši tudi pri uporabi raznovrstnih, bogatih 

linij in v dobri izbiri valerjev, vendar učenci osnovnih šol s prilagojenim 

programom in niţjim izobrazbenim standardom pri uporabi valerjev in linij niso 

dosti zaostajali glede na izraţeno tendenco. 

 
Tabela 26: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri razmnoţevanju likovnih elementov. 

Razmnoţevanje 

likovnih 

elementov:  

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

: linij    F P t P 

Dečki 39 2,0205 0,63378 0,052 0,820 -

1,153 

0,253 

Deklice 33 2,1879 0,58936 

: oblik      

Dečki 39 2,2051 0,85777 0,111 0,740 -

1,936 

0,057 

Deklice 33 2,6000 0,86747 

: valerjev      

Dečki 39 1,5744 0,49456 3,394 0,070 -

1,745 

0,085 

Deklice 33 1,7576 0,39610 

: teksture      

Dečki 39 1,8462 0,85158 0,134 0,716 -

2,001 

0,049 

Deklice 33 2,2485 0,84857 

 

Rezultati (tabela 26) pri razmnoţevanju likovnih elementov so pokazali, da pri 

razmnoţevanju linij (P = 0,253) in valerjev (P = 0,085) ni statistično značilne 

razlike pri spolu. Pri t-preizkusu se kaţe statistično značilna razlika pri 

razmnoţevanju teksture (P = 0,049) v prid deklicam. Tendenca pa se izraţa pri 

razmnoţevanju oblik (P = 0,057) pri t-preizkusu prav tako v prid deklicam. 

Ugotavljamo, da ni značilnejše statistične razlike pri razmnoţevanju linij in 

valerjev med dečki in deklicami. Slednje so boljše glede na rezultate pri 

razmnoţevanju tekstur in oblik. 

Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 3/1S), ali 

obstajajo razlike pri razmnoţevanju likovnih elementov glede na spol. Ugotovili 

smo, da so dečki in deklice uporabljali pribliţno enako število raznovrstnih linij in 

valerjev. Statistično značilna razlika se pojavi le pri izbiri oblik in tekstur, v prid 

deklicam. Zavestneje so izbrale različne teksture in oblike ter jih glede na dani 

izraz dobro vključile v risbo. Deklice imajo več posluha za likovno polnjenje 

površin, saj so tudi sicer bolj nagnjene k okraševanju kot dečki.  
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3.4.3.2 DOSEŢENI REZULTATI PRI ODNOSIH MED LIKOVNIMI 

ELEMENTI 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na nivo oblikovnega razvoja pri 

odnosih med likovnimi elementi glede na skupino (tabela 27) in spol (tabela 28). 

 

Tabela 27: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupino pri odnosih med likovnimi elementi. 

Odnosi med 

likovnimi 

elementi 

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardn

i odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Uporaba ritmov 

za dosego 

prostora 

   F P t P 

Običajni razvoj 48 2,7458 0,81865 8,763 0,004 5,016 0,000 

Posebne potrebe 24 1,9333 0,54267 

Uporaba smeri 

za dosego 

prostora 

     

Običajni razvoj 48 2,3333 0,74871 6,219 0,015 4,981 0,000 

Posebne potrebe 24 1,6333 0,44003 

Velikost in 

proporci 

     

Običajni razvoj 48 3,0708 0,84601 5,087 0,027 5,758 0,000 

Posebne potrebe 24 2,0583 0,61990 

 

Rezultati (tabela 27) pri odnosih med likovnimi elementi kaţejo na statistično 

značilno razliko pri skupini. S t-preizkusom smo zaznali statistično značilno 

razliko pri uporabi ritmov za dosego prostora (P = 0,000), pri uporabi smeri za 

dosego prostora (P = 0,000) in pri velikosti in proporcih (P=0,000) v korist 

učencev običajnih osnovnih šol. Ugotavljamo, da je zaznana statistično značilna 

razlika pri skupini, kjer so bili učenci običajnih osnovnih šol uspešnejši pri 

rezultatih in s tem so dokazali, da obvladajo odnose med likovnimi elementi. 

Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi (RV 3/2A), ali 

obstajajo razlike pri odnosih med likovnimi elementi glede na skupino. Ugotovili 

smo, da obstajajo razlike glede na skupino. Učenci običajnih osnovnih šol so bolj 

zavestno v svojih risbah uporabili bogat in razgiban ritem in smer za dosego 

prostora, prav tako so uspešneje prikazali proporce in velikosti glede na celotno 

risbo. 
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Tabela 28: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri odnosih med likovnimi elementi. 

Odnosi med 

likovnimi 

elementi 

Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardn

i odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Uporaba ritmov 

za dosego 

prostora 

   F P t P 

Dečki 39 2,2615 0,73148 3,237 0,076 -

2,420 

0,018 

Deklice 33 2,7273 0,87724 

Uporaba smeri 

za dosego 

prostora 

     

Dečki 39 1,9590 0,63937 2,386 0,127 -

1,791 

0,078 

Deklice 33 2,2667 0,81803 

Velikost in 

proporci 

     

Dečki 39 2,4821 0,83693 1,075 0,303 -

2,651 

0,010 

Deklice 33 3,0303 0,91668 

 

Rezultati (tabela 28) pri odnosih med likovnimi elementi kaţejo na statistično 

značilno razliko pri t-preizkusu pri dveh elementih, pri enem pa ni statistično 

značilne razlike glede na spol. Pri uporabi ritmov za dosego prostora (P = 0,018) 

se pri t-preizkusu kaţe statistično značilna razlika glede na spol v prid deklicam, 

tako je tudi pri t-preizkusu pri velikostih in proporcih (P = 0,010). Pri uporabi 

smeri za dosego prostora (P = 0,078) pa ni statistično značilne razlike glede na 

spol. Ugotavljamo, da so pri statističnih značilnejših razlikah pri rezultatih deklice 

dosegle boljše rezultate. Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v 

raziskavi (RV 3/2S), ali obstajajo razlike pri odnosih med likovnimi elementi 

glede na spol. Ugotovili smo, da obstajajo razlike glede na spol pri uporabi ritmov 

in pri velikosti in proporcih, razlike pa ni pri uporabi smeri za dosego prostora, 

ker učenci tega starostnega obdobja ţe dobro rešujejo prostor. Deklice so 

uspešnejše vključile ţivahnejši ritem v linijah in oblikah kot dečki. S pravilno  

velikostjo predmetov pa so dosegle celovitost likovnega izraza. Deklice pri tej 

starostni stopnji so bolj pridne in natančne kot dečki.  
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3.4.3.3 DOSEŢENI REZULTATI PRI KOMPOZICIJI 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vezane na nivo oblikovnega razvoja pri 

kompoziciji glede na skupino (tabela 29) in spol (tabela 30). 

 

Tabela 29: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na skupinoo pri kompoziciji. 

Kompozicija Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardn

i odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Formalna 

kompozicija  

   F P t P 

Običajni razvoj 48 4,3542 1,54492 9,675 0,003 5,256 0,000 

Posebne potrebe 24 2,7583 1,00948 

Sugestivnost 

likovnega izraza  

     

Običajni razvoj 48 3,3792 1,31002 5,814 0,019 2,349 0,022 

Posebne potrebe 24 2,7417 0,95367 

 

Pri analizi rezultatov kompozicije vidimo (tabela 29), da pri tem dejavniku obstaja 

statistično značilna razlika med skupino. Pri t-preizkusu je zaznana statistično 

značilna razlika pri formalni kompoziciji (P = 0,000) in pri sugestivnosti 

likovnega izraza (P = 0,022) v korist učencev običajnih osnovnih šol. 

Ugotavljamo, da so tudi tokrat pri rezultatih bili uspešnejši otroci običajnih 

osnovnih šol, saj so dosegli boljše rezultate. Odgovorimo lahko na vprašanje, ki 

nas je zanimalo v raziskavi (RV 3/3A), ali obstajajo razlike pri kompoziciji glede 

na skupino. Ugotovili smo, da je razlika v prid učencem običajnih osnovnih šol. 

Ti so dovolj dosledno uporabili način komponiranja in s tem poskušali doseči 

skladno kompozicijo. Bili so boljši tudi pri končnih rešitvah, saj so poskušali 

iskati sugestivne komponente izraţanja. 
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Tabela 30: Izidi t-preizkusa razlike aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc (Levenov F-

preizkus) rezultatov glede na spol vseh učencev pri kompoziciji. 

Kompozicija Numerus 

n 

Aritmetična 

sredina 

x  

Standardn

i odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus 

razlike 

aritmetičnih 

sredin 

Formalna 

kompozicija 

   F P t P 

Dečki 39 3,2923 1,38324 2,313 0,133 -

3,312 

0,001 

Deklice 33 4,4485 1,57879 

Sugestivnost 

likovnega izraza  

     

Dečki 39 3,0513 1,24707 0,281 0,598 -

0,861 

0,392 

Deklice 33 3,3030 1,22283 

 

Rezultati (tabela 30) pri kompoziciji kaţejo na izraţeno statistično značilno 

razliko pri t-preizkusu pri formalni kompoziciji (P = 0,001) glede na spol. Pri 

sugestivnosti likovnega izraza pa pri spolu ni statistično pomembne razlike (P = 

0,392). Ugotavljamo, da so pri formalni kompoziciji, kjer obstaja statistično 

značilna razlika, tudi tokrat pri tem dejavniku deklice dosegle višje povprečne 

vrednosti in boljše rezultate. Odgovorimo lahko na vprašanje, ki nas je zanimalo v 

raziskavi (RV 3/3S), ali obstajajo razlike pri kompoziciji glede na spol. Ugotovili 

smo, da so razlike v prid deklicam pri načinu komponiranja v ţelji po skladni 

kompoziciji. Pri iskanju sugestivne komponente izraţanja ni razlik med spoloma. 
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3.4.3.4 NAJVIŠJE VREDNOSTI PRI NIVOJU LIKOVNO-OBLIKOVNEGA 

RAZVOJA 

 

Predstavili bomo likovna dela, ki so dosegla najvišje moţno število točk pri 

nivoju oblikovnega razvoja. Najvišje število točk, ki so jih lahko učenci dobili, je 

bilo 50. Predstavili bomo dela običajnih osnovnih šol in šol s prilagojenim 

programom in niţjim izobrazbenim standardom ter dela obeh spolov. 

 

 

Slika 17: Deček običajne osnovne šole (šifra 24), najvišji doseţeni nivo točk pri nivoju oblikovnega razvoja. 

 

Deček običajne osnovne šole je pri tem likovnem delu (slika 17) dosegel 37,8 

točk, kar je predstavljalo zgornji nivo točk pri dečkih običajnih osnovnih šol.  

V risbi je doseţeno notranje ravnoteţje, vidna je skladna kompozicija, čeprav ni 

moč zaznati, da bi učenec komponiral po katerem od načel komponiranja. Celoten 

format je zapolnjen v ritmu elementov, ki nakazujejo prostor na ploskvi. Smer je 

izbrana zavestno in dobro vgrajena v prostorski izraz. Uporabljenih je tudi nekaj 

linij, ki ob nizanju tvorijo teksturo, kar je pri tem delu zavestno določeno. 

 

 

Slika 18: Deklica običajne osnovne šole (šifra 40), najvišji doseţeni nivo točk pri nivoju oblikovnega razvoja. 
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Deklica običajne osnovne šole je pri tem likovnem delu (slika 18) dosegla isto 

število točk kot dečki običajnih osnovnih šol pri tem nivoju in s tem dosegla 

zgornje število točk pri deklicah običajnih osnovnih šol. V likovnem delu je 

uporabljena skladna kompozicija, ki kaţe na ţe skoraj zavestno uporabo 

kompozicijskega načela. Zavestno je izbranih kar nekaj tekstur, ki so prikazane 

glede na material. V smeri likovne ideje je izraţenih tudi več kot pet raznovrstnih 

linij, ki so narisane z določenim namenom. 

 

 

Slika 19: Deček osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom (šifra 11), 

najvišji doseţeni nivo točk pri nivoju oblikovnega razvoja. 

 

Deček osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom je pri tem likovnem delu (slika 19) dosegel 24,2 točk, kar pri dečkih 

teh šol predstavlja največ točk. Učenec z laţjo duševno motnjo v razvoju in teţjo 

govorno- jezikovno motnjo je prikazal ţivahen in razgiban ritem tako v linijah kot 

tudi v oblikah. Prostor je nakazan s splošnimi smermi.  

 

 
Slika 20: Deklica osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom (šifra 1), 

najvišji doseţeni nivo točk pri nivoju oblikovnega razvoja.  
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Deklica osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom je pri tem likovnem delu (slika 20) dosegla 31,2 točk, kar je najvišje 

doseţeno število točk pri tem nivoju pri deklicah osnovnih šol s prilagojenim 

programom in niţjim izobrazbenim standardom. Učenka z laţjo duševno motnjo 

je v svoji risbi prikazala volumen na ploskvi s pomočjo razgibanega ritma. Dodala 

je raznovrstnejše linije in oblike, ki imajo svoj likovni pomen. Ploskve je 

dopolnila z različnimi teksturami, s katerimi je hotela zavestno pokazati razlike 

med ploskvami. 

 

3.4.3.5 NAJNIŢJE VREDNOSTI PRI NIVOJU LIKOVNO-OBLIKOVNEGA 

RAZVOJA 

 

Predstavili bomo likovna dela, ki so dosegla najmanj točk pri skupnem nivoju 

oblikovnega razvoja. Najniţje število doseţenih točk je bilo 11,4 od skupnih 50, 

ki bi jih lahko dosegli. Predstavili bomo dela običajnih osnovnih šol in šol s 

prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom ter dela obeh spolov. 

 

 

Slika 21: Deček običajne osnovne šole (šifra 61), najniţji doseţeni nivo točk pri nivoju oblikovnega razvoja. 

 

Deček običajne osnovne šole je pri tem likovnem delu (slika 21) dosegel najniţje 

število točk, 13,8, med dečki običajnih osnovnih šol. Učenec ni formata razumel 

kot celoto, saj se je, kot vidimo, osredotočal na posamezne elemente, neodvisno 

od njihovega odnosa do kompozicije. Linije in oblike so narisane spontano, v ţelji 

po prikazu danega motiva. Tudi smeri za dosego prostora, velikosti in proporci so 

spontano uporabljeni, tudi brez posebnega namena. 
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Slika 22: Deklica običajne osnovne šole (šifra 52), najniţji doseţeni nivo točk pri nivoju oblikovnega razvoja. 

 

Deklica običajne osnovne šole je pri tem likovnem delu (slika 22) dosegla najniţje 

število točk, 12,6, med deklicami običajnih osnovnih šol. Likovno delo je brez 

posebnega sistema v razporeditvi figur in predmetov, ni osnovnega začetka. 

Narisane linije so spontane, prav tako oblike, s katerimi je ţelela prikazati 

primeren motiv. 

 

 
Slika 23: Deček osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom (šifra 8), 

najniţji doseţeni nivo točk pri nivoju oblikovnega razvoja. 

 

Deček osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom je pri tem likovnem delu (slika 23) dosegel 11,4 točk, kar je bil pri 

dečkih teh šol najniţji doseţeni nivo in tudi med vsemi učenci pri nivoju 

oblikovnega razvoja. Deček z nekaj motnjami, ki smo jih omenili pod sliko 15, je 

ustvaril likovno delo, ki prikazuje ţeljo po ustreznem motivu. Posebnega 

oblikovnega razvoja pri tem delu ni zaznati. 
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Slika 24: Deklica osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom (šifra 69), 

najniţji doseţeni nivo točk pri nivoju oblikovnega razvoja. 

 

Deklica osnovne šole s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom je pri tem likovnem delu (slika 24) dosegla najniţje število točk, 13,8, 

med deklicami osnovnih šol s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom. Učenka z laţjo duševno motnjo z likovnim delom ima ţeljo po 

prikazu motiva, vendar le z nekaj linijami in oblikami, brez zavestne gradnje 

kompozicije.  
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3.5 SKLEP 

 

V teoretičnem delu smo si pobliţe pogledali likovno ustvarjalnost otrok, bolj 

podrobno njene dejavnike. Spoznali smo pomembnost likovne umetnosti skozi 

njena področja in motive v otroških likovnih delih. Spoznali smo, da učna načrta 

za običajno osnovno šolo in osnovno šolo s prilagojenim programom in niţjim 

izobrazbenim standardom vključujeta pribliţno iste pojme, ki jih otroci s 

posebnimi potrebami obravnavajo na prilagojenimi način. Pogledali smo si še 

likovni razvoj otrokovega likovnega izraţanja na podlagi dojemanja človeške 

figure in prostora, kar smo spremljali tudi v naši raziskavi.  

V empiričnem delu smo ugotavljali, ali se pojavljajo razlike pri razvoju likovnih 

sposobnosti glede na skupino in glede na spol. Ugotovili smo, da pri likovno-

intelektualnem nivoju obstajajo razlike med skupino v prid učencem običajnih 

osnovnih šol, vendar te niso tako očitne, kar nas preseneča. Glede na spol pri tem 

nivoju ni večjih razlik. Pri naslednjem nivoju likovno-ustvarjalnega razvoja je 

očitnejša razlika glede na skupino v prid učencem običajnih osnovnih šol, pri 

spolu pa razlik ni bilo zaznati. V zadnjem nivoju oblikovnega razvoja se pojavlja 

razlika v prid učencem običajnih osnovnih šol in pri spolu v prid deklicam.  

Pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja se pojavljajo razlike v prid učencem 

običajnih osnovnih šol. Učenci osnovnih šol s prilagojenim programom in niţjim 

izobrazbenim standardom so kljub motnjam, ki jih imajo, prikazali skoraj realen 

prikaz človeške figure in tako v likovno-intelektualnem razvoju ne zaostajajo 

dosti za učenci običajnih osnovnih  šol. V svojih risbah so učenci ne glede na 

skupino vključili stopala, obleko, kroj obleke, število prstov, okraske, rekvizite, 

ostale nadrobnosti in zrel izraz. Učenci običajnih osnovnih šol so bili uspešnejši 

pri realnem prikazu obleke z nadrobnostmi in pri narisanih detajlih. Boljši so bili 

tudi v realnem prikazu telesa, rok in prepričljivejši v prikazu giba figure, kar se od 

otrok pri enajstih letih tudi pričakuje. Presenetljivo je, da učenci osnovnih šol s 

prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom ne zaostajajo za 

učenci običajnih osnovnih šol v realnem prikazu glave in nog, ki bi naj 

nakazovale gib. 

Pri likovno-intelektualnem razvoju smo spremljali tudi razliko glede na spol, pri 

katerem ni zaznati razlik med dečki in deklicami. Učenci in učenke so v svojih 
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risbah zajeli realnejši prikaz figure z vsemi dodatki, ki bi jih naj figura imela, s 

podrobnostmi in s pravilnimi odnosi med velikostjo. Medtem ko med dečki in 

deklicami ni statistično značilne razlike pri prikazu glave, rok, nog, ostalih 

detajlov in pri prepričljivosti celotnega giba, pa se te v večji meri pojavljajo pri 

prikazu telesa in obleke v prid deklicam. Deklice so narisale obleko z več 

nadrobnostmi, dodale so ji gumbe, pas, nakazale vzorec tkanine, dodale okraske 

in druge atribute, s katerimi so med drugim nakazale tudi na spol, kar so zmoţni 

otroci prikazati ţe pri štirih letih. Človeške figure, ki so jih narisale deklice, so 

imele poleg točnosti pozicije udov na telesu večinoma tudi realen prikaz, z ţe 

nakazano plastičnostjo. Dečki so pri tem malo v zaostanku. 

Razvoj likovnih sposobnosti nas je zanimal tudi na nivoju likovno-ustvarjalnega 

razvoja, pri katerem se pojavljajo razlike v prid učencem običajnih osnovnih šol. 

Učenci običajnih osnovnih šol so pokazali večjo občutljivost za likovne probleme 

in s tem dosegli boljše rezultate. Omenjeni učenci imajo večjo sposobnost, da 

opazijo pomanjkljivosti ali potrebe po spremembah na ţe obstoječih stvareh, 

sposobnejši so načrtovanja vnaprej, planiranja in načrtovanja ideje, ki se na risbi 

odraţa kot skladnost med sestavnimi deli oblikovanja, kot učenci s posebnimi 

potrebami. Prav tako so bolj dovzetnejši za reševanje objektov in figur na svoj 

način, z novimi idejami. Lahko proizvedejo večje število novih idej v danem času, 

imajo boljšo motoriko in tako lahko izvajajo fine operacije. Učenci običajnih 

osnovnih šol znajo originalne nadrobnosti dobro vnesti v risbo, da se te vklapljajo 

in ustvarjajo dobre odnose med njimi. Boljši so tudi v redefiniranju v novo 

likovno strukturo. Glede na izraţeno tendenco pa učenci osnovnih šol s 

prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom za učenci običajnih 

osnovnih šol ne zaostajajo veliko v predrugačenju predmetov v nove oblike ali 

namene glede na izraţeno tendenco. Enačijo se tudi v raznovrstni uporabi 

materiala, v našem primeru flomastra, v uporabi različnih debelin črt in pri 

prikazu originalnih, nepričakovanih rešitev na risbi.  

Pri likovno-ustvarjalnem nivoju smo spremljali tudi razlike glede na spol, pri 

katerem nismo zaznali razlik med dečki in deklicami. Ne glede na spol znajo 

učenci odkrivati probleme v še nedoţivetih problemskih situacijah in jih glede na 

dan poloţaj tudi transportirajo. Dečki in deklice znajo reševati likovne naloge na 

svoj način, razvijati nove ideje in so likovno spretni pri motoriki. Oboji se 

pribliţno enako izraţajo v risbi na nepričakovan, originalen način in vključujejo 
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originalne nadrobnosti ter znajo v pribliţno enaki meri predrugačiti predmete v 

novo obliko in pomen, prav tako so enako uspešni pri redefiniranju po obsegu in 

karakterju. Razlika med spoloma se pojavi pri uporabi flomastra, kjer so bile 

boljše deklice, ki so znale ta material raznovrstno izkoristiti. Deklice so tudi bolje 

izvedle likovno idejo, ki je nastala v skladnem ustvarjalnem procesu kot dečki. 

Vendar razlika ni bila tako očitna kot pri uporabi likovnih zakonitosti, kjer so bile 

deklice uspešnejše. 

Pri nivoju likovno-oblikovnega razvoja se glede na skupino pojavljajo razlike v 

prid učencem običajnih osnovnih šol. Učenci običajnih osnovnih šol so uspešnejši 

pri prikazu oblik, katere so zavestno izbrali in jih glede na njihov pomen in 

funkcijo vključili v likovno celoto, prav tako so bili uspešnejši pri prikazu 

teksture, katero so vključili glede na funkcijo izraza. Omenjeni učenci so bili 

uspešnejši tudi pri uporabi raznovrstnih, bogatih linij in v dobri izbiri valerjev, 

vendar učenci osnovnih šol s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim 

standardom pri uporabi valerjev in linij niso dosti zaostajali glede na izraţeno 

tendenco. Učenci običajnih osnovnih šol so tudi bolj zavestno v svojih risbah 

uporabili bogat in razgiban ritem in smer za dosego prostora, prav tako so 

uspešneje prikazali proporce in velikosti glede na celotno risbo. Ugotovili smo, da 

so učenci običajnih osnovnih šol dovolj dosledno uporabili način komponiranja in 

s tem poskušali doseči skladno kompozicijo. Bili so boljši kot učenci osnovnih šol 

s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom tudi pri končnih 

rešitvah, saj so poskušali iskati sugestivne komponente izraţanja. 

Pri nivoju likovno-oblikovnega razvoja nas je zanimala tudi razlika glede na spol, 

pri katerem smo zaznali razliko v prid deklicam. Deklice so uspešnejše vključile 

ţivahnejši ritem v linijah in oblikah kot dečki. S pravilno velikostjo predmetov pa 

so dosegle celovitost likovnega izraza. Deklice so bile boljše tudi pri načinu 

komponiranja v ţelji po skladni kompoziciji. Manjša razlika v prid deklicam se 

pojavi pri izbiri oblik in tekstur, zavestneje so izbrale različne teksture in oblike 

ter jih glede na dani izraz dobro vključile v risbo. Razlik med spoloma ni bilo pri 

uporabi raznovrstnih linij, valerjev, pri uporabi smeri za dosego prostora in pri 

iskanju sugestivne komponente izraţanja. 

Povzamemo lahko, da so razlike glede na skupino pri nivoju likovno-

ustvarjalnega razvoja in pri nivoju likovno-oblikovnega razvoja ter tudi pri nivoju 

likovno-intelektualnega razvoja, vendar je pri zadnjem nivoju izraţena tendenca v 
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korist učencev običajnih osnovnih šol. Pri spolu pri nivoju likovno-

intelektualnega razvoja in pri nivoju likovno-ustvarjalnega razvoja ni razlike. Te 

pa se pojavljajo pri nivoju likovno-oblikovnega razvoja v prid deklicam.  

Raziskavo, ki smo jo izvedli, bi lahko razširili na druge programe vzgojno-

izobraţevalnih ustanov ter zavodov in je dobro vodilo za učiteljevo likovno-

pedagoško delo. Ne glede na to, v katero skupino spadajo učenci, moramo pri njih 

razvijati likovno-oblikovni, likovno-ustvarjalni in likovno-intelektualni razvoj za 

dosego kakovostnih likovnih del. 
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PRILOGE 

 

Priloga A: Prošnja za starše učencev osnovnih šol s prilagojenim programom in niţjim 

izobrazbenim standardom iz Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor, Osnovne šole dr. Ljudevita 

Pivka Ptuj in Osnovne šole IV Murska Sobota. 

 

Spoštovani starši, 

 

sem absolventka likovne pedagogike v Mariboru. Za pomoč pri diplomski nalogi 

sem se obrnila na Osnovno šolo
7
 ______________. Pri likovni vzgoji bom 

spremljala razred, ki ga obiskuje tudi vaš otrok. Za uspešno opravljeno diplomsko 

nalogo potrebujem nekaj podatkov o učencih ter fotografije likovnih del, ki jih 

bom v diplomski nalogi analizirala. 

 

Zelo bi mi pomagali, če bi mi dovolili: 

- vpogled v podatke o vašem otroku, ki jih poseduje osnovna šola (stanje in 

starost otroka); 

- fotografiranje poteka dela ter končnega likovnega izdelka vašega otroka. 

 

Zagotavljam vam, da bodo pridobljeni podatki uporabljeni izključno za diplomsko 

nalogo in da ne bom operirala z imeni, ampak bodo podatki ostali anonimni. Prav 

tako vam zagotavljam, da identiteta vašega otroka na fotografijah ne bo razkrita. 

 

Prosila bi vas, da s podpisom potrdite, da se strinjate z vključitvijo izdelka vašega 

otroka v mojo analizo likovnih del v diplomski nalogi. 

 

 

S hvaleţnostjo vas lepo pozdravljam, 

 

Melita Lazar 

 

Maribor, januar 2013 

                                                 
7
 Osnovna šola Gustava Šiliha, Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Osnovna šola IV Murska 

Sobota. 



 

 

Priloga B: Prošnja za starše učencev iz Osnovne šole I Murska Sobota, Osnovne šole II 

Murska Sobota in Osnovne šole III Murska Sobota. 

 

Spoštovani starši, 

 

sem absolventka likovne pedagogike v Mariboru. Za pomoč pri diplomski nalogi 

sem se obrnila na Osnovno šolo
8
 ____________________. Pri likovni vzgoji bom 

spremljala razred, ki ga obiskuje tudi vaš otrok. Za uspešno opravljeno diplomsko 

nalogo potrebujem fotografije likovnih del, ki jih bom v diplomski nalogi 

analizirala. 

 

Zelo bi mi pomagali, če bi mi dovolili: 

- fotografiranje poteka dela ter končnega likovnega izdelka vašega otroka. 

 

Zagotavljam vam, da bodo pridobljeni podatki uporabljeni izključno za diplomsko 

nalogo in da ne bom operirala z imeni, ampak bodo podatki ostali anonimni. Prav 

tako vam zagotavljam, da identiteta vašega otroka na fotografijah ne bo razkrita. 

 

 

Prosila bi vas, da s podpisom potrdite, da se strinjate z vključitvijo izdelka vašega 

otroka v mojo analizo likovnih del v diplomski nalogi. 

 

 

 

 

S hvaleţnostjo vas lepo pozdravljam, 

 

Melita Lazar 

 

Maribor, januar 2013 

 

  

                                                 
8
 Osnovna šola I Murska Sobota, Osnovna šola II Murska Sobota, Osnovna šola III Murska 

Sobota. 



 

 

Priloga C: Kriteriji za vrednotenje likovnega testa. 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 


