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 Povzetek

 Snovalci muzejskih razstav svoje izdelke le redko vidijo kot »učno 
snov«. Zanimanje za učne teorije20  se v naši deželi muzejev (na 
Nizozemskem, op. prev.) tako pojavlja predvsem na ravni 
izobraževanja, in še to bolj izjemoma. 

 To je precej nenavadno glede na to, da so muzejske razstave in 
predstavitve v veliki meri določena oblika sporočanja, kakršni sta 
pridobivanje znanja ali zagotavljanje vpogleda v nekaj novega. Poleg 
tega obiskovalci muzejev vedno znova izražajo, da je pridobivanje 
znanja zanje pomembna motivacija za obisk muzeja1. 

 Kakor koli gledano, muzeji so okolja za učenje, so sestavni del 
širokega prepleta prostorov in dogajanja, kjer se človek – čeprav je že 
daleč stran od šole in učbenika – uči in pridobiva znanja. V socialni 
psihologiji je tako učenje znano kot izkustveno učenje (experiential 
learning). 

 Zakaj je v muzejih tako malo zanimanja za učne teorije? Zaradi 
strahu, da bi lahko preveč teorije škodovalo ustvarjalnemu procesu 
snovanja in izvedbe, torej bojazni pred tem, da bi razstava postala 
preveč poučna – v smislu poučnosti šolskega sistema? Ali pa je 
ločitev med teorijo in prakso preprosto tako zelo značilna za muzejs-
ko delovno področje?

 
 Razstava Britanske galerije (British Galleries)
 Pozornosti vreden premik v teoriji priprav in izvedbe muzejske 

postavitve je razstava Britanske galerije53 v londonskem Victoria and 
Albert Museum (V&A). Projekt so začeli pripravljati leta 1996 in ga 
predstavili leta 2001. 

 Jasen cilj tega projekta je bil popolnoma preoblikovati odnos med 
muzejem in obiskovalci. V fazi priprave so namenili posebno pozor-
nost ne le različnim ciljnim skupinam in njihovim potrebam, temveč 
tudi različnim načinom učenja posameznikov. Kot izhodišče je V&A 
izbral Kolbovo učno teorijo 1  o štirih učnih stilih, v primeru V&A 
opisano kot Imaginative learners (ki se učijo s pomočjo domišljije), 

20  = oznaka strani, kjer najdete več  

informacij na isto temo.

1 Tonckens, 2005. 
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Analytical learners (ki se učijo s pomočjo analitičnega mišljenja), 
Common-sense learners (ki se učijo s pomočjo zdravega razuma) in 
Experiential learners (ki se učijo s pomočjo izkušnje).

 Izkustveno učenje
 David Kolb 18  je svojo teorijo o izkustvenem učenju objavil leta 1984 v 

svoji pionirski študiji Experiential Learning. Čeprav Kolbova knjiga ne 
govori o muzejih, je lahko – ker prinaša teorijo učnih stilov in druge 
teoretske vidike – izjemnega pomena za delo na muzejskem področju. 
Za to obstajajo številni razlogi:

•  Učenje, ki se dogaja v muzeju, je del osebnostnega razvoja posamez-
nika in je poleg učenja v šoli in pri delu (v najširšem smislu) sestavni 
del izkustvenega učenja 1 , kot ga opisuje Kolb. 

•  V primerjavi z drugimi učnimi teorijami namenja Kolb več pozornosti 
učnemu procesu 6  kakor učnemu rezultatu. In ravno vprašanje: »Kaj se 
zgodi med obiskom?« muzeje najbolj zanima. Rezultat kakovostnega 
učnega procesa so zadovoljni obiskovalci in utrjeno znanje.

•  Kolb v svoji teoriji učnih stilov 9  pojasnjuje, zakaj se ne učimo vsi na 
enak način. Vsakdo, ki je kdaj opazoval obiskovalce muzeja, ve, da si 
ti muzejsko razstavo ogledujejo na različne načine. Kolb s svojo 
teorijo razlaga, čemu je tako, in pojasnjuje razlike.

•  Kolbova učna teorija je namenjena učenju odraslih. Predvsem njegova 
teorija o integrirani 15 učni stopnji odraslih v okviru vseživljenjskega 
učenja 2  je za muzej velikega pomena. To je namreč obdobje življenja, 
v katerem učenje poteka preko izkušenj, ki bogatijo posameznika in 
spodbujajo njegov osebnostni razvoj.  

 Muzejski obiskovalci in učenje
 Knjiga obravnava Kolbovo učno teorijo in vpoglede, ki jih ta daje v 

načine učenja muzejskih obiskovalcev. Poskuša tudi odgovoriti na 
vprašanje, ali je mogoče z uporabo Kolbove učne teorije postavljati 
»bogatejše« razstave in muzejske postavitve, ki bodo dostopnejše 
širši javnosti in tako obiskovalcem prijaznejše. 

 To so upoštevali tudi pri snovanju razstave Britanske galerije. V 
nekaterih pilotskih projektih2 62   v nizozemskih muzejih so med leti 
2003 in 2004 raziskovali možnosti za ta novi pristop in v muzeju 
Zaans 74 vse te izkušnje že uporabili v novi postavitvi razstave Bivanje.

 Uporaba teorije učnih stilov
 Kdor je usvojil Kolbovo teorijo učnih stilov, ne pridobi le védenja o 

tem, kako se sam uči, ampak ugotovi tudi, da se drugi učijo drugače. 
Pojem učenja se pri tem uporablja v čim širšem smislu ter obravnava 
tudi različne načine dela in ravnanja, odločanja in izbire področja 
zanimanja. Člani razstavnega tima 40 pri delu s Kolbovo teorijo tako 
dobijo vpogled v načine dojemanja drugih in raznolike načine učenja 
obiskovalcev ter lahko tako optimizirajo muzejsko izkušnjo.

  * Knjiga vsebuje več angleških izrazov, ki se uporabljajo v nizozemski 
(kot tudi v slovenski, op. prev.) strokovni literaturi. Razlog za to je 
dejstvo, da je velik del knjige v izvirniku nastal na podlagi angleške 
literature in da veliko pojmov ni mogoče dobesedno prevesti. Včasih 
se v prevodu pojavi premik v pomenu in pojmi postanejo manj jasni. 
Potrebna je denimo previdnost pri pojmu učenje – v angleščini 
namreč obstajata dva pojma – learning za učenje in teaching za 
učenje kot poučevanje. Pojem learning style ali učni stil in s tem 
Kolbova teorija se nanašata izključno na učenje posameznika in ne 
na način poučevanja, ki ga izvaja učitelj; četudi znanje o teoriji 
seveda vpliva tudi na način poučevanja. 

 Za angleški pojem interpretation (dobesedno: razlaganje, prevajanje) 
ohranjamo interpretacijo, saj v slovenskem jeziku nimamo 
primernega istopomenskega izraza (op. prev.). 

 Poseben izziv so prevodi imen, s katerimi je Kolb poimenoval štiri 
učne stile (divergent, assimilative, convergent, accomodative). Mi smo 
izbrali Sanjač, Mislec, Preizkuševalec in Dejavnež ter s tem hkrati 
sprejeli omejitve, ki jih pomeni tako prevajanje. 

 Za izraz audience advocate ali dobesedno odvetnik javnosti, kar so 
veliko uporabljali pri razstavi Britanske galerije, smo izbrali prevod 
zagovornik javnosti. Ta izraz je manj privlačen kot njegova angleška 
ustreznica, vendar smo dali prednost domačemu izrazu, ker je 
zagovornik javnosti60 pri razstavnem projektu eden 
najpomembnejših pojmov te knjige.  

   

2 Projekte so izvajali v Pomorskem 

muzeju Rotterdam pri razstavi Linija 

Holandija–Amerika (Holland-Amerika 

Lijn, junij 2003–junij 2004), v Muzeju 

komunikacij v Haagu pri razstavi 

»Odpri oči!« (Bekijk het maar!, julij 

2003–maj 2004) in v muzeju Zcala (prej 

Volksbuurtmuseum, Muzej o delavskih 

četrtih) v Haagu pri razstavi Prihajanje 

in odhajanje (Komen en Gaan, junij 

2003–julij 2004).
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 Kolbova učna teorija

 Izhodišče za to poglavje o Kolbovi teoriji je knjiga Experiential 
Learning,1 ki jo je David A. Kolb18 napisal leta 1984. Ponuja širok 
pogled na pojem izkustvenega učenja, ki ima v didaktiki veliko 
zagovornikov. Kolbova razlaga videnja izkustvenega učenja je 
vsebinsko poglobljena, saj pogosto navaja tudi številne druge 
raziskovalce. Tako navaja teorije Lewina,2 Piageta 20 in Deweyja3 ter 
psihološke, filozofske in fiziološke vidike, da bi pojasnil različne 
procese učenja. 

 Za uporabo Kolbove teorije v muzejski praksi je potrebno vsaj 
osnovno poznavanje te teorije. V nadaljevanju bomo pojasnili 
izkustveno učenje, dve dimenziji učnega procesa, učni cikel, učne 
stile, osebni razvoj učnega stila in vpliv učnega stila na človekov oseb-
nostni razvoj. 

 Ta povzetek poskuša zrcaliti prefinjen in nazoren način pisanja, zaradi 
katerega je tudi Kolbova knjiga tako prijetna za branje. Pri spoznavanju 
razlik v učnem procesu lahko pride do vrednotenja učnih stilov, ker se 
nam določen stil zdi boljši od drugega. Zato je potrebno upoštevati 
naslednje: en učni stil ne more obstajati brez drugih in noben stil ni nič 
slabši od katerega drugega.

 Izkustveno učenje

 Kolb je bil prvi, ki je ugotovil, da je učenje socialen proces, ki temelji 
na skrbno kultiviranih izkušnjah. S tem je učenje prenesel iz 
izključujočega prostora šolskega razreda na delovno mesto, v 
družino, družbo; skratka v prostore, v katerih skupaj delamo, se 
igramo ali se imamo lepo.4 Knjiga in teorija zato veliko pozornosti 
namenjata osebnostnemu razvoju. 

 

 »Nič ni tako praktično kot  
dobra teorija.«

 (Kurt Lewin)

1  Kolb, 1984.
2   Kurt Lewin (1890–1947) je v različnih 

raziskavah (med njimi T-groups in Action 

Research) opisal, da učenje najlažje 

poteka v okolju, v katerem obstaja 

določena mera napetosti in konflikta 

med neposrednim, konkretnim 

izkustvom in analitično objektivnostjo. 

Za več informacij:

 www.infed.org/thinkers/et-lewin.htm.
3 John Dewey (1859–1952) je (neodvisno od 

Lewina) prav tako opisal ciklični proces 

učenja. Zanj je učenje proces, pri 

katerem je bistveno združevanje 

dvojnosti: izkušnje in koncepta, 

opazovanja in akcije. Dewey je poudarjal 

gibanje v tem procesu, nenehno sosledje 

znotraj cikla, ki daje osebnostnemu 

razvoju stalno možnost napredovanja.

 Za več informacij: www.infed.org/

thinkers/et-dewey.htm.
4 Warren Bennis v: Kolb, 1984, str. IX.

x
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 Teorija s tem ponuja osnovo za razumevanje učenja kot 
vseživljenjskega procesa. Kolbova teorija o izkustvenem učenju 
povezuje izobraževanje, delo in osebnostni razvoj (slika 1).  

 »Učenje je glavni proces človekove prilagoditve.«5. Učenje poteka vedno 
in povsod (v šoli, pri delu, v odnosih in pri vsakodnevnih opravilih) 
ter vključuje različne procese, kot so ustvarjalnost, reševanje proble-
mov, procese odločanja in spreminjanje stališč. Kolb navaja, da 
spoznanje o učenju kot vseživljenjskem procesu javnim ustanovam in 
organizacijam [torej tudi muzejem] nalaga odgovornost, da svoje 
dejavnosti organizirajo tako, da bodo odraslim ponujale doživetja, ki 
omogočajo učenje in osebnostni razvoj.6

 Pojem
 Kolb uporablja pojem izkustveno učenje iz dveh razlogov: prvič zaradi 

navezave na dela Deweyja, Lewina in Piageta ter drugič, da bi s tem 
označil, da imajo po njegovem mnenju izkušnje osrednjo vlogo v 
učnem procesu. S tem poudarja razliko v primerjavi z racionalizmom 
in drugimi kognitivnimi teorijami, ki predvsem poudarjajo pridobi-
vanje, uporabo in prepoznavanje abstraktnih simbolov, kakor tudi 
nasprotje z behaviorističnimi teorijami, ki zanikajo vsakršno vlogo 
zavesti in subjektivne izkušnje v učnem procesu. Vendar Kolbova 
teorija ne želi biti alternativa behaviorističnim in kognitivnim 
teorijam učenja 20, ampak poskuša ponuditi celostno učno teorijo, ki 
združuje izkušnje, zaznavanje, spoznavanje in vedênje.7

 Definicija učenja
 Kolb navaja šest značilnosti8 izkustvenega učenja kot uvod v defini-

cijo učenja.
1 Učenje je treba dojemati kot proces in ne kot končni rezultat.
2 Učenje je trajen proces, ki poteka na podlagi izkušenj; kot oseba 

prehajamo iz ene situacije v drugo in skoznje prenašamo izkušnje.
3 Učni proces vedno išče rešitve za nasprotujoče si načine interakcije s 

svetom (načine učenja).
4 Učenje je celosten proces interakcije s svetom, ki se nanaša na vse 

vidike življenja ter presega zgolj okolje šole in dela. 
5 Učenje se nanaša na izmenjave med osebo in njenim okoljem. Okolje 

nastopa kot generator ob tem pridobljenih izkušenj. 
6 Učenje je proces ustvarjanja znanja. 

 Na podlagi teh lastnosti je Kolb oblikoval definicijo učenja:  »Učenje je 
proces, pri katerem se ustvarja znanje s pomočjo predelave izkušenj.« 

 Sam o tem pravi 9: »Čeprav se v definicijah skriva nevarnost, da prikažejo 
stvari bolj eksplicitne, kot v resnici so, lahko ustvarjanje definicije 
pomaga določiti lastnosti procesa izkustvenega učenja oziroma pomaga 
oblikovati delovno definicijo o učenju. 

 

 Ta definicija opisuje nekaj pomembnih vidikov učnega procesa v luči 
pridobljenih izkušenj. Prvič, definicija poudarja proces predelave in učenja 
namesto vsebine in rezultata. Drugič, definicija nakaže, da je znanje stalen 
proces predelave, kar pomeni stalen proces ustvarjanja in reproduciranja, 
ne pa neodvisen, priučen ali prenesen proces. Tretjič, definicija nakazuje, 
da je učenje predelava izkušenj v objektivnem in tudi subjektivnem smislu. 
Na koncu pa še: da bi razumeli učenje, moramo razumeti osnovno lastnost 
znanja, in obratno.« 

 Dimenzije učenja 

 Izhodišče za Kolbovo teorijo je izjava, da je učenje proces. Ta proces 
vključuje nekatere vidike, ki jih Kolb na eni strani ugotavlja z 
upoštevanjem cikličnega procesa po Lewinu in na drugi strani s 
pomočjo dveh dimenzij, ki ju je sam odkril v procesu učenja. 

 Kolb na podlagi definicije »Učenje je proces pridobivanja znanja s 
predelavo izkušenj« ugotavlja, da pri predelavi izkušenj pomembno 
vlogo igrajo nekateri načini učenja, kot so opazovanje, zaznavanje in 
predelava. Kolb povzema navedene načine v dveh dimenzijah, ki 
skupaj določata učni proces: dimenzija izkusiti–razumeti in dimenzija 
zunanje–notranje. Vsaka od teh dimenzij povezuje dva nasprotujoča si 
načina učenja. 

1 Dimenzija izkusiti–razumeti10 zadeva način, kako obvladamo izkušnjo, 
kako si izkušnjo prilastimo. Pri tem imata pomembno vlogo dva 
načina učenja, ki se razlikujeta in si stojita nasproti. Izkusiti pomeni 
način učenja, usmerjen k čutenju, medtem ko je razumeti način 
učenja, usmerjen k mišljenju. Izkušnja ima konkreten značaj, 
razumevanje pa abstraktnega.

 

 Okusiti oziroma izkusiti kavo pomeni spoznati okus kave, in to je 
mogoče šele, ko resnično poznamo okus po kavi. Čutila (voh, tip, 
vid, okus in sluh) imajo pri izkušnjah pomembno vlogo. Razumeti, 
kaj je kava, je mogoče, ne da bi kavo kdaj okusili. Preprosto 
vemo, da je kava pijača iz kavnih zrn.

2 Dimenzija zunanje–notranje11 zadeva način predelave izkušnje. Pri 
tem je znova mogoče razlikovati dva različna in nasprotujoča si 
načina učenja. 

NOTRANJEZUNANJE

IZ
K
U
SI
TI

R
A
ZU
M
ET
I

 Slika 2 Dve dimenziji skupaj oblikujeta del 

strukture izkustvenega učenja.

10 The prehension dimension: apprehension 

vs. comprehension (Kolb, 1984, str. 43). 

Apprehension prevajamo kot »izkusiti«, 

comprehension kot »razumeti«.
11 The transforming dimension: intention vs. 

extension (Kolb, 1984, str. 51). Intention 

prevajamo kot »notranje« in extention 

kot »zunanje«.

Osebnostni 
razvoj

Izobraževanje Delo

Izkustveno 
učenje

 Slika 1 Izkustveno učenje kot proces, ki  

med seboj povezuje izobraževanje, delo in 

osebnostni razvoj. (Prirejeno po: Kolb, 1984, 

str. 4.)

5 Kolb, 1984, str. 32.
6 Kolb, 1984, str. 15.
7 Žal je tako, da izraz »izkustveno učenje« 

v našem času izkazuje omejitev.

 Zato je pomembno, da se zavedamo, da 

teorija združuje izkušnje z zaznavanjem, 

spoznavanjem in vedênjem. 
8 Kolb, 1984, str. 26–36.
9 Kolb, 1984, str. 38. 
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 Notranje je način učenja, usmerjen v gledanje, zunanje je način 
učenja, usmerjen v dejanje. Notranje ima razmišljujoč značaj, 
medtem ko ima zunanje aktiven značaj.

 

 Kaj je kava, je mogoče odkriti na svetovnem spletu, definicijo 
kave lahko najdemo tudi v knjigah (notranje), lahko pa tudi 
skuhamo kavo in jo okusimo (zunanje). Izbran način je povezan s 
pogledom na svet, z našo orientacijo, ki je lahko usmerjena 
navznoter ali navzven.

 Dimenzija izkusiti–razumeti: 
način pridobivanja veščine skozi izkušnjo

 Pri razumevanju se zanašamo na konceptualno interpretacijo in 
simbolično predstavitev, pri izkušanju pa na občutke in misli, ki 
prikličejo neposredno izkušnjo. Naslednji odlomek iz knjige13 dobro 
nakaže razliko in odlike:

   
 »Za trenutek nehajte brati in poskušajte dojeti svoje okolje. Kar vidite, 

slišite in čutite okoli sebe, so tiste zaznave, barve, površine in zvoki, ki so 
tako temeljni in zanesljivi, da jim lahko rečemo stvarnost. Stalen občutek 
sedišča, ki trdno podpira telo, gladka površina knjige in njenih strani, 
mešanica pridušenih zvokov, ki vas obdajajo – vse to in še mnogo več 
prepoznate takoj in brez racionalnega razčlenjevanja ali analitične 
potrditve. Te stvari preprosto so tukaj in so razumljene z uporabo znanja, 
ki ga tu imenujemo razumevanje. Vendar pa je natančno opisovanje teh 
percepcij z besedami, kot sem to tukaj sam poskusil, nekoliko težje. Zdi se, 
kot da so besede barke v morju zaznav, ki jih doživljamo kot stvarnost, 
barke, ki dajejo obliko tistim zaznavam, ki jih vsebujejo, medtem ko druge 
zaznave izginjajo iz naše zavesti.«

 V tem besedilu je opisana kakovost izkušanja (apprehension). Vse vidike 
stvarnosti lahko izkusimo in izkušnjo celo ponovno prikličemo, 
vendar pa je ne moremo ponovno doživeti. Koncept stola (razume-
vanje, kaj je stol) še ne pove ničesar o tem, ali je ta stol trd ali mehak. 
Videti je, kot da je razumevanje podrejeno izkušanju. Vendar pa se 
primarna kakovost razumevanja skriva nekje drugje, namreč v 
dojemanju izkušnje, zaradi česar je mogoče preseči čas in prostor. 

 »Če odložite to knjigo, vstanete s stola in odidete iz sobe, bo v tistem 
trenutku doživljanje situacije izginilo brez sledu. Razumevanje situacije 
pa bo ostalo in vam omogočalo, da si ustvarite in tudi drugim posredujete 
model situacije, ki bi lahko trajala večno. Če je bil ta model natančno 
ustvarjen na podlagi vaše izkušnje, vam celo dovoljuje, da taisto izkušnjo 
predvidevate in jo ponovno doživite.«

 Razumeti, kaj je stol, ne pove ničesar o tem, kako mehak ali trd je, 
vendar nam pomaga, da si lahko predstavljamo, kako bomo nekoč v 
prihodnosti kupili nek udoben stol. Razumeti pomaga pri predvide-
vanju in daje občutek nadzora nad prihodnostjo.

 Če povzamemo: odlika pojma izkusiti je v »tukaj in zdaj«, izvira iz 
konkretnega doživetja. Pri razumeti gre za prenosljivo informacijo 
brez nujnosti predhodnega doživetja – čeprav doživetje seveda močno 
pripomore k širšemu vpogledu. Izkusiti in razumeti sta dve različni 
obliki znanja, ki druga drugo krepita. Njun značaj lahko opišemo 
sledeče: razumeti je abstrakten, analitičen in beseden pojem, izkusiti 
pa konkreten, vsestranski in prostorski.

 Dimenzija zunanje–notranje: 
način predelave izkušnje

 Učenje (ustvarjanje znanja in pomena) se izvaja z aktivnim dodajan-
jem in pridobivanjem novih zamisli in izkušenj v zunanjem svetu 
(zunanje) ter z notranjo refleksijo bistva teh izkušenj in zamisli 
(notranje).

 Zunanje je ekstravertirano in usmerjeno navzven. Je aktiven pristop k 
svetu, pri čemer je pomembno doseganje osebnih ciljev. Zunanje je 
objektivno določeno in usmerjeno k akciji, ob upoštevanju oblike in 
pomena. 
Značilnosti notranjega sta introvertiranost in usmerjenost navznoter. 
V ospredju ni manipuliranje s svetom ampak spoznavanje in opazo-
vanje. Poudarek je na notranjosti in subjektivnosti. Fantazija, sposob-
nost predstavljanja in lastne interpretacije imajo pomembno vlogo. 
Notranje se usmerja bolj na čutnost kot na objektivnost s poudarkom 
na barvah in vzorcih. Kjer se pri notranjem usmerja k izogibanju napak 
in je oseba pripravljena na morebitne izgubljene možnosti za uspešno 
ravnanje, se pri zunanjem zanimanje usmerja k povečanju uspešnosti 
brez posebne bojazni, da bi pri tem prišlo do napak. 

 »Skozi občutke se s stvarmi 
seznanimo, spoznamo pa jih 
šele s svojimi mislimi.«

 (William James)12

12 William James (1890) v Kolb, 1984, str. 44.
13 Kolb, 1984, str. 43.
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 Razliko lahko primerjamo s splošno znanim konfliktom med 
strokovnimi delavci in znanstveniki. Znanstvenika zanima, kaj 
je dejansko resnica, medtem ko strokovnjak išče najboljšo 
rešitev. Prioriteta se premika od tistega, kar bi bilo idealno, k 
tistemu, kar je praktično in dosegljivo.  

 Učni cikel 

 Na podlagi opisanih dimenzij učenja in kombinacije z Lewinovim 
cikličnim procesom Kolb ustvarja svojo teorijo učnega cikla (slika 3). 
Lewin opisuje, kako konkretno izkušanje, razmišljujoče opazovanje, 
abstraktna konceptualizacija in aktivno eksperimentiranje ustvarjajo 
učinkovit učni proces. 
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 Predstavljajte si, da ne veste, kaj je kava, in si želite to raziskati. 
Lahko začnete s tem, da kavo skuhate (aktivno 
eksperimentiranje), potem jo vohate in nato okušate (konkretno 
izkušanje) ter tako odkrivate okus in si počasi ustvarjate sliko o 
tem, kaj pravzaprav je kava. To sliko lahko dopolnjujete tako, da 
na svetovnem spletu poiščete vse o kavi (razmišljujoče 
opazovanje). Tako se konkretna slika kave dopolnjuje z 
abstraktno sliko kave (abstraktna konceptualizacija). Pri 
naslednjem pitju kave boste, medtem ko boste kavo ponovno 
okusili (konkretno izkušanje), opazili, da je okus odvisen od 
načina praženja kavnih zrn.

 Pri učenju, pridobivanju znanja so potrebni vsi štirje načini učenja. 
Cikel se vedno izvrši v smeri urinih kazalcev in lahko traja neskončno. 
Ciklični proces se spet ponovi in pridobljeno znanje se ponovno 
spremeni v nove izkušnje in čez čas spet v novo znanje. 

 
 Najbolj optimalen učni proces se zgodi takrat, ko se zavrti cel cikel. 

Proces učenja se lahko začne kjerkoli v ciklu. Če je to denimo pri 
razmišljujočem opazovanju (razmišljanje o izkušnji), se učenje 
nadaljuje v abstraktni konceptualizaciji (refleksija se dopolni z 
informacijami in tako nastane teorija), preko aktivnega eksperimen-
tiranja (kjer se zamišljena teorija realizira v praksi) do končnega 
povratka h konkretnemu izkušanju (novemu izkušanju na podlagi 
novega pridobljenega znanja).

 Štirje načini učenja14

 Konkretno izkušanje
 Ta način učenja je usmerjen v izkušanje in odzivanje v medčloveških 

situacijah na oseben način. Tukaj gre bolj za čutenje kot za 
razmišljanje, bolj za ukvarjanje z edinstveno in kompleksno 
stvarnostjo kot za teoretičen in posploševalen pristop, bolj za 
intuitiven, zlasti umetniški pristop kakor za sistematičen znanst-
veni pristop. Ljudje, ki so usmerjeni h konkretnim izkušnjam, 
uživajo v človeških odnosih in z lahkoto navežejo stike. Pogosto se 
odločajo intuitivno in dobro delujejo v nestrukturiranih situacijah. 
Zelo cenijo človeški vidik, radi se soočajo z resničnimi življenjskimi 
situacijami in imajo odprt pogled na življenje. 

 Razmišljujoče opazovanje
 Ta način učenja je usmerjen k razumevanju danih zamisli in situacij 

skozi njihovo natančno opazovanje in nevtralno opisovanje. Tu gre 
bolj za razumevanje kakor za praktično izvedbo, bolj za vprašanje, ali 
je nekaj resnica in kako nekaj poteka, kakor, ali nekaj deluje. Večji 
poudarek je na razmisleku kakor na akciji. Ljudje, ki so usmerjeni k 
razmišljujočemu opazovanju, uživajo ob intuitivnem iskanju pomena 
zamisli in situacij ter znajo dobro predvideti njihove možnosti in pos-
ledice. Na stvari gledajo iz različnih zornih kotov in v tem uživajo. 
Radi sledijo svojim mislim in občutkom pri oblikovanju mnenja. 
Zanje je zelo pomembno potrpljenje ter prepričanje v to, da je njihova 
odločitev ali ocena nepristranska, analitična in premišljena. 

 Abstraktna konceptualizacija
 Ta način učenja je usmerjen k uporabi logike, zamisli in konceptov. 

Tukaj gre bolj za mišljenje kakor čutenje, bolj za gradnjo, ustvarjanje 
teorij kakor za intuitivno razumevanje edinstvenih in posebnih 
zadev, bolj za znanstveno kakor umetniško obravnavanje. Ljudje, ki 
so usmerjeni k abstraktni konceptualizaciji, uživajo in se odlikujejo v 
sistematičnem načrtovanju, obdelavi podatkov in delu z abstraktnimi 

 Slika 3  Kolbov učni cikel, v katerem so 

integrirani dve dimenziji in Lewinov cikel. 

(Povzeto po: Kolb, 1984, str. 21 in 42.)

14 Opisi načinov učenja so direkten prevod 

(v slovenski jezik preko nizozemskega 

prevoda, op. prev.) po Kolbu (Kolb, 1984, 

str. 68/69).
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simboli in kvantitativnimi analizami. Zelo cenijo natančnost ter 
strogo in disciplinirano analiziranje zamisli ter tudi estetske kako-
vosti ujemajočega se konceptualnega sistema, zgradbe.

 Aktivno eksperimentiranje
 Ta način učenja je usmerjen k aktivnemu vplivanju na ljudi in 

spreminjanju situacij. Tukaj gre bolj za praktično izvajanje kakor za 
razmišljujoče razumevanje.

 Bolj pomembno je, da nekaj deluje, kot da predstavlja absolutno 
resnico, ta način je bolj usmerjen k dejanju kot k opazovanju. Ljudje, 
ki so nagnjeni k aktivnemu eksperimentiranju, uživajo in so uspešni 
v urejanju in pridobivanju stvari, s katerimi nekaj dosežejo. 
Pripravljeni so tvegati za dosego predvidenega cilja. Radi vidijo 
rezultate svojega dela in njihove morebitne vplive na širše okolje. 

  

 

 Kot vsi vemo, obstaja več načinov igranja biljarda, zanima pa 
nas, ali lahko te različne načine igranja tudi utemeljimo s 
pomočjo učnega cikla.

 Igralci biljarda, ki igrajo z uporabo abstraktne konceptualizacije 
in aktivnega eksperimentiranja, uporabljajo teorije igranja 
biljarda, ki temeljijo na matematičnem izračunavanju in uporabi 
fizikalne energetike. Na podlagi teh teorij lahko igralec še pred 
udarcem izračuna pot krogle. 

 Igralec biljarda, ki igra z uporabo aktivnega eksperimentiranja in 
konkretnega izkušanja, usmerja pozornost na konkretne položaje 
krogel na mizi. Oceni celotno situacijo in udari kroglo s položaja, 
ki ga določa in ocenjuje po občutku. Igranje na podlagi 
konkretnega izkušanja in razmišljujočega opazovanja je manj 
primerno zaradi aktivnega značaja igre. Ta igralec biljarda bo 
opazoval druge, kako igrajo. Opazovanje igre in tudi razmislek o 
lastnem ravnanju lahko vodi k temu, da bo igralec neki udarec 
ponovil ali ne.

 Igralec biljarda, ki igra z uporabo razmišljujočega opazovanja in 
abstraktne konceptualizacije, pa je usmerjen v kombinacijo 
teorije ter opazovanja in analiziranja udarcev. 

 

 Štirje učni stili

 Posploševanje, reduciranje in opisovanje načinov učenja je komple-
ksno. Vendar pa lahko med učenjem in uporabo izkušenj določimo 
splošne razlike. Kolb zmanjša te razlike na štiri temeljne učne stile. 
Navedeni primer igranja biljarda opisuje te učne stile, osebna 
nagnjenja k določenemu načinu učenja in ravnanja. Vsak učni stil se 
oblikuje skozi kombinacijo dveh načinov učenja. Konkretno izkuša-
nje v kombinaciji z razmišljujočim opazovanjem daje učni stil 
Sanjača. Razmišljujoče opazovanje v kombinaciji z abstraktno 
konceptualizacijo poraja učni stil Misleca. Preizkuševalec združuje 
abstraktno konceptualizacijo z aktivnim eksperimentiranjem in 
Dejavnež aktivno eksperimentiranje s konkretnim izkušanjem  
(slika 4).
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Značilnosti štirih osnovnih učnih stilov 

 Kolb je razvil vprašalnik (Learning Style Inventory) 24 za določanje 
osnovnega učnega stila vsakega posameznika, imenovanega tudi 
prednostni učni stil. Ta vprašalnik določa učni stil na podlagi 
točkovanja na sistemu osnih dimenzij izkusiti–razumeti in zunanje–
notranje; na krajiščih osi so načini učenja. Učni stil, kombinacija dveh 
načinov učenja, je v kvadrantu med dvema osema. Kolb je vsakega od 
štirih učnih stilov opremil z opisom.15

 

 Slika 4 Kolbov učni proces s štirimi načini 

učenja in pripadajočimi učnimi stili – sloven-

ski prevod izrazov in izvirni Kolbovi izrazi. 

 (Povzeto po: Kolb, 1984, str. 21 in 42.)

 

15 Kolb, 1984, str. 77 in 78.
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 Sanjač (Divergent) 

 Prevladujoča načina učenja sta konkretno izkušanje in razmišljujoče 
opazovanje. Največji vrlini tega stila sta domišljija in zavedanje 
obstoja raznolikosti resnic in pomenov. Sanjač vidi položaje iz 
različnih zornih kotov, išče v njih smisel in osebno motivacijo. 
Njegova drža je usmerjena bolj k opazovanju kot k akciji. Sanjači 
dobro funkcionirajo, če se poklicno ukvarjajo z iskanjem novih 
zamisli, dobri so denimo pri možganski nevihti (brain stormingu). K 
temu učnemu stilu spadajo zanimanje in tenkočutnost za osebne in 
medosebne vidike družbe. Sanjač se orientira z domišljijo in lastnimi 
občutki. 

 Mislec (Assimilator)

 Prevladujoča načina učenja sta razmišljujoče opazovanje in abstraktna 
konceptualizacija. Mislečeva moč je v tem, da je sposoben razvijati 
teoretične modele pojavov, ki zmorejo te pojave razvrščati in integri-
rati. Mislec je usmerjen k informacijam, dejstvom in pojmom, 
potrebnim za konceptualno razumevanje predmeta. Mislec ne 
preizkuša zamisli na podlagi praktične izvedbe, zanj je bistvena 
logična povezava v ozadju predmeta.  

 Preizkuševalec (Convergent)

 Prevladujoča načina učenja sta abstraktna konceptualizacija in 
aktivno eksperimentiranje. Glavne vrline Preizkuševalca so mišljenje, 
usmerjeno k reševanju težav, sprejemanje odločitev in praktično 
izvajanje zamisli. Preizkuševalci so dobri v inteligenčnih testih, kar se 
ujema z njihovim stališčem, da obstaja le en pravilen odgovor na 
vprašanje, ena prava rešitev problema. To je ravno v nasprotju s 
tipom Sanjača, ki veliko pozornosti posveča različnim perspektivam. 
Preizkuševalec strukturira znanje tako, da se lahko osredotoča na 
specifične probleme. Preizkuševalci se raje ukvarjajo s tehničnimi 
problemi in nalogami kot z družabnimi in medosebnimi odnosi.

 Dejavnež (Accommodator)

 Prevladujoča načina učenja sta aktivno eksperimentiranje in konkret-
no izkušanje. Dejavnež je nadarjen za izvajanje, za realizacijo načrtov 
in nalog ter rad prispeva k novim izkušnjam. Iskanje možnosti, 
tveganje in akcija so del tega stila učenja, kakor tudi prilagajanje 
novim okoliščinam. Če se situacija ne ujema s teorijo, Dejavnež 
teorijo preprosto opusti. To je v nasprotju z Mislecem, ki podatke 
vedno ponovno analizira. 

 Dejavneži obravnavajo probleme in situacije intuitivno in aktivno. 
Dejavneži so nagnjeni k zaupanju v informacije, ki jih pridobijo od 
drugih, namesto da se zanašajo na lastno sposobnost analize podat-
kov. Dejavneži so družabni, včasih pa lahko postanejo tudi 
nepotrpežljivi in vsiljivi.

 Izkustveno učenje in razvoj 
 
 Vsak posameznik gre v svojem življenju skozi osebnostni razvoj, ki 

vpliva tudi na učni stil, ki ga uporablja. Kolb razlikuje tri stopnje od 
rojstva do smrti: stopnjo prisvajanja, stopnjo specializacije in stopnjo 
integracije. Vsaka stopnja je določena z odnosom posameznika do 
sveta. V odnosu do sveta se skriva bistvo izkustvenega učenja, saj so 
vselej izkušnje tiste, ki določajo učenje. 

 Pri opisovanju razvojnih stopenj Kolb med vrsticami obravnava tudi 
učne stile. Kolb opisuje, katere osnovne spretnosti vsak otrok usvaja 
na stopnji prisvajanja in jih poveže s štirimi učnimi stili. Pri stopnji 
specializacije učne stile zelo eksplicitno poimenuje in jih postavi v 
središče. Stopnja specializacije se dogaja tako v osebnostnem razvoju 
kot v razvoju učnega stila. Na zadnji stopnji, stopnji integracije, Kolb 
opisuje učne stile bolj implicitno. Ta stopnja je obdobje »krize 
srednjih let«: stare norme ne veljajo več, človek prejšnje odločitve 
pretehta na novo in išče nove izzive. Te izzive je po Kolbu mogoče 
iskati predvsem v razvoju učnega stila ali stilov, ki do tedaj pri 
posamezniku še niso bili dovolj razviti. Tako pride do integriranega 
učnega stila. 

 Razvoj in teorija izkustvenega učenja
 Kolb navaja, da je učenje proces, v katerem poteka razvoj; to 

pojasnjuje s tremi trditvami o učenju:
• za učenje je značilno samozavedanje, usmerjenost naprej in 

proaktivnost;
• gonilo učenja je radovednost glede situacije »tukaj in zdaj«, ki je 

hkrati usmerjena v prihodnost;
• učenje je potrebno razumeti kot spiralo, znotraj katere poteka 

nenehno gibanje. Učenje se premakne od slepega impulza k življenju 
na podlagi odločitev in ciljev.  

 Učni proces, ki poteka znotraj tega razvoja, temelji tako na 
konfrontaciji dveh dimenzij izkustvenega učenja (izkusiti–razumeti, 
zunanje–notranje) kot na njeni razrešitvi. Oblika in smer razvoja sta 
pogojeni s stopnjo integracije med dvema dimenzijama in s tem med 
štirimi načini učenja. Skratka: stopnja integracije določa stopnjo 
razvoja. Ta proces je prikazan na sliki 5 na naslednji strani. 
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 Razvojni proces v treh stopnjah

 Proces razvoja je določen na eni strani s stopnjo integracije nasprotij 
in s štirimi načini učenja (ki, ro, ak in ae) ter na drugi strani z 
naraščajočo stopnjo kompleksnosti in relativnosti v odnosu s svetom. 
Na sliki 5 vidimo na desni strani tri stopnje, ki jih lahko prepoznamo 
v odnosu s svetom: prisvajanje, specializacijo in integracijo.

 Ta razvoj se ne določa po starosti, ampak individualno po osebnih in 
specifičnih kulturnih izkušnjah vsakega posameznika. Čeprav je rast 
v razvoju označena v stožčasti obliki s tremi stopnjami, bo resničen 
proces rasti verjetno sestavljen iz postopnega nihanja med temi 
stopnjami. Oseba se tako lahko premika od stopnje specializacije do 
stopnje integracije preko različnih posameznih podstopenj. Če se 
oseba razvija proti stopnji integracije, je mogoča utrditev v njej; 
lahko pa tudi nazaduje nazaj k specializaciji.   

 Razvoj: odnos s svetom
 Na stopnji prisvajanja je za odnos s svetom značilno, da oseba pridobi 

nadzor nad svetom okoli sebe; 

 samopodoba se ne razlikuje od podobe sveta. Na stopnji specializacije 
lahko govorimo o interakciji s svetom; samopodoba je določena skozi 
dejavnosti in izkušnje. Na stopnji integracije se odnos s svetom 
določa po razmerju do sveta in pomenu, ki ga posameznik temu 
posveča. V tem primeru imamo samopodobo za proces. Za vsako 
naslednjo stopnjo razvoja sta značilna vse večja odgovornost do sveta 
in vedno širši pogled na svet. 

 
   Na stopnji prisvajanja, za katero je značilno izvajanje, lahko ocenimo 

obseg časa v sekundah, minutah, urah, odnos do sveta pa je merljiv 
po odzivu, dejanjih in nalogah. Na stopnji specializacije, za katero je 
značilno učenje, lahko merimo obseg časa v dnevih, tednih in 
mesecih ter odnos do sveta s projekti, zaposlitvami in poklici. Na 
stopnji integracije, kjer gre za razvoj, lahko čas merimo v letih, 
desetletjih in z življenjsko dobo, odnos do sveta pa s karierami, 
življenji in generacijami. 

 Stopnja 1: prisvajanje
 Ta stopnja poteka med rojstvom in adolescenco ter se določa s 

pridobivanjem osnovnih spretnosti in spoznavnih konstrukcij. 
Razvoj na tej stopnji zaznamuje pojavljanje lastnih struktur, ki 
otroku omogočajo ustvarjanje samopodobe, ločene in odcepljene od 
okolice. Kolb uporablja stopnje razvoja, ki jih je pri otrocih razlikoval 
že Piaget in ki predstavljajo štiri podstopnje stopnje prisvajanja: 
senzomotorična stopnja, predoperativna stopnja, stopnja konkretnih 
operacij in stopnja formalnih operacij. Vsaka stopnja je po Kolbu v 
znamenju prvega spoznavanja z enim od štirih učnih stilov. Ker je 
njegova teorija usmerjena k učenju odraslih, stopnji prisvajanja ne 
posveča nadaljnje pozornosti. 

   Senzomotorična stopnja (0–2 leti) je stopnja, kjer se otrok osredotoči 
na lastno telo. Otrok znanje pridobiva z akcijo in s čutenjem okolja, 
primerljivima z učnim stilom Dejavneža. Druga stopnja je 
predoperativna stopnja (2–6 let). Na tej stopnji se otrok še vedno 
usmerja h konkretnemu, vendar začne razvijati razmišljujočo 
orientacijo glede na podobe. Otrok pridobi sposobnost zbiranja 
podob in k svetu pristopa iz različnih zornih kotov, kar je primerljivo 
s prvimi oblikami učnega stila Sanjača. Tretja stopnja (7–11 let) je 
stopnja konkretnih operacij, na kateri se začenja razvoj abstraktnih 
simbolov …

 Slika 5 shematsko prikazuje, kako je razvoj 

(povezave) določen s stopnjo integracije 

različnih načinov učenja. Na desni strani so 

navedene tri stopnje, ki določajo osebnostni 

razvoj. 

 (Povzeto po: Kolb, 1984, str. 141.)
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 … Učenje je usmerjeno v šolo in medsebojne odnose. Otrok zaupa 
konceptom in teorijam ter s tem oblikuje lastne izkušnje. To stopnjo 
lahko primerjamo z orientacijo učnega stila Misleca. Zadnja stopnja 
je stopnja formalnih operacij (12–15 let). Otrok ima aktiven pristop 
na podlagi razmišljujočih in abstraktnih informacij. Razprava in 
preizkus teorij sta nov razvoj, ki nakazuje, da je otrok sam sposoben 
abstraktno razmišljati in določati svoj položaj. Ta stopnja je prva 
oblika učnega stila Preizkuševalca. 

 Stopnja 2: specializacija
 Stopnja specializacije je stopnja, na kateri je poudarjen elementarni 

stil učenja. Ta stopnja se odvija med formalnim učenjem in/ali med 
poklicnim treningom ali kot prve izkušnje odraslosti v službi ali v 
osebnem življenju. Mlad človek na tej stopnji razvija sposobnosti, ki 
omogočajo usvajanje neke življenjske naloge, povezane z izbrano 
kariero (v najširšem pomenu te besede). 

 Te sposobnosti se oblikujejo zaradi kulture, vzgoje, izobraževanja in 
družbenih vplivov. Specializacija se poveča in odločitve, ki jih mlada 
oseba na tej stopnji sprejme, močno določajo smer in obliko razvoja. 
Izbira izobrazbe in poklica nastane pod vplivom orientacije posamez-
nikovega pogleda na svet ter njegovih izkušenj; nanjo močno vpliva 
tudi njegov osnovni učni stil. Hkrati učni stil vpliva tudi na način 
sprejemanja odločitev. Študentje, usmerjeni h konkretnemu 
izkušanju, so veliko bolj nagnjeni k temu, da svojo odločitev utemel-
jujejo na podlagi zgledovanja po vzornikih in znancih, kot študentje, 
ki so nagnjeni k abstraktni konceptualizaciji in zaupajo teoretskemu 
gradivu. Za slednje je odločilno tudi zanimanje za predmet. 

 Sprejete odločitve podpirajo nadaljnjo specializacijo glede na mero, 
do katere so te odločitve v skladu z lastnimi zahtevami, z lastnim 
učnim stilom posameznika. 

 Tako nastaja vse tesnejši stik med zahtevami iz okolja in lastnimi 
vrlinami. Ta povezava se razvija dvostransko: na eni strani oseba 
spreminja svoje lastnosti na podlagi interakcije z okoljem (socializa-
cija) in na drugi strani na podlagi zavestne izbire okolja, ki je blizu 
njenim lastnim osebnostnim potezam. 

 Na tej stopnji se razvijajo vrline, potrebne za izvajanje izbranega 
poklica (v širšem smislu). Samopodoba je pogojena z nagrajevanjem 
in priznanjem, ki sta posledici dobrega izvajanja poklica. Identiteta se 
oblikuje skozi opravljene dosežke in obvladovanje veščin. Odnos s 
svetom je interaktiven. 

 »Na svet imam učinek (gradim mostove, skrbim za družino) in svet 
učinkuje name (mi daje denar za preživetje in me polni s koščki znanja), 
vendar drug drugega bistveno ne spreminjava.«16

   V opisu stopnje specializacije Kolb skicira štiri učna okolja, ki 
pomagajo pri konkretni realizaciji štirih načinov učenja.

1  Čustveno učno okolje izhaja iz načina učenja s konkretnim 
izkušanjem. To učno okolje zaznamujejo izkušnje iz poklicnih, 
delovnih ali življenjskih situacij. Pomembni so tudi: učni proces, 
izražanje občutkov, osebni odziv in refleksija o izkušnjah. Poudarjeno 
je učenje z vživljanjem. 

2  Zaznavno učno okolje, izpeljano iz razmišljujočega opazovanja, 
zaznamuje razumevanje učnega predmeta. Pomembno je: odkrivati 
odnose med koncepti, zbirati informacije, osvetliti predmet z vseh 
strani, upoštevati mnenja strokovnjakov, opazovati in pisati. 
Poudarek je na učenju skozi raziskovanje.

3  Pri simbolnem učnem okolju, izpeljanem iz abstraktne 
konceptualizacije, je pomembno pridobivanje informacij. Gre za 
prenos sličic, modelov, osnovnega znanja in shem skozi naloge, ki jih 
naloži profesor, ter reševanje problemov z enim možnim pravilnim 
odgovorom. Poudarjeno je učenje s pomočjo informacij.

4  Vedenjsko učno okolje izhaja iz aktivnega eksperimentiranja. 
Značilna je aktivna uporaba znanja in spretnosti, pri čemer je 
pozornost usmerjena k praktičnemu cilju/problemu, gre za prave 
življenjske probleme, primere ali simulacije. Poudarjeno je učenje 
skozi izkušanje.  

 Stopnja 3: integracija
 »Izziv vseživljenjskega učenja je predvsem izziv nenehnega razvoja.«17  

Na stopnji integracije gre predvsem za kombinacijo in integracijo 
nasprotij med socialno specializacijo ter individualno integrirano 
izpolnitvijo. 

 Stopnja integracije se začne z zavedanjem, da sprejete odločitve niso 
več zadovoljive in ne dajejo več pravega rezultata, zaradi česar je, kot 
kaže, potrebna sprememba. Kolb opisuje, kako se ljudje v tem 
trenutku zavedo, da niso uresničili sanj iz svoje mladosti, zaradi česar 
je potrebno oblikovati bolj stvarne cilje. Obstaja tudi možnost, da se 
oseba zave, da gredo uspehi v karieri na račun drugih obveznosti, kot 
so otroci ali drugih osebnih izpolnitev. Iskanje nove smeri v življenju 
zaznamuje začetek stopnje integracije.

 Potrebna je nova zavest, ljudje začnejo drugače gledati na svoje 
odločitve, izkušnje in dejavnosti. Značaj te nove zavesti zaznamuje 
način učenja, ki ga oseba doslej v življenju še ni razvila; nastane 
fleksibilen način učenja. Izziv postane razvoj učnih stilov, ki so v 
nasprotju z elementarnim učnim stilom na stopnji specializacije. 

16 Kolb, 1984, str. 143.

 Osvoboditev, M. C. Escher (litografija, 1955)

 Primerljivo s tremi stopnjami v razvoju: od 

nedefiniranega, ki se zliva z ozadjem (stopnja 

prisvajanja), do izkušanja svobode skozi 

možnost letenja (stopnja integracije).

17 »The Challenge of lifelong learning is 

above all a challenge of integrative 

development.« Kolb, 1984, str. 209. 
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 Razmišljujoča oseba bo tako zaznala akcijo in tveganje v svojem 
življenju ter priznala, da bo treba začeti izkoriščati nove možnosti. 
Namesto »biti pod vplivom« oseba odkriva načine, kako »vplivati na 
svet okoli sebe«. 

 Dalje je za stopnjo integracije značilno tudi prilagodljivo ravnanje. Ta 
prilagodljivost je več kot le odzivanje Dejavneža, ki se sklicuje na 
aktivno eksperimentiranje in konkretno izkušanje, ali Misleca, ki se 
opira na razmišljujoče opazovanje in abstraktno konceptualizacijo. 

 Na stopnji integracije se oseba odziva aktivno in razmišljujoče v isti 
situaciji. Kompleksnost in prilagodljivost v dejanjih se stopnjujeta. 
Oseba se odziva bolj ustvarjalno, kaže več spremenljivosti v svojih 
dejanjih v odvisnosti od situacije, ki se ji zna prilagoditi. Tako se 
oblikuje celosten pristop k učenju (holistic-learning point of view).

 Kolb je razvil instrument, vprašalnik prilagodljivih stilov učenja 
(Adaptive Style Inventory), s katerim je mogoče preizkusiti prilagodlji-
vost (in s tem tudi integracijo načina učenja). Rezultate tega 
vprašalnika je Kolb primerjal z drugimi instrumenti merjenja, da bi 
ugotovil lastnosti integriranega razvoja. Ugotovil je, da sta za stopnjo 
razvoja značilni prilagodljivost v dejanjih in vse večja stopnja 
samoodločanja. Oseba torej vse bolj prevzema nadzor in čuti pri tem 
lastno odgovornost za svoje odločitve in izbrano življenjsko smer. 

 Poleg tega imajo osebe na stopnji integracije kompleksnejše 
življenjske strukture, izrazitejšo večplastnost v odnosih do ljudi in do 
sveta. Oseba na tej stopnji doživlja bogastvo življenja in z njim bogati 
tudi svoje okolje. Te kompleksne življenjske strukture dajejo velik 
občutek harmonije, stres ni več pomemben dejavnik. »Na zgodnejših 
življenjskih stopnjah so značilne življenjske strukture, ki so zelo usmerjene k 
delu (pri moških) ali k družini (pri ženskah). V srednjih letih se pojavlja vse 
večje ravnovesje pri naložbah v življenje; to ravnovesje je lahko temelj za 
harmonijo in zmanjšanje konfliktov v življenju osebnostno integriranih 
ljudi.«18

 Kolb sklene svojo knjigo z naslednjim stavkom, v katerem nakaže, da 
je končni rezultat učenja zrelejši odnos do sveta 19: »Le kadar je 
posameznik v določeni življenjski situaciji osebno predan položaju »tukaj 
in zdaj«, ko popolnoma sprejema preteklost in prevzema vso odgovornost 
za prihodnost, je njegov dialektični konflikt lahko odločilen za dosego 
zrelosti. Zora integritete nastaja s sprejemanjem odgovornosti za potek 
življenja. Ko namreč sprejemamo odgovornost za svet, dobivamo moč, da 
bi ga spreminjali.«

 Marian de Boer (32), oblikovalka interjerjev, v zvezi, a s  
partnerjem živita ločeno. Že od rojstva živi v slikovitem 
mestecu Valkenburg v družbi svojega deda, ki je plul pri HAL 
(Holland-America Lijn). 

 
 Ob vstopu v razstavni prostor pri vhodu najprej pozorno pogleda okoli 

sebe, nato pa se napoti proti pomenljivi predstavitvi o izseljencih. Na 
predmete, mimo katerih gre, vrže le bežen pogled. Postavitev o 
izseljencih jo očitno zelo zanima, saj si ogleduje video in zgodbo v 
slikah ter bere pripadajoča besedila. Nekaj si zapiše v majhno beležko 
in se vrne na začetek, da bi prebrala uvodno besedilo. Predmetom 
namenja zdaj malo več pozornosti, pripadajočega besedila ne bere. 

 
 O tem pravi: »Predmeti v izložbah mi ne pomenijo nič, jaz hočem ve-

deti, kako je bilo na ladjah. Izseljenci spodbujajo mojo domišljijo: 
gledam obraze ljudi in se sprašujem, kakšni so bili njihovi občutki, ko 
so zapuščali domovino, da bi poiskali svojo srečo v Ameriki. Zato pos-
tanem radovedna in se vrnem k vhodu, da bi bolje razumela, o čem 
govori ta razstava.

 Rada imam osebne zgodbe, človeška čustva, lepe predmete, ki spod-
bujajo domišljijo. Ob obisku muzeja sem dobila nekaj zamisli, ki sem 
jih na hitro zapisala. Barve na krovu ladje: rjava barva je prav takšna 
kot na hodniku moje stare mame, čudovita v kombinaciji z rumeno. 
In: naslednje leto s HAL-om na Aljasko? 

 
 Moja ljubezen do muzejev se je razvila že v mladih letih. Starši so me 

večkrat vzeli seboj v Amsterdam, kjer smo ves dan obiskovali muzeje. 
Zdelo se mi je čudovito. Kot da sem v drugem času. Ko zdaj hodim po 
muzeju, je drugače, a še vedno dopuščam, da me vodi domišljija. 
Rada imam, da me prevzame neko vzdušje, rada gledam, čutim, vo-
ham in še najraje tudi okušam. Po navadi se ne držim predvidene poti 
ogleda. Kar tavam naokoli in se prepustim svojim čustvom, da me 
ustavijo. Zelo me je prevzel muzej v Iepru v Belgiji, kjer si lahko 
doživljal zgodbo prve svetovne vojne s pripovedmi prič. Zelo inten-
zivno doživetje in dober način, da več izveš o zgodovini. 

 
 Muzeji o zgodovini, kjer govorijo predvsem dejstva, po pravici pov-

edano, ne naredijo name nikakršnega vtisa. Pa ne, da me dejstva ne 
bi zanimala. Na tej razstavi hočem izvedeti več o razmerah na krovu, 
o posadki in odnosih med ljudmi. Tako se učim o tistem času. Pri 
muzejskem obisku me pravzaprav predvsem zanima vprašanje, zakaj 
so bile včasih stvari takšne, kot so bile, in želim si predstavljati, kako 
se je godilo tem ljudem. Mislim, da je razstava uspešna, če me gane, 
če buri mojo domišljijo in če se lahko ob tem še česa naučim.«

18 Kolb, 1984, str. 224.
19 Kolb, 1984, str. 230.

Sanjač

 * Obiskovalka razstave  
»Linija Holandija–Amerika« 

v Pomorskem muzeju  
v Rotterdamu

* Ta intervju je fiktiven. Nastal je na 

podlagi opazovanja pravih obiskovalcev 

razstave HAL in pogovorov z nekaterimi 

od njih.
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 O Kolbu

 David (Dave) A. Kolb (1939), socialni psiholog, je že od sredine 
sedemdesetih let povezan z Weatherhead School of Management 
univerze Case Western Reserve v Clevelandu, Ohio (ZDA). Danes je 
tam profesor organizacijskega vedenja (Organizational Behavior). 
Zaslovel je z izdajo knjige Experiential Learning. Experience as the 
source of learning and development v letu 1984. Na podlagi predhodnih 
raziskav tudi drugih raziskovalcev je razvijal enovito vizijo o 
izkustvenem učenju. V knjigi med drugim opisuje tudi učni proces 6  
pri izkustvenem učenju in pri štirih učnih stilih 9 , ki jih ljudje 
razvijajo skozi učni proces. Pojmu vseživljenjsko učenje 

2 , učenju, ki 
traja še dolgo po tem, ko je formalno učenje že zaključeno, daje nov 
pomen s tem, ko opisuje tri stopnje 12: stopnjo prisvajanja, stopnjo 
specializacije in stopnjo integracije.

 
 V Kolbovi knjigi so štirje načini učenja 7  v učnem procesu označeni 

z izrazi konkretno izkušanje, razmišljujoče opazovanje, abstraktna 
konceptualizacija, aktivno eksperimentiranje. Učne stile je poime-
noval: divergence (»ki gre v širino«, op.prev.), assimilation (»vidi 
gozd, ne le drevesa«, op. prev.), convergence (zoži pogled na bistveno, 
op. prev.) in accommodation (prilagoditev, op. prev.). Kolb je pred 
tem s kolegi nekaj časa pripravljal vprašalnik učnih stilov (Learning 
Style Inventory) 24, na podlagi katerega je mogoče določiti osnovni 
učni stil vsakega posameznika.

 
 Kolbova teorija, kot je opisana v Experiential Learning, je delno 

nastala na podlagi raziskav predhodnikov, sam jih imenuje 
avtoritete, kot so Jung, Vygotski, Dewey 8 , Lewin 1  in Piaget 20.

 
 

 Kolb je od leta 1984 redno pisal in izdajal publikacije o izkustvenem 
učenju in o učnih stilih, posebej o vidikih, kot sta učenje odraslih in 
človeško vedenje v organizacijah. Zadnja leta v svojih publikacijah 
obravnava predvsem pojem  konverzacija in kako lahko učenje skozi 
konverzacijo (conversational learning) prispeva k razvoju znanja. Leta 
1999 je razvil tretjo, posodobljeno različico vprašalnika Learning 
Style Inventory.1

 
 Kolb je o projektu Kolbovi učni stili 

62 v odzivu po elektronski pošti 
napisal: »Hvala za obvestilo o vaši uporabi teorije izkustvenega učenja v 
okviru vseživljenjskega učenja v muzejih. Opravili ste impresivno delo.«

 
 Od izdaje knjige Experiential Learning je bila Kolbova teorija na 

različne načine in tudi skozi delo drugih avtorjev predelana in 
dopolnjena. Njegovi štirje učni stili so v teh predelavah včasih dobili 
druga imena, a osnovne značilnosti so ostale enake. V didaktiki 
– tudi na Nizozemskem – je postala njegova teorija kmalu znana kot 
Kolbovi učni stili in del učnega gradiva na visokih poklicnih šolah ter 
univerzah. Največkrat uporabljena terminologija na Nizozemskem 
je danes: Sanjač, Mislec, Preizkuševalec in Dejavnež. Ta termino-
logija je točnejša od prvotne Kolbove teorije, vendar pa obstaja 
nevarnost stereotipiziranja, saj imata v praksi izraza Sanjač in 
Dejavnež negativnejši prizvok kot Preizkuševalec in Mislec. Danes se 
Kolbovi štirje učni stili uporabljajo predvsem pri izvedbi coachinga 
in izobraževalnih treningih. V muzejih se teorija včasih uporablja 
pri vzgoji in izobraževanju ter pri pisanju besedil. Teorija je bila, 
kolikor je znano, prvič uporabljena za organizacijo muzejske 
predstavitve pri snovanju razstave Britanske galerije 53 v londonskem 
Victoria and Albert Museum.

1 Kolb, 1999.
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3 David P. Ausubel, The Psychology of 

meaningful Verbal Learning, New York, 

1963.
4 Pri razstavi Britanske galerije53  poleg 

Kolbovih teorij o učenju uporabljajo tudi 

Gardnerjevo teorijo. Za primerjavo med 

Gardnerjem in Kolbovimi učnimi stili 

glejte: Kroon, 2005.
5 Gardner, 2002; 

 www.howardgardner.com.
6 Hein, 1998. Heinova knjiga vsebuje podro-

ben pregled zgodovine izobraževanja v 

muzejih in odnos med teorijami o učenju. 

Glejte tudi Hooper-Greenhill, 1992 in 

2001.
7 Falk in Dierking, 1992. 
8 www.aboutlearning.com.
9 J.  D. H. M. Vermunt, Učni stili in 

usmerjanje učnih procesov v visokem 

šolstvu. K procesu usmerjenega učenja in 

samostojnega mišljenja. Amsterdam, 

1992.

 

 Še nekaj učnih teorij

 Zanimanje za socialno in učno psihologijo je značilen pojav 20. 
stoletja ter je predvsem v sedemdesetih in osemdesetih letih vodilo k 
množici učnih teorij.1 Čeprav te teorije po navadi opisujejo različne 
vidike učenja, se lahko tudi prekrivajo oziroma gre za predelave in 
izboljšave starejših teorij. Večina učnih teorij je bila najprej razvita za 
šolstvo, pozneje pa so jih tu in tam uporabljali tudi pri izobraževalnih 
dejavnostih v muzejih, predvsem pri posredovanju znanja otrokom 
in mladostnikom.  

 Piaget in Bruner 
 Ena od teorij, ki je v muzejih prišla v veljavo v sedemdesetih letih, je 

bila teorija Jeana Piageta, ki jo je razvil že v dvajsetih letih. Piaget 
razlikuje štiri stopnje v intelektualnem razvoju otroka: fizično učenje 
(0–2), vpliv jezika in simboličnih predstavitev (2–7), abstraktno 
razlaganje na podlagi osebnih izkušenj (7–11), oblikovanje hipotez in 
analiza abstraktnih pojmov (12–15). Ker je Piagetova teorija usmerjena 
predvsem h kognitivnemu razvoju jezika, je zanimiva tudi 
sodobnejša predelava njegovih zamisli, ki jo je zasnoval Jerome 
Bruner. Bruner razlikuje pri odraslih tri načine, ki jih oseba 
izmenično uporablja pri učenju česa novega: modus izvajanja (delati 
stvari), modus predstavljanja (ustvarjanje mentalne predstavitve, 
vzpostavljanje povezav) in simbolni modus, pri katerem učenje ni 
povezano s konkretno pojavno obliko. Zadnjega modusa ne uporab-
ljajo vsi posamezniki, saj je odvisen od starosti in intelektualne 
sposobnosti.

 
Bloom

 Tudi teorija Benjamina Blooma2 razlikuje med tremi domenami 
učenja, ki pa niso povezane s starostnimi stopnjami: kognitivno 
učenje (pridobivanje in razporejanje znanja), afektivno učenje 
(čustvena predelava pridobljenega znanja) in psihomotorično učenje 
(pridobivanje spretnosti). 

 Ausubel
 Druga, v muzejih uporabljena teorija, ki je predvsem ponujala 

možnosti za opisovanje odnosa med šolo in muzejem, je bila teorija 
Davida Ausubela.3 Ausubel je predstavil zamisel o naprednejših 
organizatorjih (advanced organizers) in je razlagal, kako lahko pride do 
boljšega učenja, če se predhodno uporabljajo obešalniki. Pri muzejih 
je to pomenilo predhoden uvod že v šoli, temu pa sledi obisk muzeja. 

 Gardner
 V šolstvu in tudi v muzejih4 se na splošno uporablja teorija Howarda 

Gardnerja,5 ki je v osemdesetih letih predstavil svojo zamisel o 
raznoterih inteligencah. Gardner razlikuje sedem inteligenc 
(lingvistično, logično-matematično, prostorsko, glasbeno, telesno-
gibalno, notranjeosebno in medosebno), ki so med tem že dopolnjene 
z osmo inteligenco, naturalistično. Vsak človek ima razvite bolj ali 
manj vse inteligence. Gardner pravi, da nastanek inteligenc ni le 
genetsko določen, temveč tudi kulturno pogojen. Izobraževanje mora 
biti diferencirano tako, da se ujema s prevladujočimi človekovimi 
inteligencami. 

 Hein
 V devetdesetih letih je George Hein, univerzitetni profesor na 

Univerzi Cambridge v ZDA, predstavil svojo zamisel o 
konstruktivističnem muzeju, ki je na koncu vodila k nastanku knjige 
Learning in the Museum leta 1998.6 Hein je ugotovil, da obstajajo štirje 
načini za pridobivanje znanja: 1. behaviorizem, katerega pristaši 
menijo, da je učenje samo pridobivanje novega védenja; 2. tradicio-
nalni sistem prenosa med učiteljem in učencem; 3. učenje z odkrivan-
jem/izkušanjem in 4. konstruktivistično učenje, pri čemer si učenec 
znanje organizira sam. Hein meni, da morajo biti razstave in posta-
vitve postavljene tako, da lahko obiskovalec v resnici aktivno ustvarja 
lastno razstavo. Kot dobro podlago za to diferenciacijo pojmuje 
Gardnerjevo zamisel o večplastnih inteligencah. Njegova teorija je 
odmevala na primer tudi v delih Falka in Dierkinga7 ter drugih 
muzeologov, ki pišejo o razstavi kot o metodi prenosa. 

 McCarthy in Vermunt
 V izobraževanju se še vedno veliko uporablja sistem 4MAT,8 ki je 

nastal na podlagi Kolbovih učnih stilov. Sistem, ki ga je leta 1979 
razvila učna teoretičarka Bernice McCarthy, temelji na štirih učnih 
stilih (inovativen, analitičen, zdravorazumski, dinamičen) in na 
učnem procesu. Predvsem se usmerja k pedagogu in ga uči, kako 
mora podajati učno snov, da se učenec bolje uči. Tudi pedagog 
Vermunt9 iz Utrechta razlikuje štiri učne stile in jih imenuje: neus-
merjen učni stil, reproduktivni učni stil, pomensko usmerjen učni 
stil in k uporabnosti usmerjen učni stil.

1 Jasen pregled najdete na spletni strani 

http://www.funderstanding.com/

learning/.
2 Benjamin S. Bloom, Taxonomy of 

Educational Objectives, Handbook I: The 

cognitive domain, 

 New York, 1956; Handbook II: Affective 

domain, New York, 1973.
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 Zanj obstaja tudi odnos med učnim stilom in rezultatom učenja: 
neusmerjen učni stil, na primer, ima manjši rezultat kot k 
uporabnosti usmerjen učni stil. Poimenuje tudi – kot rezultat 
razčlenitve Bloomove teorije – tri učne dejavnosti: kognitivno, 
reflektivno in regulativno; in vsako dejavnost nadalje podrobno 
razčleni na osem vidikov.

 Myers
 Myers Briggs Tipe Indicator (MBTI)10 iz sedemdesetih let se še vedno 

veliko uporablja pri profesionalnem razvoju, včasih tudi v muzejih. 
MBTI ima le malo opravka z učnimi teorijami, vendar pa se veliko 
omenja prav v zvezi z njimi. Isabel Myers uporablja tipe osebnosti na 
podlagi psiholoških tipov, kot jih je opisal Carl Jung (1921) v svoji 
knjigi Psihološki tipi. Razlikuje med štirimi področji: ekstravertirano 
– introvertirano, razumevanje – intuicija, misliti – čutiti, ocenjevanje 
– opazovanje; ter na podlagi tega ustvari deset tipov osebnosti.

 Pine in Gilmore
 Čeprav ne gre za učno teorijo v ožjem smislu besede, zaslužita Pine in 

Gilmore11 ter njuna izhodišča ekonomije doživljanja našo pozornost, 
ker se njuna teorija zadnje čase uporablja v nekaterih muzejih. Pine s 
svojim sloganom »Zadeni žebljico na glavico!« (»Hit the sweet spot!«) 
trdi, da bi morali muzeji, zato da bi lahko rekli, da je obisk doživetje, 
vsebovati štiri vidike: izobraževanje, estetiko, pobeg in zabavo.

 Pine zagovarja, da je rezultat doživetja na koncu transformacija. 
Muzej mora obiskovalca preko doživetja voditi k cilju, ki ga hoče 
doseči: k transformaciji. 

 Kees de Ridder (48), biokemik v raziskovalnem laboratoriju, 
kjer dela eksperimentalne raziskave za izboljšanje tal, živi  
v Amsterdamu, je poročen in ima dva otroka. Razstavo  
obišče sam. 

 V osrednji avli preučuje tloris muzeja na listu papirja formata A4 in 
odločno zakoraka v razstavno dvorano. Pri vhodu prebere 
predstavitveno besedilo in mirno hodi po razstavi. Vsako vitrino si 
podrobno ogleduje, bere vse podnapise. Preskoči postavitev jedilnih 
miz prvega in tretjega razreda. Ustavi se pri računalniku, zanima ga 
predvsem spletna stran, na kateri strokovnjaki pripovedujejo o 
tehničnih zanimivostih v zvezi z gradnjo ladij. 

 
 Pravi: »Razstava se mi zdi zelo zanimiva, čeprav je veliko premalo 

opisov, vendar pa ta vtis popravijo računalniki. Z njimi namreč 
najdem informacije, ki me zanimajo. Rad preberem tudi razlago 
strokovnjaka o nekem predmetu. To me izziva, da na neki abstraktni 
ravni zraven premišljujem. 

 Zanima me veliko vrst muzejev, če seveda ponujajo jasno razlago o 
kontekstu ter pojasnjujejo in razlagajo ozadja. Kot znanstvenik vedno 
iščem logične povezave in določeno abstrakcijo. Navdihujejo me 
univerzitetni muzeji, ker se lahko tam poglabljam v znanost. Pred 
časom sem bil v univerzitetnem muzeju v Groningnu na razstavi o 
vesolju, kjer so pokazali zadnje raziskave in kjer so sodelujoči 
strokovnjaki opisali svoje izkušnje pri raziskavah, tako vsebinsko kot 
tudi tehnično-raziskovalno. Taka razstava mi je pisana na kožo, me 
izziva, da grem dlje od gledanja, da sam sklepam in povezujem. 
Informacije o ozadju teme so zame bistvenega pomena, vedno iščem 
odgovor na vprašanje: »Kaj je to?« Najraje gledam vitrine s predmeti, 
ki imajo razlago pri vsakem predmetu, da vem, kakšen predmet je in 
za kaj se je uporabljal. Najraje vidim, da gre za predmete, ki imajo 
skupni imenovalec, da jih lahko med seboj primerjam. Zame je obisk 
razstave intelektualni izziv. Vedno poskušam najprej na podlagi 
svojega predznanja postaviti naslov razstave v določen kontekst. Pri 
obisku vedno sledim predvideni poti ogleda. Ogledujem si predmete 
in berem podnapise ter se poglabljam v informacije o ozadju 
predstavljene vsebine.« 

10 www.myersbriggs.org.
11 Pine, 2000; Pine, 2002.

Mislec

 * Obiskovalec razstave  
»Linija Holandija–Amerika« 

v Pomorskem muzeju  
v Rotterdamu

* Ta intervju je fiktiven in je nastal na 

podlagi opazovanja pravih obiskovalcev 

razstave HAL ter pogovorov z nekaterimi 

od njih. 
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 Vprašalnik učnih stilov 

 Vprašalnik učnih stilov uporabljamo za določanje osebnega učnega 
stila (Sanjač 10, Mislec 10, Preizkuševalec 10, Dejavnež 10). Predstavljeni 
vprašalnik je nizozemska (oz. slovenska, op. prev.) predelava1 
Kolbovega vprašalnika Learning Style Inventory,2 ki ga je naredil leta 
1976 in ga kasneje še dvakrat dopolnil. 

 Vprašalnik vsebuje devetkrat po štiri trditve, ki jih je potrebno oceniti 
po relevantnosti.

 Ker gre za trditve, ki lahko na splošno nakazujejo, kako se nekdo 
odzove v nekem položaju, je priporočljivo, da se pri reševanju 
osredotočimo na delovno oziroma učno situacijo.

 Ocenjujemo na sledeči način:
• trditev, ki vam najmanj ustreza, prejme 1 točko;
• trditev, ki vam malce bolje ustreza, prejme 2 točki;
• trditev, ki vam dobro ustreza, prejme 3 točke;
• trditev, ki vam najbolj ustreza, prejme 4 točke.

 Vsaki trditvi dodelite ustrezno število točk. Točke vpišite v prazno 
polje pred trditvami. Pazite, da dobi vsaka trditev različno število 
točk. V vsaki skupini lahko točke uporabite samo enkrat.

Ocenite vsako trditev z 1, 2, 3 ali 4 točkami.

Iščem razlike in podobnosti.
Najprej sam/-a preizkusim.
Počutim se neposredno vpleten/-a.
Predvsem gledam, ali je praktično in/ali uporabno.

Pustim, da stvari same prihajajo k meni.
Sprašujem se, ali je to, kar moram narediti, relevantno.
Analiziram.
Ne ocenjujem, ne zavzamem določenega stališča.

Pozoren/-a sem predvsem na tisto, kar sam/-a čutim in doživljam.
Predvsem gledam.
Predvsem razmišljam.
Predvsem sem dejaven/-a.

Vzamem stvari take, kot so.
Tvegam s tem, kar rečem ali naredim.
Pogosto ocenjujem. 
Poskušam se zavedati, kaj se dogaja okoli mene.

Delam predvsem intuitivno.
Sem usmerjen/-a k dejavnosti.
Poskušam predvsem logično razmišljati.
Predvsem postavljam vprašanja sam/-a sebi.

Zamisel ali struktura v ozadju se mi zdita pomembni.
Predvsem gledam in poslušam. 
Raje imam konkretne stvari.
Predvsem sem aktiven/-a.

Osredotočen/-a sem na sedanjost, »na tukaj in zdaj«.
Vse še enkrat dobro premislim.
Predvsem sem osredotočen/-a na tisto, kar se bo še zgodilo.
Predvsem sem pragmatično usmerjen/-a.

Usmerjen/-a sem k doživetjem.
Predvsem rad/-a poslušam in gledam ter tako zbiram informacije.      
Predvsem poskušam pojave razvrstiti v koherenten konceptualni okvir.
Predvsem preizkušam zamisli in eksperimentiram v različnih položajih.

Kar se dogaja, doživljam zelo čustveno in intenzivno.
Najraje obdržim neko razdaljo do tega, kar se dogaja.
Kar se dogaja, poskušam razumsko doumeti.
Sem aktiven/-a in soodgovoren/-a za to, kar se dogaja.

1 Na svetovnem spletu in v literaturi je 

mogoče najti veliko »Kolbovih 

vprašalnikov«. Nekateri imajo le še malo 

podobnosti s tistim, ki ga je razvil Kolb. 

Vprašalnik, ki ga uporabljamo tukaj in ki 

je blizu Kolbovem LSI, sta razvila J. W. M. 

Kessels in C. A. Smit ter izhaja iz 

Hendriksena, 2005, str. 111–115.
2 Kolb, 1976; Kolb, 1999.

  *
 

1a
1 b
1 c
1 d

2 a
2 b
2 c
2 d

3 a
3 b
3 c
3 d

4 a
4 b
4 c
4 d

5 a
5 b
5 c
5 d

6 a
6 b
6 c
6 d

7 a
7 b
7 c
7 d

8 a
8 b
8 c
8 d

9 a
9 b 
9 c
9 d 
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 Da bi ugotovili vaš osebni stil, je treba za vsakega od štirih učnih 
načinov 7  dobiti skupno število točk. To dobite s pomočjo spodnje 
tabele. Seštejte vrednosti pri trditvah 2a, 3a, 4a, 5a, 7a in 9a in dobili 
boste skupno število točk za konkretno izkušanje. 

 Podobno naredite isto za vse tri druge načine učenja.

                    točke

 
 Skupno število točk lahko vnesete v sliko 6. S povezovanjem pridob-

ljenih točk nastane »zmaj«, ki pokaže vaše učne stile.
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 Učni stili 

Konkretno izkušanje (ki) 2a  …   +   3a  …   +   4a  …  +   5a  …  +   7a  …   +  9a  … 

Razmišljujoče opazovanje (ro) 1b  …   +   3b  …   +   6b  …  +   7b …   +   8b  …   +  9b  … 

Abstraktna konceptualizacija (ak) 2c  …   +   3c  …   +   4c  …  +   5c …   +   8c  …   +  9c  …   

Aktivno eksperimentiranje (ae) 1d  …   +  3d  …   +   6d  …  +   7d …   +   8d …   +  9d …

 

 Slika 6 Kolbov sistem osi za določanje učnega 

stila (vir Hendriksen, 2005, str. 35).
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 Slika 7 Sanjač, določen na podlagi rezultata 

vprašalnika učnih stilov.

 Slika 8 Preizkuševalec, določen na podlagi 

rezultata vprašalnika učnih stilov.
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 Primer oranžnega »zmaja« (slika 7) kaže na učni stil Sanjača, modri 
»zmaj« (slika 8) kaže na Preizkuševalca. Obstajajo tudi rezultati, ki 
niso tako jasni. Rjavi »zmaj« (slika 9) je po obliki skoraj kvadraten in 
ne kaže prevladujočega učnega stila. Ta oseba uporablja vse štiri učne 
stile (tako imenovani uravnoteženi učni stil). 

 Kolbovi vprašalniki učnih stilov (Learning Style Inventories)
 Prvi vprašalnik Kolbovih učnih stilov iz leta 1976 je bolj preprost kot 

današnji in je bil sestavljen iz štirikrat devet pojmov. V prevodu 
vprašalnik izgleda takole3:

 

 Besede je treba ocenjevati po vrsticah (od a do i). Beseda v vrstici, ki 
najbolj ustreza, dobi 4 točke, beseda, ki najmanj ustreza, dobi 1 točko. 
Vse točke (1, 2, 3 in 4) je treba razdeliti znotraj vsake vrstice. Na koncu 
se rezultat določi s seštevanjem dodeljenih točk po stolpcih. Pri 
stolpcu 1 se sešteva rezultat vrstic b, c, d, e, g in h, itd. Po stolpcih se 
torej določijo rezultati po posameznih načinih učenja. 

 Skupni rezultat lahko vnesemo na sliko 6, kjer oblika »zmaja« 
ponazori prevladujoč učni stil.

 Leta 1999 je Kolb izdal 3. različico vprašalnika učnih stilov (Learning 
Style Inventory Version 34).  
Ta vprašalnik je sestavljen iz 12 vprašanj. Tudi ta vprašalnik je treba 
oceniti po vrstici glede na relevantnost. 

 Primer dveh vprašanj:

 Kolbov vprašalnik učnih stilov in njegove različice so znanstveno 
vprašljivi glede veljavnosti.5 Tudi Kolb6 sam pritrdi, da vprašalnik ni 
stoodstotno ustrezen. Kljub temu dobro pokaže, kako oseba vidi samo 
sebe med učenjem. Da bi dobili zanesljivejšo sliko, so potrebni drugi 
podatki, na primer, kako osebo med učenjem vidijo drugi. Kolb 
svetuje, da se pri analizi lastni rezultati primerjajo z rezultati nekoga 
drugega. Taka primerjava bolj natančno prikaže sliko učnega stila 
posameznika.

 

 Sistem osi
 Kolb je sistem osi opremil z odstotki (slika 6), da bi učne stile čim 

bolj natančno opredelil.
 
 Odstotki na oseh so nastali na podlagi podatkov testne skupine, ki 

so jo sestavljale osebe z najmanj visoko poklicno izobrazbo in iz 
nekaterih različnih disciplin (učitelji, terapevti, tehniki, prodajalci, 
menedžerji, zdravniki in odvetniki). Povprečni rezultat te testne 
skupine je določil odstotke. Kdor je imel pri vprašalniku več kot 12 
točk pri konkretnem izkušanju, se je uvrstil 55 odstotkov višje kot 
testna skupina in kdor je imel več kot 22 točk pri konkretnem 
izkušanju, se je uvrstil 99 odstotkov višje od testne skupine. Na 
Nizozemskem se sicer pogosto uporablja sistem osi brez odstotkov. 
Zato je izračun rezultata manj natančen. 

 Slika 9 Manj jasen učni stil na podlagi 

rezultata vprašalnika učnih stilov.

stolpec 1 stolpec 2 stolpec 3 stolpec 4
a iščoč razlike preizkušajoč vpleten praktičen
b dovzeten za vtise relevanten analitičen nepristranski
c doživljajoč ogledujoč razmišljujoč dejaven
d sprejemajoč tvegajoč ocenjujoč zavedajoč
e intuitiven dejavno usmerjen logičen sprašujoč se
f abstrakten spremljajoč konkreten aktiven
g usmerjen v sedanjost premišljujoč usmerjen v prihodnost pragmatičen
h doživetje opazovanje konceptualizacija eksperimentiranje
i čustvujoč zadržan razumski odgovoren

b+c+d+e+g+h = KI a+c+f+g+h+i = RO b+c+d+e+h+i = AK a+c+f+g+h+i = AE

3 Hendriksen, 2005, str. 34.

Kadar se učim,

sem srečen/-a. sem pazljiv/-a. sem hiter/-a. sem logičen/-a.

Najbolje se učim 

z opazovanjem. iz osebnih odnosov. iz racionalnih teorij. z možnostjo poskusa 
in praktične uporabe.

4 Kolb, 1999.
5 Berings & Poell, 2002 sta med drugim 

ugotovila, da test ne meri fleksibilnosti 

osebe pri obvladovanju učnih strategij in 

ne upošteva socialnih dejavnikov.  

Julliette Buss je v raziskavi Britanske 

galerije 53  ugotovila, da se pri večkratnem 

izpolnjevanju vprašalnika rezultati 

razlikujejo.
6 Kolb, 1991, str. 61.
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 Učni stili v muzeju

 V projektu Kolbovi učni stili 62 so bile značilnosti Kolbovih štirih učnih 
stilov 10 pojasnjene za muzejsko situacijo. Na podlagi tega so razvili 
osnovna priporočila, da bi muzejska razstava ali predstavitev postala 
privlačnejša za posamezne učne stile. Izhodišče so bili trije vidiki, ki 
določajo učinek razstave ali predstavitve: podajanje vsebine in 
informacij, vplivanje na odnos obiskovalcev ter ustvarjanje vzdušja in 
oblikovanje razstave.

32
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 Osvetlitev posameznih vidikov
 Za podajanje vsebine in informacij so razlike med učnimi stili še 

posebej odločilne v luči dimenzije izkusiti–razumeti 

4 .
 Razumeti je povezano z razlago dejstev (abstraktno, simbolično, 

analitično in besedno), izkusiti pa s priklicem osebnih izkušenj 
(konkretno, vsestransko in prostorsko). Pri vsebini in podajanju 
informacij bosta Sanjač in Dejavnež kazala več zanimanja za 
subjektivno informacijo, medtem ko bosta Preizkuševalec in Mislec 
bolj osredotočena na objektivne informacije. 

 Obiskovalčev odnos večinoma določa dimenzija zunanje–notranje 

5 . 
Tukaj gre predvsem za način, kako obiskovalec informacijo predeluje. 
Vidik zunanje je usmerjen navzven. Oseba se približuje razstavi 
aktivno in jo uporablja za doseganje osebnih ciljev. Notranje je na 
drugi strani usmerjeno navznoter. Obiskovalec opazuje in si ogleduje 
predstavitev, lastne interpretacije imajo tukaj pomembno vlogo. 
Medtem ko na primer Sanjača in Misleca zanima, kaj je dejanska 
resnica, bosta Preizkuševalec in Dejavnež iskala najboljšo rešitev. 

 
 Vzdušje in oblikovanje predstavljata kombinacijo, ki ima na eni 

strani odnos ter na drugi vsebino in podajanje informacij; torej je tudi 
kombinacija obeh drugih dimenzij. Če izhajamo iz vidika izkusiti v 
kombinaciji z vidikom zunanje (Dejavnež), si lahko tudi 
predstavljamo konkretne aktivne dejavnosti z možnostjo dotikanja, 
kjer je najpomembnejša lastna izkušnja. V kombinaciji izkusiti/
notranje (Sanjač) gre bolj za osebno izkušnjo, na katero se lahko 
odziva, na primer predstavitev nekega vzdušja, v katerem je vsebina 
podana skozi osebno zgodbo. Razumeti v kombinaciji z zunanje 
(Preizkuševalec) tudi zahteva aktivne dejavnosti, vendar pa naj bodo 
dejavnosti v tem primeru bolj osredotočene na tehnično plat, recimo, 
kako teorijo preizkusiti v praksi. Pri kombinaciji razumeti/notranje 
(Mislec) so pomembne konkretne informacije in njihova analiza. 

 Pri pripravi postavitve ali razstave uporabljajte navedene lastnosti 
štirih učnih stilov kot seznam za preverjanje (checklist). (Glejte faze 
projekta44.) 

 

N O T R A N J EZ U N A N J E

P O D A J A N J E  
V S E B I N E  I N  
I N F O R M A C I J

razumeti
abstraktno
simbolično
objektivno

P O D A J A N J E  
V S E B I N E  I N  
I N F O R M A C I J

izkusiti
konkretno

vsestransko
subjektivno 

 
O D N O S

 

zunanje
aktivno
hands-on
praktično

 
O D N O S

 

notranje
premišljujoče
raziskovanje
opazovanje

IZ
K

U
S
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Dejavnež Sanjač

MislecPreizkuševalec

• domišljija
• osebno
• zmožnost predstavljanja
• različni zorni koti
• barva in površina
• občutek
• fantazijsko
• poetično
• subjektivno

• dejstva in pojmi
• teoretično
• logične povezave
• intelektualni izzivi
• strokovno izražanje
• konceptualno
• informacije o ozadju teme
• poglabljanje
• lepota, logika in natančnost

• funkcionalno
• učinkovito

• veljavno in uporabno
• sheme in modeli

• preizkušanje teorije
• dodatni materiali

• racionalno in praktično
• tehnično

• reševanje problemov

• nove izkušnje
• sodelovanje 

• napetost in spremenljivost
• tekmovalnost in tveganje

• kratko in jedrnato
• navdušujoče

• primeri iz resničnega življenja
• hands-on

• intuitivno
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 Sanjač

 Sanjač ima velike predstavne zmožnosti, vidi več možnih pristopov 
ter išče primarne vzroke in osebne pomene. V središču zanimanja je 
vprašanje »zakaj in zakaj ne«. Najbolje se uči z raziskovanjem in 
interakcijo. Sanjača spodbuja v razmišljanje usmerjena oblika dela:

• razmišljujoče opazovanje in pogovor o dejavnostih;
• zbiranje in raziskovanje informacij;
• analiza in možganska nevihta. 

 Podajanje vsebine in informacij 

 Informacije, ki odgovorijo na vprašanje »zakaj in zakaj ne«, na 
primer tako, da dajejo oseben pomen ali spodbujajo predstavno 
moč.

 Možnosti, ki temeljijo na informacijah o ozadju tematike iz 
različnih virov, predstavljenih na različne načine (besedilo, podoba, 
zvok), vizualizacija različnih možnih pristopov. 

 Predstavitev osebnih pristopov, na primer z osebnimi zgodbami ali 
poetičnim in/ali domišljijskim besedilom. 

 Osebne zgodbe, ki so del informacij ter netijo zanimanje in 
občutljivost z ozirom na osebne in medčloveške vidike. 

 Odnos

  Način predstavitve, ki vabi k ustvarjalnemu mišljenju, sanjarjenju in 
razmišljanju.

 Izzivi in povabila k lastnemu raziskovanju, ki omogoča poglobitev v 
tematiko. 

 Možnosti za asociativno in na predmet osredotočeno predstavitev. 
 Možnosti samostojnega ogleda in opazovanja. 

  

 Ustvarjanje vzdušja in oblikovanje razstave

 Predstavitev, usmerjena k vzbujanju konkretnih izkušenj, na 
primer: gledanje, vonjanje, občutenje in okušanje.

 »Atmosferska predstavitev«, ki vzbuja domišljijo in čustva.
 Posebna pozornost na barvah in površinah. 

 Mislec

 Mislec išče informacije, dejstva in pojme, potrebne za konceptualno 
razumevanje predmeta. Njegovo osrednje vprašanje je »kaj je to«. 
Mislec posebno zanimanje in več pozornosti posveča logičnim 
povezavam ter oblikovanju teoretičnih modelov, ki razvrščajo in 
povezujejo vse vrste eksaktnih pojavov. 

 Misleci se počutijo spodbujene, kadar:
• je tisto, kar jim ponujamo, del modela, koncepta, teorije ali sistema;
• gre za metodično raziskavo, ki pripelje do občih povezav;
• je ponujena možnost za vprašanja, raziskave in preizkušanje; 
• predmet zahteva analiziranje zapletenih položajev in njihovo 

posplošitev. 

  Podajanje vsebine in informacij 

 Informacije, ki odgovarjajo na vprašanje »kaj je to«, da bi razumeli 
predmet konceptualno. 

 Informacije, sestavljene iz podatkov in pojmov, ki ustvarjajo 
kontekst predmeta razstave.

 Informacije, ki so sestavljene iz mnenj in znanstvenih dognanj 
različnih strokovnjakov ter vzpostavljajo intelektualno raven. 

 Informacije o ozadjih in poglobljene informacije na abstraktni ravni 
ter informacije znanstvene narave.

 Zagotavljanje splošnih povezav med razstavljenimi predmeti in 
drugimi deli razstave, ki so vidne ter obiskovalcu omogočajo, da 
sam prepozna strukturo in komentar v zgodbi.

 Odnos

 Predstavitev, ki vabi k raziskovanju kot intelektualnemu izzivu.
 Priložnost za teoretičen pristop k razstavi, analiziranju in 

posploševanju zapletenih situacij.
 Priložnost za doživljanje lepote ali popolnosti modelov, ne da bi se 

morali pri tem ozirati na človeške in/ali praktične zadeve. 

 Ustvarjanje vzdušja in oblikovanje razstave

 Pripovedni tok, ki je jasno razpoznaven v zasnovi razstave. 
 Logična skladnost razstave, ki jo takoj prepoznamo.
 Posebna pozornost, posvečena čutom za lepoto, logiko in 

natančnost. 

 Kaj napravi  
razstavo  

privlačno  
za Sanjača?

 Kaj napravi  
razstavo  

privlačno  
za Misleca?
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 Preizkuševalec

 Preizkuševalec je pragmatično naravnan, najraje izhaja iz teorije, da 
bi odkril, kako je ta povezana s prakso. Njegovo osrednje vprašanje 
je »kako nekaj deluje«. Znanje mora biti zanj praktično, veljavno in 
uporabno.

 Preizkuševalci se čutijo spodbujene, kadar:
• vidijo pomembno povezavo med teorijo in prakso;
• jim tehnologija omogoča, da izdelujejo stvari, ki so uporabne in 

učinkovite;
• se lahko osredotočajo na praktične zadeve in preizkušajo različne 

metode. 

 Podajanje vsebine in informacij 

 Informacije, ki odgovorijo na vprašanje »kako deluje?«, in znanje, ki 
je tehnično, praktično, učinkovito ter uporabno. 

 Vodnik po razstavi in/ali voden ogled, ki priskrbi informacije o 
ozadjih teme ter da navodila za ogled razstave, ki omogoča dostop 
do novih znanj in vpogledov. 

 Skice in modeli, ki so del informacij in krepijo njihovo praktično 
razlago. 

 Predstavitev okoliščin, informacij (in vprašanj) z enim samim 
možnim odgovorom.

 Strukturiranje informacij na način, da se lahko obiskovalec 
osredotoča na specifične probleme. 

 Odnos

 Predstavitev, ki ponuja jasne povezave teorije s prakso, po možnosti 
tako, da lahko obiskovalec teorije in metode sam preizkuša v praksi. 

 Predstavitev, ki spodbuja sprejemanje odločitev, na primer kviz.
 Aktivne dejavnosti (hands-on), ki zahtevajo reševanje problemov, 

sprejemanje odločitev in generiranje praktično uporabnih zamisli. 

 Ustvarjanje vzdušja in oblikovanje razstave

 Postavitev razstave, ki daje učinkovit, urejen in funkcionalen vtis ter 
ima jasno prepoznavno strukturo.

 Predstavitev, ki je grajena z občutkom za obliko in prispeva k 
osmišljanju. 

 Oblikovanje, ki podpira teoretične temelje razstave.

 

 Dejavnež 

 Dejavneži so osredotočeni na izkušnje in radi sami počnejo stvari. 
Njihov cilj je pustiti stvarem, da se zgodijo, in udejanjati zamisli. 
Njihovo osrednje vprašanje je »kaj bi se zgodilo, če ...«. Dejavneži 
želijo biti dejavno in intuitivno zaposleni, iščejo akcijo in si upajo 
tvegati.

 Dejavneži se čutijo spodbujene:
•   z nalogami, ki jim omogočajo nove izkušnje;
• s konkretnimi akcijami, napetostmi, krizami, tekmovanjem in 

spremenljivostjo;
• z ustvarjalnim mišljenjem, možgansko nevihto. 

 Podajanje vsebine in informacij 

 Informacije, ki vzbujajo vprašanja »kaj bi se zgodilo, če ...« in ki 
spodbujajo lastno domišljijo in zmožnost predstavljanja. 

 Kratka in jedrnata besedila, ki vsebujejo navdušujoče informacije in 
v grobih potezah prikazujejo probleme iz resničnega življenja, v 
katerih glavno vlogo igrajo ljudje.

 Pestrost podajanja informacij, tako skozi besedila kot s pomočjo 
podob, zvokov, videov, računalnikov.

 Osebno posredovane informacije, na primer voden ogled ali avdio- 
oziroma videovodnik. 

 Odnos

 Postavitev, ki spodbuja obiskovalca k novim izkušnjam. 
 Aktivne dejavnosti, ki spodbujajo spremembe, tveganja in akcijo. 
 Postavitev, ki si jo lahko ogledamo na intuitiven in aktiven način ter 

odpira prostor za osebne izkušnje. 
 Postavitev, ki očara tudi obiskovalca, ki si ne vzame časa za opazo-

vanje, ima pa intuitivno in implicitno zanimanje, osredotočeno na 
akcijo, vpliv in mojstrstvo.

 Priložnost, da se obiskovalec vživi v predstavljeno in ob tem 
čustvuje. 

 Ustvarjanje vzdušja in oblikovanje razstave

 Način predstavitve, ki se osredotoča na akcijo in zbujanje 
pozornosti.

 Predstavitev, ki dopušča intuitiven pristop. 
 Način predstavitve, ki zagotavlja veliko priložnosti za pridobivanje 

novih izkušenj.

 Kaj napravi  
razstavo  

privlačno za  
Preizkuševalca?

 Kaj napravi  
razstavo  

privlačno za  
Dejavneža? 
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 Projektna skupina kot tim

 Kolb v svoji knjigi z naslovom Experiential Learning1 18 opisuje, kako 
lahko posameznikov učni stil vpliva tudi na njegovo izbiro poklica. 
Leta 1974 je izvedel raziskavo med študenti na univerzi in ugotovil 
opazne razlike. Kdor je izbral študij s področja arhitekture, 
izobraževanja, psihologije in prava, se je običajno uvrstil v kvadrant 
Dejavneža 10. V kvadrantu Sanjača 10 so bili pretežno študentje 
novinarstva, umetnosti in zgodovine, antropologije in jezikoslovja. 
Geografi, biologi, ekonomisti in matematiki so imeli učni stil  
Misleca 10, med Preizkuševalci 10 pa so prevladovali študentje 
ekonomije, inženirji in ekologi.

 Pri izvedbi coachinga in izobraževalnih treningov se precej 
upoštevajo te razlike med različnimi poklicnimi skupinami. Po eni 
strani zato, da bi te razlike opazili, in po drugi zato, da bi jih uporab-
ljali pri učnem procesu. 

 Pogosto se uporablja timska diagnoza: pri tej v skupno shemo 
umestimo učne stile vsakega od članov tima oziroma skupine.

 Taka diagnoza tima ima določene cilje:
• Pojasnjuje, kateri stili so v timu prisotni v premajhni oziroma 

preveliki meri. To lahko vpliva na način, kako se tim kot celota 
odziva, nudi pa tudi razloge, zakaj se posamezniki v timu včasih 
odzivajo na drugačen način in morajo za to odgovarjati.

• Z njeno pomočjo člani tima bolje razumejo druge učne stile in 
posledice njihove uporabe.

• Povečuje zanimanje za druge učne stile ter krepi potrebo 
posameznikov, da se vživijo v drug učni stil in s tem pridobivajo nova 
spoznanja.2

 

 Tudi v muzejskih situacijah je lahko diagnoza tima koristna, na 
primer pri delu s projektnimi timi za pripravo razstav in postavitev. 
Prav v muzejih sodelujejo ljudje iz različnih področij, ki imajo 
različna ozadja, izobrazbo in seveda različne učne stile. Vpogled v 
učne stile drugih je izhodišče za boljše razumevanje načina dela in 
obogatitev tima kot celote.

 Diagnoza tima lahko pokaže, da je tim glede na učne stile zelo 
enostransko sestavljen: dopolnjevanje z osebami z drugimi učnimi 
stili je v tem primeru logična rešitev (slika 10). 

 Konceptni tim razstave Britanske galerije 53 je ugotovil, da je vpogled v 
učne stile drugih članov tima pomembno izhodišče za dobro sodelo-
vanje in da je tudi dobra spodbuda za dejansko uporabo učnih stilov 
pri projektu.3

 To potrjujejo izkušnje v muzeju Zaans 74. Rezultat takega vpogleda  
je večje spoštovanje učnih stilov drugih in s tem tudi njihovega 
prispevka. Izkaže se torej, da drugačen pristop ni odstopajoč, ampak 
prinaša obogatitev koncepta, končnega izdelka in procesa. 

1 Kolb, 1984, str. 167-182.
2 Hendriksen, 2005, str. 44-46, 107-109.

Preizkuše-
valec

Dejavnež Sanjač

Mislec

 Slika 10 Timska diagnoza projektnega tima pri 

projektu Bivanje v muzeju Zaans. Od petih oseb 

sta imeli dve manj izrazit učni stil (Dejavnež/

Sanjač in Sanjač/Mislec), zato sta bili vsakemu 

članu tima v tej diagnozi dodeljeni dve točki. 

3 Creating the British Galleries, 2004, str. 

21.
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 Martha Vaals (29) dela kot svetovalka v velikem podjetju na 
oddelku pritožbenega menedžmenta, poročena je z Josom  
van Alphenom, muzejskim konservatorjem in stanuje v kraju 
Almere. Razstavo si ogleduje skupaj z možem. 

 Zakonski par vstopi v razstavno dvorano in hodi mimo vitrin. Ona 
postavlja vprašanja, on pa razlaga in kaže na predmete ter grafikone 
v strokovni literaturi, ki jo je prinesel s seboj, ter razlaga, kako deluje 
regulator temperature. Natančno si ogledujeta postavitev v prvem 
prostoru. V naslednjem prostoru gre Martha naravnost k računalniku 
in poskuša pravilno rešiti kviz. 

 »Ker dela moj mož v muzeju, gleda na stvari drugače kot povprečen 
obiskovalec. Vse ve o predmetih, od kod so in kako jih je treba 
razstaviti, kako nanje vplivata svetloba in temperatura, kar se mi zdi 
zelo zanimivo. Toda rada bi izvedela tudi, o čem pripoveduje razstava. 
Če Josa ni zraven, pridobim informacije na organiziranem vodstvu ali 
kupim katalog razstave. Brez prave informacije gre razstava mimo 
mene in nimam veliko od ogleda. 

 Zelo mi je všeč, če lahko stvari delam sama. Rada eksperimentiram in 
tako ugotovim, kako stvari v resnici delujejo. Vprašanje, kako kakšna 
stvar deluje oziroma kako se da kaj izboljšati (npr. bolj učinkovito, 
ceneje ali hitreje), me zelo prevzame. Verjetno je to tudi zaradi moje 
službe, kjer se v glavnem ukvarjam z reševanjem težav. Najboljši obisk 
muzeja je obisk, na katerem se česa naučiš. Med dopustom v Franciji 
smo obiskali muzej, kjer si lahko videl, kako je veliko tovarno stekla v 
tistem kraju nekoč poganjal vodni mlin. Navdušuje me, da se na tak 
način naučim nekaj o industrijskem razvoju in napredku.

 Muzeji so me začeli zanimati šele, ko sem spoznala Josa. Muzeje 
najraje obiskujem z njim, ker čutim veliko potrebo po informacijah o 
tem, kar vidim. Zaradi informacij o ozadju tematike, ki mi jih on 
podaja, si stvari bolje ogledam. Rada obiskujem poučne muzeje. Zelo 
sem si zapomnila naprave tipa »naredi sam« v muzeju NEMO. Tam 
imajo napravo (nekakšen rog), v katerega govoriš in v katerem se 
zvok tvojega glasu upočasni. Ta tehnika poslušanja upočasnjenega 
zvoka se uporablja tudi za ugotavljanje naglušnosti. Take stvari so mi 
zelo všeč, predvsem, če jih lahko na aktiven način sama raziskujem. 
Skratka, pri obisku muzeja si želim informacije o ozadju tematike, 
rada pa tudi sama aktivno raziskujem in eksperimentiram, s čimer 
ugotovim, kako stvari delujejo. Najlepše pa je, če lahko pridobljeno 
znanje uporabim v praksi.«

 

 Faze projekta

 Na podlagi izkušenj pri razstavi Britanske galerije 53 in v muzeju 
Zaans 74 smo v nadaljevanju pripravili idealen primer načrtovanja 
faz projekta. Uporaba temelji na poudarkih iz Kolbove teorije 1 .

 Pred začetkom dela na projektu je pomembno, da se vsi vpleteni 
udeležijo izobraževalnega treninga o učni teoriji, pri katerem se 
obravnavajo učni stili vseh udeležencev. Vpogled v lasten učni stil 
deluje spodbudno na izgradnjo tima 40. Znanje o teoriji je 
nepogrešljivo pri ugotavljanju možnosti za prenašanje teorije v 
muzejsko postavitev.

 Faza A. Pobuda ali zamisel

 Predmet in vrsta zbirke
 S hitrim pregledom ugotovite, ali predmet in/ali zbirka v osnovi 

sploh ponujata dovolj oprijemljivih točk za uporabo štirih učnih 
stilov, in skicirajte te točke. Če je potrebno, razmislite o spremembi 
izbora predmeta in/ali zbirke.

 Cilj
 Določite ciljno skupino obiskovalcev in imenujte Kolbove učne stile.

 Ciljna/-e skupina/-e
 Nedvomno ciljno skupino sestavljajo predstavniki vseh štirih učnih 

stilov; tega nam ni treba več pojasnjevati. Vendar pa obstaja 
možnost, da se pri preučitvi štirih učnih stilov pojavi nova ciljna 
skupina, na primer publika s posebnim zanimanjem. 

 

Preizkuševalec

 * Obiskovalka razstave  
»Linija Holandija–Amerika« 

v Pomorskem muzeju  
v Rotterdamu

* Ta intervju je fiktiven in je nastal na 

podlagi opazovanja pravih obiskovalcev 

razstave HAL ter pogovorov z nekaterimi 

od njih. 
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 Sestava tima za pripravo razstave
 Imenujte enega od članov za zagovornika javnosti 60 in mu dajte pristoj-

nosti, da na podlagi svoje vloge sprejema odločitve. 

 Prva ocena stroškov
 Računajte na dejstvo, da pomeni uporaba učnih stilov dodatne 

stroške zaradi morebitnih dodatnih elementov na razstavi. Tudi 
vzdrževanje, popravilo ali obnova teh elementov so lahko dodaten 
strošek. Višina teh stroškov je seveda odvisna od dejstva, ali gre za 
občasno razstavo ali polstalno postavitev.

 Pregled možnosti za donacije
 Računajte na dejstvo, da lahko postavitev po Kolbovi teoriji o učenju 

na podpornike projektov ali sklade učinkuje pozitivno, zaradi 
močne usmerjenosti k vizualizaciji in odpiranju zbirke ter zaradi 
osredotočenosti na publiko. Vključite ta vidik ne le v prošnjo, 
temveč tudi v izbor donatorja oziroma sklada. 

 Skupna časovnica
 Zavedajte se, da zahteva uporaba Kolbove teorije več časa, ne samo 

zato, ker se morajo ljudje seznaniti s teorijo, izvesti možgansko 
nevihto in več sestankovati, temveč tudi zaradi dejanskega, 
vsebinskega in praktičnega izvajanja različnih učnih stilov. 

 Faza B. Pripravljalna raziskava

 (Raziskava javnosti)/analiza ciljnih skupin
 Z uporabo učnih stilov 24 izvedite raziskavo o učnih stilih pri 

trenutno dostopni javnosti. Po možnosti analizirajte tudi, s katerimi 
učnimi stili se postavitve v muzeju običajno najbolje ujemajo.

 Začasen scenarij v slikah (zgodba razstave)
 Na podlagi seznama za preverjanje 35 preverite, ali ima postavitev 

dovolj elementov za vse štiri učne stile; če ne, je treba vnesti spre-
membe.

 Pregled zbirke 1
 Zavedajte se, da so tudi predmeti z omejenim estetskim žarom za 

določen učni stil lahko zelo privlačni, na primer zaradi zgodbe, ki 
jo pripovedujejo, ali zaradi informacije, ki jo prinašajo. Torej, 
oglejte si zbirko in izbirajte na podlagi tega védenja. Predmetom 
ali skupini predmetov določite način predstavitve in znotraj nje 
uporabo učnih stilov. 

 Skiciranje tlorisa
 Označite, katera področja znotraj razstave so namenjena katerim 

učnim stilom.

 Naprave za podajanje informacij in tehnika
 Predvidite naprave za različne učne stile ter jih navedite na tlorisu 

razstave. Poskrbite, da obstaja dobra povezava med tipom naprave 
in vrsto informacij, ki ste jih predvideli za prikazovanje na njej. Na 
primer: aktivna dejavnost (namenjena Dejavnežu), naj se ne zaključi 
s podatkovnim dejstvom (za Preizkuševalca ali Misleca).

 Pregled zbirke 2
 Na podlagi začrtanega tlorisa izvedite dodaten pregled celotne 

zbirke, da se še enkrat prepričate o ustreznosti izbora predmetov. 
Potrebno bo tako dopolnjevati kot »zavreči«. Po potrebi izvedite 
spremembe tlorisa.

 
 Osnutek oblikovanja
 Dobro obveščajte oblikovalca glede uporabe učnih stilov in posta-

vitve razstave. Poskrbite, da so znotraj oblikovanja naprave za posre-
dovanje informacij za posamezne učne stile dobro prepoznavne in 
se razlikujejo glede na učni stil. Pazite na vzdušje, uporabo barve in 
logiko, kajti tudi znotraj teh vidikov imajo predstavniki različnih 
učnih stilov svoje posebne želje (glejte seznam za preverjanje).

 Promocijski načrt
 Zavedajte se, da ima uporaba učnih stilov svoj pomen tudi pri 

promociji – tako pri načinu njenega izvajanja kot tudi v zvezi s 
ciljnimi skupinami, ki jih je treba doseči. Mislite tudi na trženje in 
prodajo.

 Načrt financiranja
 Glejte fazo A. 

 Končna časovnica
 Glejte fazo A. 

 Faza C. Izvedba ali razvoj

 Končni scenarij
 Glejte fazo B. Pri izvedbi sprememb vedno preverjajte, kako te 

vplivajo na uporabo učnih stilov. To velja tudi za druge korake faze 
C. 

 Končni izbor naprav za podajanje informacij

 Končni izbor predmetov

 Končno oblikovanje

 Končni proračun 
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 Pridobitev finančnih sredstev
 Glejte fazo A. 

 Priprava raziskave javnosti 
 Za prihodnje projekte je pomembno vedeti, ali se določen učni stil 

obiskovalca in eksponati, namenjeni posebej temu učnemu stilu, 
medsebojno ujemajo.

 Spremljevalni program
 Tudi v program prireditev je treba vnesti uporabo štirih učnih 

stilov. 

 
 Faza D. Produkcija ali izvedba

 Obstaja možnost, da se na tej stopnji izkaže, da nekaterih ele-
mentov, namenjenih predstavitvi po štirih učnih stilih, zaradi 
praktičnih razlogov (čas, denar, stanje predmeta, razpoložljiva 
informacija) kljub vsemu ne bo mogoče izvesti. Takrat je po-
membno iskati alternative in paziti na ravnotežje v celotni sliki.

 Izvedba naprav za podajanje informacij
 Poskrbite, da so tudi morebitni zunanji pisci besedil ali uredniki 

seznanjeni s Kolbovimi učnimi stili. Pisanje besedil 50 ni preprosto. 
Včasih je treba poiskati pomoč nekoga z drugim učnim stilom. Z 
učnimi stili sta povezana tudi tipografija besedil in njihovo mesto. 
Zelo pomembno je neprestano preverjanje vseh elementov med 
vsemi stopnjami izvedbe. 

 Postavitev razstave

 Razvrstitev eksponatov
 Zavedajte se, da mora včasih jasna izraženost učnih stilov pomeniti 

zmanjšanje estetskega učinka postavitve.

 Nadzor nad izvedbo projekta (čas/človeški viri/denar)

 Promocija
 Glejte fazo B.

 Faza E. Delovanje razstave, ko je na ogled 
 
 Vzdrževanje
 Če so zaradi uporabe štirih učnih stilov na razstavi uporabljeni 

nekateri občutljivi elementi, kot so multimedija ali aktivne dejav-
nosti z možnostjo dotika, redno kontrolirajte, ali je vse v dobrem 
stanju in ali še deluje. Če se izkaže, da je besedilo nejasno ali če so se 
pojavili novi podatki, je potrebno besedilo zamenjati. 

 Sprejem za javnost
 Poskrbite, da so muzejski in drugi sodelavci, ki delajo z javnostjo, 

seznanjeni s konceptom postavitve. 

 Raziskava javnosti
 Glejte fazo C. 

 Izvedba spremljevalnega programa

 Faza F. Zaprtje razstave in ovrednotenje

 Ovrednotenje procesa
 Vključite tudi izkušnje glede na uporabo učnih stilov.

 Ovrednotenje produkta
 Vključite tudi izkušnje glede na uporabo učnih stilov, vključno z 

morebitnimi rezultati raziskave javnosti. 

 Končni obračun
 Po želji prikažite tudi dodatne stroške, ki so nastali zaradi uporabe 

učnih stilov.
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 Teorija v praksi

 Poleg rezultatov nekaterih posameznih raziskav 78 je odnos med 
učnimi stili in muzejem še vedno slabo pojasnjen. Neznano je tudi, ali 
so muzejske postavitve – nezavedno – usmerjene k določnemu 
učnemu stilu oz. učnim stilom. Logično bi bilo, da je to odvisno od 
vrste muzeja in vrste postavitve; nedvomno pa na postavitev vplivajo 
tudi učni stili tistih, ki razstavo postavijo. Na študijskem dnevu 
Sekcije za javnost in prezentacijo (7. novembra 2005) je izvedeno 
preverjanje učnih stilov 24 pokazalo, da precej navzočih ni imelo le 
enega osnovnega učnega stila, ampak enakomerno razporeditev dveh, 
treh in celo štirih učnih stilov 9 . Sanjač je bil najpogosteje izražen kot 
osnovni učni stil, medtem ko so bili drugi bolj ali manj enakomerno 
porazdeljeni.1 

 Muzejska ponudba
 V Victoria and Albert Museum 53 so ugotovili, da so njihovo muzejsko 

ponudbo pripravljali predvsem Misleci 37 in Preizkuševalci 38. Pri 
snovanju projekta Britanske galerije je bilo tako treba nameniti veliko 
pozornosti predvsem vidikom za Sanjače 36 in Dejavneže 39. Razstava 
»Odpri oči!« 66 v Muzeju komunikacij v Haagu je zaradi izkustvenega 
značaja vsebovala predvsem elemente za Sanjače in nekaj manj tudi 
za Dejavneže. To sta bila tudi učna stila, s katerima so se vodje 
projekta počutili najbolj povezane. Pri razstavi »Linija Holandija–
Amerika« v Pomorskem muzeju v Rotterdamu 63 je izhodišče postalo 
doživetje. Koncept razstave je bil zato usmerjen predvsem k 
Sanjačem. Vnos razstavnih elementov za Preizkuševalce in Mislece je 
bil zelo težaven. V muzeju Zaans 74 se je izkazalo, da so bile postavitve 
tradicionalno usmerjene k Sanjačem in Preizkuševalcem.

 

 Prav dodajanje elementov za Dejavneže in Mislece v postavitvi Bivanje 
je delovalo spodbudno in povzročilo, da so vpleteni odslej z drugimi 
očmi gledali na zbirko in na možnosti, ki iz nje izhajajo. 

 Oblikovanje
 Tudi v načinu oblikovanja razstave obstaja določena povezava z 

učnimi stili. Tako je bila oblikovna zasnova razstave »Odpri oči!« s 
svojim povabilom k aktivnemu sodelovanju privlačna predvsem za 
Dejavneže. Skrbno in natančno oblikovanje razstave »Linija 
Holandija–Amerika« je nasprotno privlačilo predvsem Preizkuševalce, 
prav tako kot precej tradicionalno oblikovanje razstave Prihajanje in 
odhajanje 70 v muzeju Zcala v Haagu. V muzeju Zaans so poskušali 
vnesti izmenjujoče se elemente vseh štirih učnih stilov. Tako je lahko 
vsak obiskovalec sam izbral svoj stil. Tudi pri razstavi Britanske 
galerije so pri oblikovanju izhajali iz težnje k pestri ponudbi.

 O dejanskem odnosu med učnim stilom in oblikovanjem je sicer še 
malo znanega, a bi bilo zanimivo to vprašanje v prihodnosti podrob-
neje razčleniti. 

 Besedilo
 Pisci besedil bodo na začetku besedila verjetno pisali, izhajajoč iz 

lastnega učnega stila. Tradicionalno je ta stil usmerjen informativno 
in predvsem namenjen Preizkuševalcem in Mislecem. V Pomorskem 
muzeju je pisec besedil kot izziv doživljal poskus pisanja spremnih 
besedil za druge učne stile. V Muzeju komunikacij se je pokazalo, da 
so bili učni stili za t. i. namige za gledanje pri razstavljenih figurah 
zelo koristno orodje za potrebne spremembe.

 V muzeju Zaans so zavestno poskušali besedila uskladiti z različnimi 
učnimi stili, a še vedno v povezavi z določenim delom predstavitve. 

1 Vprašalnik učnih stilov, uporabljen 7. 

novembra 2005, je bil pridobljen s spleta. 

Uporabljal je osni sistem 29  brez 

odstotkov. To je lahko razlog, da rezultat 

tega vprašalnika za veliko ljudi ni 

pokazal izrazitega učnega stila.  
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 Primeri besedil na razstavah

 Razstava »Linija Holandija–Amerika«  |  Pomorski muzej 
Rotterdam

 Besedilo za Sanjača
 Citat o izseljencih:
 »Vmes so bili tudi ljudje, ki so se kar naenkrat znašli tisoče milj daleč na 

morju, na poti v negotovo prihodnost.«

 Besedilo za Misleca
 Časovnica:
 1873: Ustanovitev Nizozemsko-ameriške ladjarske družbe (NASM). 
 1891: Privez za ladje NASM v pristanu Wilhelminakade.

 Razstava »Odpri oči!«  |  Muzej komunikacij v Haagu 

 Besedilo za Misleca
 Namig za gledanje pri figuri iz poliestra z metulji:
 »Golota daje kipu nekaj ranljivega. Primerjaj to z goloto usnjene figure. 

Odkrij, kakšne vtise lahko ustvarjajo domišljijske tehnike in uporaba 
materialov.« 

 Besedilo za Dejavneža
 Namig za gledanje pri ženski figuri, sestavljeni iz kosov usnja: 
 »Kateri vidiki te figure ustvarjajo določen občutek ženske moči in zaradi 

česa je kip hkrati tako ranljiv? Poskusi odkriti njeno vibracijo in opazuj, 
kakšen učinek ima nate.« 

 

 Bivanje  |  Muzej Zaans

 Besedilo za Dejavneža
 Besedilo pri predalu z lutkami figur, ki nastopajo na sliki Bikova 

krutost, ki je obešena nad predalom:
 
 Odkrij zgodbo!
 Slika Bikova krutost je kot stripovska zgodba. V knjižici najdeš različne 

dele te zgodbe. Odigraj zgodbo Bikove krutosti, mogoče se bo zdaj drugače 
končala!

 Besedilo za Preizkuševalca
 Besedilo pri predalu s shemo in z nekaj nepritrjenimi deščicami, s 

čimer obiskovalec muzeja lahko sam odkrije, kako se sestavlja omara 
brez lepila in vijakov.

 Kako je bila izdelana ta omara?
 O tej vrsti pohištva vemo malo. So jih izdelovali mizarji ali tesarji? 

Mizarji so pohištvo izdelovali iz hrastovine, medtem ko so tesarji delali z 
mehkimi vrstami lesa, kot sta borov in smrekov les. Poleg tega so mizarji 
izdelovali pohištvo z uporabo lesnih spojev, medtem ko so tesarji 
uporabljali navadne žeblje. Kdo in na kakšen način je izdelal to omaro?
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 Razstava Britanske galerije

 

 Razstava Britanske galerije v Victoria and Albert Museum v Londonu, 
zasnovana med letoma 1996 in 2001, se od drugih velikih muzejskih 
projektov razlikuje predvsem po tem, da je za jasno izhodišče vzela 
obiskovalce – ne le pri raziskavi javnosti, ampak tudi pri izboru 
predmetov in oblikovanju postavitve. Prenos znanja pri Britanskih 
galerijah, ki prikazujejo umetnost in oblikovanje v Veliki Britaniji od leta 
1500 do leta 1900, ni le dodatek, temveč integralni del tega projekta, 
poglobljena integracija učenja, kot to formulirajo v muzeju.
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 Prvi delovni dokument 
 Že v prvem delovnem dokumentu, ustvarjenem maja leta 1996 pod 

geslom »Suhoparnost ni izbira!« (»Blandness in not an option!«), so v 
izhodiščih navedli: »Nameravamo ponuditi doživetja, s katerimi bo lahko 
čim več obiskovalcev muzeja dobilo pravi občutek povezanosti z nacionalno 
zbirko oblikovanja in umetnosti.«

 

 Ta dokument določa osem skupin javnosti, na katere se je razstava 
nameravala osredotočiti:

•	 učeči se posamezniki,
•	 družine,
•	 šolske skupine,
•	 višje- in visokošolske skupine,
•	 lokalno občinstvo,
•	 etnično-manjšinske skupine,
•	 obiskovalci iz tujine,
•	 strokovnjaki – ljubiteljski in poklicni.

 
 Poleg tega so tudi naznanili, da želijo upoštevati različne načine, na 

katere se obiskovalci učijo v muzejih, skratka različne učne stile. 
Besedi obiskovalec (visitor) in občinstvo (audience) se opazno veliko 
pojavljata. Dokument opisuje tudi, katera načela interpretacije bi 
uporabljali pri raziskavi javnosti in katere interpretacijske metode. Te 
metode so raznovrstne, od panojev z besedili in podnapisov, 
modelov, različnih vrst računalniških programov, tiskovin, videa in 
filma, eksponatov za dotikanje, raziskovalnih in učnih kotičkov, do 
opreme za slabovidne. 

 Pomembno izhodišče je, da so vse metode ponujene integrirano, v 
neposredni povezavi s postavitvijo – torej so besedila nameščena čim 
bližje predmetom, prostori, namenjeni izobraževanju, pa niso ločeni 
od razstave.

 
 Organizacija
 Že od začetka projekta so pokazali, da so resno mislili z namero, dati 

obiskovalcu osrednje mesto. Gaila Durbina, namestnika vodje 
izobraževalnega oddelka, so imenovali za enega od članov osrednjega 
konceptnega tima, ki so ga sestavljali le trije člani. Tudi v tri time, ki 
so skrbeli za nadaljnjo izvedbo, je bil vseskozi vključen predstavnik 
izobraževalnega oddelka, ki je bil odgovoren za interpretacijo, 
pojasnjevanje vsebin razstave javnosti. Sodelavci iz oddelka 
izobraževanja so tako dobili vlogo zagovornikov javnosti, 
predstavnikov javnosti 60, njihova naloga je bila na vsaki stopnji 
projekta zastopati javnost z upoštevanjem različnih lastnosti skupin 
javnosti in učnih stilov.

 Skupine javnosti
 Gail Durbin je leta 1996 kot nadaljevanje prvega delovnega 

dokumenta sestavil obsežen dokument, v katerem je opredelil 
lastnosti vseh osmih skupin javnosti, vključno s posledicami, ki so jih 
imele te lastnosti za vsebino in obliko razstave Britanske galerije. 
Izhodišče za lastnosti so bile raziskave javnosti in lastne izkušnje 
izobraževalnega oddelka. Zanimiva je kategorija učečih se 
posameznikov (raziskava javnega mnenja je pokazala, da 62 odstotkov 
obiskovalcev »starih« Galerij spada mednje), ki so jim pripisali 
določene lastnosti.1 Tako je njihov vodilni vzgib predvsem lastna 
radovednost, ki temelji na lastnih izkušnjah in izsledkih, ne zanima 
pa jih formalna razporeditev predmetov, kakršno muzej po navadi 
uporablja. Na podlagi teh lastnosti so bila zasnovana izhodišča za 
novo postavitev. Posledice za vsebino in oblikovanje so se nanašale 
predvsem na odklanjanje do tedaj uveljavljenih načinov dela. 
Razstave so si po navadi izmislili strokovnjaki, ki se običajno niso 
ukvarjali z vprašanjem različnih ravni predznanja in izkušenj 
obiskovalcev. Tudi z dejstvom, da so učeči se posamezniki predvsem 
zainteresirani za pridobitev znanja, ki bi ga lahko uporabili, se 
praviloma niso ukvarjali. Druga pomembna ugotovitev je bila, da se 
lahko tudi znotraj muzeja strinjajo, da niso družbenozgodovinski ali 
umetnostni muzej, da pa je nazadnje vselej obiskovalec tisti, ki se 
odloči, ali se želi poglabljati v družbenozgodovinske, 
umetnostnozgodovinske ali estetske vidike.

 Učni stili
 Poleg upoštevanja lastnosti osmih skupin javnosti mora postavitev 

računati tudi na različne učne stile obiskovalcev. 
 Konceptni tim je zato kot izhodišče vzel štiri učne stile, kot jih je 

oblikovala Beverley Serrell v svoji knjigi Exhibit Labels,2 ki pravzaprav 
govori o uporabi Kolbovih učnih stilov 10 v muzejskem okolju.

1 Creating the British Galleries, str. 41.
2 Serrel, 1994. 



56 57

P
R

A
K

S
A

 B. Serrel je štiri učne stile poimenovala domiselni, analitični, 
zdravorazumski in eksperimentalni »učenec«.3 

 Lastnosti učnih stilov opisuje takole:
•	 »Domiselni učenci« se učijo s pomočjo čutenja, opazovanja, 

poslušanja in izmenjave zamisli, bolj cenijo interpretacije, ki 
spodbujajo socialno interakcijo, raje imajo priložnosti za opazovanje 
in za pridobivanje širokega nabora informacij ter iskanje osebnega 
smisla. 

•	 »Analitični učenci« se učijo s pomočjo mišljenja in opazovanja, raje 
imajo interpretacije, ki nudijo dejstva in zaporedne ideje, iščejo 
tehtne, logične teorije, ki jih lahko preučijo in intelektualno dojamejo. 
To je skupina, ki ceni tradicionalne muzeje umetnosti in oblikovanja z 
obilico predmetov in informacij v njihovih podnapisih.

•	 »Zdravorazumski učenci« se učijo s pomočjo mišljenja in delovanja, 
najraje preizkušajo teorije, jih sami testirajo in iščejo rešitve za 
probleme. 

•	 »Eksperimentalni učenci« se učijo s pomočjo čutenja in delovanja, 
uživajo pri domiselnih poskusih in napačnih rešitvah, najraje imajo 
aktivne dejavnosti z dotikanjem in iščejo skrite pomene.

 Način dela
 Zastavljena osredotočenost projekta na javnost je povzročila popolno 

spremembo načina dela. Vsi seznami predmetov so bili že na začetku 
opremljeni z zamislimi o načinu njihove postavitve in možnostih 
interpretacije. Nekatere predmete so odstranili s seznama, če se je 
izkazalo, da je njihov prispevek k zastavljeni tematiki prešibak. 

 Pri pripravi raziskave javnosti so zagovorniki javnosti preverjali, ali je 
za vsako skupino javnosti in za vsak učni stil na voljo dovolj 
izhodiščnih točk.

 Vse načrtovane metode interpretacije so bile s posebno barvo vrisane v 
oblikovne tlorise. Tako je hitro postalo jasno, ali jih je dovolj (ali 
preveč) in ali so dovolj enakomerno razporejene. 

  

3 Ti izrazi so enakovredni z izrazi Sanjač, 

Mislec, Preizkuševalec in Dejavnež, ki jih 

uporabljamo v tej knjigi. (Zaradi 

pomanjkanja ustreznega prevoda 

angleškega izraza »learner« uporabljamo 

izraz »učenec«, gre pa seveda za širšo 

oznako osebe, ki se uči. Op. prev.) 

 Izsek in celosten pogled na razstavni prostor: 

med drugim vidimo t. i. Stilno postajo (Style 

Terminal) s podrobno umetnostnozgodovinsko 

razlago predmetov.

 Različni interpretacijski pripomočki 

(interpretative devices): učbenik ob vitrini, 

računalnik z ozadji in predal z risbami.

 Interaktivni elementi na razstavi ciljajo tako  

na aktivne kot razmišljujoče obiskovalce.  

V spletni zbirki podatkov najdejo informacije  

o ozadju tematike. 
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Oblikovanje
 Tudi pri oblikovanju projekta Britanske galerije so se izrazito 

osredotočali na obiskovalce. Med drugim so poskrbeli za jasne 
usmerjevalnike, za ustvarjanje panoram, izmenjavo svetlobe in barv, 
za čim več predmetov v prosti postavitvi, za veliko možnosti počitka 
in ogled brez vnaprej začrtane smeri: obiskovalec lahko začne, kjer 
želi, in kljub temu najde svojo pot. 

 Da bi Galleries prilagodili različnim učnim stilom, so jih opremili z 
raznovrstnimi interpretacijskimi pripomočki, ki jih prej v muzeju ni 
bilo, kot so film in video, računalniki, in dejavnosti »naredi sam«. 
Seveda se je o tem precej razpravljalo in mnogi so se bali, da bo taka 
postavitev moteče vplivala na estetski vidik razstave.

 Veliko pozornosti so namenili tudi oblikovanju teh naprav, ki jih je 
bilo treba tako integrirati v postavitev, da ne bi postale moteč 
dejavnik.

 Raziskava javnosti
 Eden od pomembnih izsledkov, ki so se pokazali pri snovanju 

razstave Britanske galerije, je bilo poznavanje javnosti ter njenih želja 
in zahtev.

 Raziskava javnosti4 78 je zato postala pomemben sestavni del priprave. 
Eden od rezultatov evalvacije, izvedene šest mesecev po odprtju 
razstave, je bila veliko boljša ocena obiskovalcev nove postavitve v 
primerjavi s staro. Obiskovalci so ostali na razstavi dlje časa. Prej je 
polovica obiskovalcev obisk zaključila po 11 minutah gledanja, zdaj pa 
so se v istem delu postavitve zadržali povprečno 37 minut.5

 Zadnje raziskave (julij 2005) so pokazale, da (še) ni mogoče 
neposredno povezati učnega stila obiskovalca in učnega stila, 
vpeljanega z interpretacijskimi pripomočki. Vseeno je postalo jasno, da 
so obiskovalci z različnimi učnimi stili najbolje ocenili tiste 
pripomočke, ki so bili narejeni s poudarkom na enem od učnih stilov. 

 Iz tega lahko sklepamo, da so rezultat ustrezne uporabe učnih stilov 
kakovostni pripomočki, ki – po mnenju obiskovalcev – v resnici 
prispevajo k boljšemu vrednotenju predmetov in ozaveščenosti  
o njih. 

 

 Razstava Britanske galerije 1500–1900 je bila leta 2003 
nagrajena z nagrado EMYA (European Museum of the Year 
Award). Nastajanje razstave Britanske galerije je podrobno 
zabeleženo v Creating the British Galleries in the Victoria and 
Albert Museum, A study in Museology, ki so jo izdali V&A 
publications v sodelovanju z Laboratorio Museotecnico.5

 Dirk Huissens (43), socialni svetovalec za invalide, živi s 
partnerko, nimata otrok. Biva v Nijmegnu. Razstavo obišče s 
prijateljem. 

 Navdušeno vstopi v razstavno dvorano, se sprehodi naokoli in se ne 
pusti voditi po predvideni smeri ogleda. Hodi križem po prostoru, 
včasih se ustavi in si dlje časa ogleduje predmet, včasih pa to stori na 
kratko. Besedil skorajda ne bere. Pri postavitvi o izseljencih se ustavi, 
ker njegovo pozornost pritegne filmček. Nato se postavi za računalnik 
in se hitro znajde pri uporabi zaslona na dotik. Včasih si ogleda 
informacijski video, drugič ne, informacije o ozadju tematike pa kar 
preskoči. Ko konča pri računalniku, se vrne v prejšnji prostor, kjer si 
stvari na hitro ogleda, nato pa se vrne, od koder je prišel, ter 
nadaljuje svojo pot križem po razstavnih prostorih.

 
 »Po naravi sem bežen opazovalec, s pogledom se sprehodim po 

dvorani in si ogledam tisto, kar pritegne mojo pozornost; po navadi 
niti ne znam razložiti, kaj me je pritegnilo. Zato včasih spregledam 
stvari in se moram kar naprej vračati, da preverim, ali so to predmeti, 
ki si jih hočem pozorneje ogledati. Na računalniku – rad imam 
računalnike – sem v filmčku videl pluti ladjo Rijndam II. Opazil sem, 
da je imela ta ladja le en parni dimnik, medtem ko tega pri drugih 
ladjah nisem opazil. Zato sem se šel nazaj prepričat, ali so tudi druge 
ladje imele le en dimnik. Pravzaprav ne vem, kaj iščem na razstavi, 
skoraj nikoli ne berem besedil, a mi je kljub temu všeč, če dobim 
informacijo, ki me vabi k razmišljanju o tem, kaj bi se zgodilo, če …

 
 Prvič sem muzej obiskal z dedkom, ko sem bil star sedem let. Vodil me 

je, držeč za roko, po častni galeriji državnega muzeja Rijksmuseum. 
Ogled je name naredil močan vtis, čeprav pravzaprav nisem ničesar 
videl, le noge drugih ljudi. Mnogo nog mnogih ljudi. Pozneje sem 
obiskoval muzeje tudi s starši in zaradi njih je postalo obiskovanje 
muzejev moj konjiček. Prijatelji ali partnerka marsikdaj nočejo z 
menoj, ker imam ubijajoč tempo in želim podrobneje raziskati le tisto, 
kar pritegne mojo pozornost – pogosto zgolj zaradi barve ali 
nenavadne oblike predmeta. Nikoli se ne pripravim na muzejski obisk 
in po navadi tudi ne hodim po razstavi po predvideni smeri ogleda. 
Všeč so mi interaktivne dejavnosti; na primer v Muzeju vode v 
Arnhemu, kjer lahko v različnih dejavnostih marsikaj odkriješ. Rad 
imam informacijo, ki je navdušujoča, najraje o ljudeh in njihovih 
življenjih ter navadah. Dober muzejski obisk je zame obisk, ki te 
preseneti, ki je pester in kjer lahko aktivno sodelujem … muzejski 
obisk, ki prinaša nove izkušnje, predvsem to.« 

4 Pri razstavi Britanske galerije redno 

opravljajo raziskave javnosti; podatki, ki 

so tukaj navedeni, so nastali z raziskavo, 

ki jo je julija 2004 izvedla Juliette Bull 

(British Galleries Learning Resource 

Evaluation Report). Glejte:

 http://www.vam.ac.uk/page/b/

british-galleries/.
5 Za komentar o publikaciji glejte: Vels 

Heijn, 2005. 

Dejavnež

 * Obiskovalec  
razstave  

»Linija Holandija–Amerika« 
v Pomorskem muzeju  

v Rotterdamu

* Ta intervju je fiktiven in je nastal na 

podlagi opazovanja pravih obiskovalcev 

razstave HAL ter pogovorov z nekaterimi 

od njih. 
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 Zagovornik javnosti

 V Victoria and Albert Museum so pri nastanku razstave Britanske  
galerije 

53 delali z audience advocate, kar lahko smiselno prevedemo kot 
zagovornik javnosti. Vsi razstavni timi – konceptni tim in različni 
projektni timi – so imeli zagovornika javnosti vedno iz 
izobraževalnega oddelka. Posebnost te funkcije je bila, da naloga 
zagovornika ni bila le zagovarjati interesov javnosti v celotnem proce-
su, temveč je imel pristojnosti tudi za predlaganje sprememb, če je 
menil, da javnosti v projektu ni bilo primerno zadoščeno. 

 Gail Durbin, član konceptnega tima in zagovornik javnosti, pedagog, 
ugotavlja, da je taka funkcija odločilnega pomena za izvedbo posta-
vitve, osredotočene na javnost.1 Samoumevno je, da mora biti 
zagovornik javnosti pri delu s Kolbovo teorijo o učenju 1  ne samo 
popolnoma seznanjen z njo, ampak mora teorijo v vseh okoliščinah 
tudi vedno prepričljivo uporabljati. Poleg tega mora biti seznanjen z 
drugimi učnimi in muzeološkimi teorijami 20 ter z okoliščinami, ki jih 
je pokazala raziskava javnosti.

 
 Vloga
 Vloga zagovornika javnosti ni preprosta. Včasih to pomeni (primer v 

V&A je to dokazal), da je treba načrte na podstopnjah projekta 
odklanjati zaradi nezadostne dostopnosti za javnost. Da včasih 
predmetov ni mogoče razstaviti, ker nosijo v sebi premalo zgodbe 
oziroma je treba besedila na novo napisati, ker so premalo usmerjena 
k ciljni skupini. 

 V Pomorskem muzeju 63 v Rotterdamu je imela vodja projekta Ineke 
van Klink dolgoletne izkušnje v izobraževanju in bila zato legitimni 
zagovornik javnosti s pristojnostjo za odločanje o tem, ali so 
pripomočki za neke učne stile oziroma naročila te opreme potrebni 
ali ne.

1 Creating the British Galleries, str. 39.

 

 V muzeju Zaans 74 je imela Els Hoogstraat kot zunanja svetovalka 
funkcijo zagovornika javnosti, medtem ko je muzejski direktor 
Fokelien Renckens opravljal funkcijo vodje projekta in je tudi sprejel 
vse odločitve, vezane na uporabo učnih stilov.

 Delovna skupina
 Zagovornik javnosti, ki v muzeju sicer ni tako visoko na hierarhični 

lestvici, potrebuje podporo. To je uradna podpora vodstva muzeja in 
projektnega vodstva ter vsebinska podpora s strani kolegov v muzeju 
in zunaj njega. Ustanovitev medmuzejske delovne skupine s 
skupnimi cilji vzdrževanja medsebojnih stikov, izmenjave izkušenj in 
ustvarjanja skupne vizije je lahko zelo koristno.

 Tudi usposabljanje zagovornikov javnosti lahko prispeva k uveljavitvi 
funkcije zagovornika javnosti v muzeju. 

 Delo s Kolbovimi učnimi stili je v svetu didaktike že dolgo znano, na 
muzejskem področju pa je še novost. Zato je učenje iz izkušenj drugih 
izrednega pomena. Tudi zato, da lahko ostane teorija močna in ne 
zvodeni, se ne poenostavlja.

 

Zagovornik javnosti: 
naloga in pristojnosti
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 Nosilci projekta učnih stilov

 Sestavni del projekta Kolbovi učni stili1 so bili nosilci (pilots) pri 
razstavah/postavitvah v štirih muzejih: 

• Pomorski muzej Rotterdam s polstalno postavitvijo Linija Holandija–
Amerika;

• Muzej komunikacij v Haagu z razstavo »Odpri oči!«;
• Muzej Zcala v Haagu s polstalno postavitvijo Prihajanje in odhajanje;
• Muzej Zaans v Zaandamu s polstalno postavitvijo Bivanje.  

 Cilj tega dela projekta je bil ugotoviti, ali in kako je mogoče Kolbovo 
učno teorijo 1  uporabiti pri snovanju razstav.

 Nosilci so se izkazali kot zelo poučni primeri, ker so pokazali, da je 
potrebno pri snovanju razstave z upoštevanjem Kolbove teorije 
premagati kar nekaj človeških, praktičnih in stvarnih ovir. Zato so v 
nadaljevanju povzete učne točke pilotnega projekta, kot dober nasvet 
vsakomur, ki želi uporabljati učne stile.

 

 Pomorski muzej (Maritiem Museum)  | Rotterdam
 
 Linija Holandija–Amerika 
 Polstalna postavitev o zgodovini ladjarske družbe Holland-Amerika 

Lijn (hal), trajanje razstave: 2004–2009.

 Vodja projekta: Ineke van Klink
 Oblikovanje: Kinkorn, Tilburg (Maarten Meevis)
 Raziskava in besedila: Cees Zevenbergen
 Izobraževalne vsebine: Hanneke Kempen, Janine Jongen
 
 Ciljna skupina: obiskovalci, ki jih zanimajo pomorstvo, (družbena) 

zgodovina, (e)migracijska problematika, »plavajoči gradovi« in blišč 
velikih križarskih ladij; družine.

 Tudi: nekdanji delavci družbe hal.

 Vsebina
 Razstava pripoveduje zgodbo o ladjarski družbi hal. Ustanovljena 

leta 1873 kot Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, je 
zrasla v veliko mednarodno podjetje za prestižno križarjenje. Danes je 
hal sestavni del Carnival Corporation s sedežem v Ameriki, vendar je 
Rotterdam že več kot sto let njeno domače pristanišče. 

 S številnimi predmeti, tiskovinami in dokumenti, a tudi s 
scenografijo, videofilmi in računalniškimi programi je prikazana 
zgodovina družbe, razdeljena na štiri obdobja (1873–1900, 1901–1945, 
1946–1978, 1979–danes). 

 Zasnova
 Razstava ima evokativen značaj, tudi v oblikovanju. Na ladijski palubi 

(z lesenim podom) so postavljeni štirje ladijski dimniki. V in na 
dimnikih – pobarvanih v barvi hal, rumeno in zeleno – se odvijajo 
štiri obdobja zgodovine ladjarske družbe hal. Obiskovalci lahko 
vstopijo v tri od štirih dimnikov, da si ogledajo postavitve v 
notranjosti. Vsak dimnik osvetljuje eno obdobje delovanja družbe s 
fotografijami, dokumenti, slikami ter ladijskimi in drugimi modeli. 
Na »palubi« visi ogromen tovorni zaboj na vrveh, postavljeni so 
predmeti, ki ustvarjajo vzdušje, kot so palubno pohištvo, 
prezračevalne cevi, ladijski zvon in rešilni pas. Ena stena je 
opremljena z dekorativnimi elementi ladijskih interierjev. Za otroke 
so postavljene diorame, ki skozi zgodbo o slepem potniku slikajo 
življenje na krovu.

1 Projekt je izvajala Els Hoogstraat po 

naročilu Nizozemske zveze muzejev in ob 

finančni podpori Fondacije Mondriaan ter 

Nizozemske zveze muzejev. Projekt so 

poleg projektov nosilcev sestavljali še 

raziskava javnosti, študijski dan Sekcije 

za javnost in prezentacijo 7. novembra 

2005 ter ta publikacija. Pri nosilcih je Els 

Hoogstraat opravljala vlogo svetovalke 

vodje projekta v oziru na Kolbove učne 

stile: obveščala je vse vpletene o pomenu 

učnih stilov ter vrednotila predloge za 

postavitev razstave in različne vidike 

glede na možnosti uporabe Kolbove 

teorije. 
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 V dodatku o izseljencih se pripoveduje ista zgodba z različnimi 
sredstvi za podajanje informacij: s slikovno zgodbo, filmom, skupino 
figur, ladijskim dnevnikom in modelom ladje. V enem od dimnikov je 
računalnik, ki vsebuje tako igre kot tudi podatkovne informacije. Pri 
mizi lahko obiskovalci napišejo osebne spomine in jih tudi 
»odpošljejo«. Tu so tudi računalniki, ki omogočajo dostop do spletne 
strani družbe hal.

 Razstava prinaša tudi dva videofilma, ustvarjena po učni teoriji. Film 
o izseljencih je usmerjen h konkretnemu izkušanju in zato namenjen 
Sanjaču 10 in Dejavnežu10. Film o ladjah družbe hal vsebuje 
podatkovne informacije in je usmerjen k abstraktni konceptualizaciji 
ter zato primeren za Misleca 10 in Preizkuševalca 10.

 Proces
 Prvi razstavni koncept je bil bolj ali manj gotov, ko je padla odločitev 

o vpeljavi Kolbove teorije in ko je bilo že jasno, da želijo postaviti 
doživljajsko usmerjeno razstavo. Med procesom se je izkazalo, da vsi 
vpleteni niso prepričani o dodani vrednosti učne teorije. Predvsem 
oblikovalec se je bal, da bi to pomenilo drobljenje osnovnega 
koncepta. V praksi je na tej stopnji vnos koncepta teorije o učenju 
predvsem poimenovanje, kateri od predlaganih elementov spadajo h 
kateremu učnemu stilu. 

 Podani so bili tudi predlogi za elemente, ki bi jih lahko dodali, da bi 
prišli učni stili bolj do izraza. Pozitiven odnos vodje projekta je bil pri 
tem zelo pomemben. Del teh dodatkov je bil izveden, del pa ne, 
predvsem iz finančnih razlogov. 

 Pri podajanju informacij so zavestno delali z učnimi stili. Zato so pri 
vsakem besedilu izbrali pristop, ki je ustrezal enemu od učnih stilov. 
Na koncu se je izkazalo, da je raznolikost pri besedilih delovala dobro, 
predvsem glede na naravo besedil; na primer tehnična informacija o 
ladijskih modelih za Preizkuševalca, govorna osebna informacija o 
prehranjevanju na krovu za Dejavneža in Sanjača ter odlomki iz 
pesmi za Sanjača. Ton besedil je bil povsod stvaren, v skladu z 
običajnim načinom opremljanja razstav z besedili.

 
 Vodja projekta: »Koncept učnih stilov povzroči, da tudi med snovanjem 

razstave gledaš na predloge in izvedbo z vsestransko odprtim izhodiščem. 
Pomemben vidik je tudi, da predloge poimenuješ tako, da spadajo k 
specifičnemu učnemu stilu. Dovršitev tega dela razstave se zato 
poenostavi. V fazi pisanja besedil za razstavo so učni stili pripomogli k 
obogatitvi besedil, na primer z dodajanjem shem za Misleca in poetičnih 
besedil za Sanjača. Teorija pripomore predvsem k ozaveščanju, da imamo 
v muzeju opravka z različnimi vrstami obiskovalcev.«

  
 

 Raziskovalec in pisec besedil: »Pisanje besedil po teoriji o učnih stilih je 
zame poseben izziv. Teorija deluje kot določena zavest, ki te prisili, da 
izstopiš iz običajnih delovnih tirnic. Sam začneš razmišljati, katere 
elemente lahko dodaš, da bi bila informacija zanimiva za vse štiri učne 
stile. Res pa je, da ti pri tem včasih nagaja lasten učni stil. Sprašujem se, 
ali ne bi bilo dobro pri pisanju vključiti sodelavce z drugimi učnimi stili, 
saj bi bil tako nabor možnosti še širši.« 

 Učne točke
• Vključitev Kolbovih učnih stilov se je zgodila šele, ko je bil koncept 

razstave že zaključen. Izkazalo se je, da je učne stile težko naknadno 
optimalno uporabljati. Tako so bili učni stili uporabljeni predvsem 
pri podajanju informacij. 

 Učna točka> če naj Kolbovi učni stili pridejo do izraza, jih je treba 
uporabljati že pri oblikovanju koncepta. Tudi temo razstave, izbor 
predmetov in oblikovanje je mogoče izvajati po učni teoriji. Glejte: 
faze projekta43.

• Ker je projekt že potekal, še preden so bili učni stili predstavljeni, je 
bilo težavno spreminjati oblikovanje razstave v korist učnih stilov. 

 Učna točka> tudi oblikovalec mora biti vnaprej seznanjen z namero 
uporabe Kolbovih učnih stilov, zato preverite, ali ima dovolj kompe-
tenc in ali je pripravljen sodelovati. Vzemite si čas, da ga seznanite s 
tem, kaj teorija omogoča. 

• Med drugim tudi zaradi poznejše uvedbe teorije se je izkazalo, da je 
bilo težavno dati vsem štirim učnim stilom enakovredno mesto na 
razstavi. Elementi za Preizkuševalca in Misleca so nastajali s težavo, 
verjetno zato, ker je bil koncept razstave usmerjen predvsem k 
doživljanju.

 Učna točka> pri načrtovanju je pomembno že v začetku predvideti 
pripomočke za vse učne stile in med procesom stalno preverjati, ali so 
pripomočki in predmeti enakovredno predstavljeni. 

• Zaradi prizadevanja vodje projekta (z veliko izkušnjami v 
izobraževanju) je bilo uvajanje dodatkov, prilagojenih učnim stilom, 
izvedljivo tudi med samim procesom priprave.

 Učna točka> uvedba učnih stilov je lahko uspešna le, če je nekdo v 
timu odgovoren za delo z učnimi stili (zagovornik javnosti 60) in ima 
tudi pristojnosti odločati o izvedbi. 

• Kljub nameri, posebej v besedilih uporabljati vse učne stile, je dobila 
večina besedil močan informativni značaj. 

 Učna točka> vsak pisec besedil ima svoj način pisanja; prispevek 
sodelavca z drugačnim pristopom lahko obogati končni izdelek. 
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 Muzej komunikacij  |  Haag

 »Odpri oči!«
 Razstava o vizualnem dojemanju, 18. maj 2004–31. julij 2005. 

 Vodja projekta: Nancy Hovingh
 Oblikovanje: Vollaers Zwart, Rotterdam
 Raziskava: Marijn Jostmeijer, Koert van Mensvoort, Janneke Hermans
 Zunanji svetovalec pri konceptu in izvedbi: Koert van Mensvoort
 Izobraževalne vsebine: Jolanda Bouman
 
 Ciljna skupina: odrasli
 Ciljna podskupina: otroci

 Vsebina
 Naše oči imajo pomembno vlogo pri tem, kako med seboj komunici-

ramo in kako interpretiramo svet okoli sebe. Razstava je ozaveščala 
obiskovalca o raznolikosti in subjektivnosti gledanja, njen cilj je bil 
obiskovalcu s pomočjo tega znanja pomagati čim bolje komunicirati. 

 Razstava je bila postavljena kot pot skozi različne vidike vizualnega 
dojemanja: kaj je vizualna komunikacija, kako gledamo, kako 
dojemamo vizualne kode in informacije ter kako jih interpretiramo, 
kako se človek odziva na te informacije z reakcijami, signali in 
kodami.

 Razstava je bila zgrajena po principu kolaža. V prostoru, tlakovanem 
z betonskimi tlakovci, je stala pestra množica figur, od abstraktnih do 
figuralnih, ki so jih ustvarili različni umetniki iz raznih materialov. 

 Figure so predstavljale množico vtisov, ki jih ljudje dobimo, ko 
gledamo drug drugega. V spremnem besedilu – namigih za gledanje 
– je bila ta raznolikost še enkrat poudarjena. 

 Zasnova 
 Na obeh straneh »trga« so bili kabineti, skriti za lamelami, v katerih 

so bili vidiki očesa in vida podrobneje obdelani, v številnih primerih 
na interaktiven način. Zamisel je bila, da obiskovalec obišče kabinet 
in ko se znova vrne na trg, je njegov pogled spremenjen in gleda na 
figure na trgu z drugimi očmi.

 V zadnjem prostoru so bili predstavljeni predmeti, ustvarjeni kot 
»podaljški človeškega očesa«. V tem prostoru si je obiskovalec lahko 
ogledal posnetke samega sebe in prejšnjih obiskovalcev, ki so bili 
posneti s tremi varnostnimi kamerami. S temi živimi slikami se je 
obiskovalec zavedel, da je bil poleg obiskovalca tudi udeleženec, da ni 
sam samo gledal, ampak da so tudi drugi gledali njega.

 Razstava je morala z oblikovanjem zagotavljati predvsem vizualno 
izkušnjo,  informacija o delovanju očesa je bila podana na igriv način. 
Za izhodišče so vzeli doživetje in ne dobesedne razlage, kako doje-
manje deluje. Na podlagi tega cilja so bili tudi izbrani sodelujoči 
oblikovalci. Končna postavitev je bila usmerjena k dostopnosti in 
doživljanju. Na trgu je prevladala umetniška komponenta figur. Pri 
kabinetih in v zadnjem prostoru se niso odločili za visoko raven 
izvedbe. Privlačnost postavitve je torej izhajala iz igrivosti, ne iz 
tehnološke dovršenosti. 

 V spremljevalni zloženki s tlorisom sta bila obiskovalcu na kratko 
obrazložena prostorska razporeditev in pomen razstave.

 Proces
 Elementi učnih stilov 9  so bili umeščeni v razstavo šele, ko je bila že 

sprejeta odločitev za strategijo (ustvarjalno) in način prenosa informa-
cij (igrivo). Zasnova razstave je zagotovila odlične možnosti za 
vključitev načinov učenja 7  Kolbove teorije: konkretno izkušanje – na 
trgu; razmišljujoče opazovanje – v zadnjem prostoru; abstraktna 
konceptualizacija in aktivno eksperimentiranje – v kabinetih. Kljub 
temu pa tega pri izvedbi koncepta in oblikovanju niso uporabljali, 
predvsem zato, ker so nekateri sodelujoči menili, da je Kolbova teorija 
preveč statična, in so to doživljali kot omejitev. Vendar pa se je pozneje 
pokazalo, da je razstava kot celota nedvomno vsebovala elemente in 
dejavnosti za vse učne stile.
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 Spremna besedila, t. i. namigi za gledanje 50, so dejansko temeljili na 
štirih učnih stilih, prav tako spremljevalne izobraževalne vsebine.

 Čeprav je obstajalo znotraj projektnega tima kar nekaj odpora zoper 
uvedbo Kolbove teorije, se je pokazalo, da so bili nad njo navdušeni 
člani t. i. fokusne skupine. Muzej komunikacij dela s fokusno 
skupino, to je skupina dvajsetih ljudi iz različnih poklicnih področij 
in različnih starosti, ki ima nalogo preizkusiti nove zamisli za 
razstave. V skupini je bilo veliko zagovornikov uvedbe učnih stilov, 
verjetno tudi zato, ker so sebe prepoznali v različnih učnih stilih. V 
praksi pa je bil končni prispevek skupine omejen, tudi zato, ker je 
skupina razočarala z udeležbo. 

 Vodja projekta: »Delo z različnimi učnimi stili je poskrbelo, da sem se 
bolje zavedla načina, kako sem do zdaj snovala razstave. Težko sem se 
znašla v podatkovnih načinih Misleca in Preizkuševalca in se jim le s 
težavo prilagajala.«

 Raziskovalec: »Delo z učnimi stili je ena od redkih novih stvari, ki sem jih 
doživel pri ustvarjanju razstave. Model bom zagotovo še kdaj uporabil. To 
je orodje, na podlagi katerega se stalno zavedaš, da lahko drugi mislijo 
drugače kot ti. Učnih stilov nismo hoteli zelo očitno uporabljati, saj to ni 
bila prava razstava za to. Uporaba ostane v vsakem primeru težavna: filmi 
po hollywoodski formuli so po navadi povprečni, če razumete, kaj hočem 
reči.« 

 
 Oblikovalec: »Obiskovalca pritegne magija razstave. Tega ne moreš 

racionalizirati v teoretskem modelu oziroma v katerem koli modelu. 
Osebno sem proti kakršni koli kategorizaciji ljudi, model učnih stilov zelo 
težko sprejmem.« 

 Sodelavka za izobraževalne vsebine: »Teorija o učnih stilih se lahko 
odlično vključuje v podajanje učne snovi. Ko se zavemo učnih stilov, 
naredimo snov bolj živahno in raznoliko. Opazili smo tudi dober odziv 
mladih obiskovalcev.« 

 Učne točke
• Učne stile so načrtno uporabljali samo pri pripravi besedil, predvsem 

zato, ker so nekateri člani projektne skupine menili, da teorija o 
učnih stilih preveč omejuje ustvarjalni značaj razstave, ki so jo 
pripravljali. Kljub temu se je pokazalo, da je razstava v celoti 
vsebovala elemente vseh učnih stilov, četudi niso bili ravno 
uravnoteženo razporejeni. 

 Učna točka> tudi izkustveno usmerjena razstava vsebuje elemente, ki 
se ujemajo z različnimi učnimi stili. Kolbova teorija pomaga 
podzavestno uporabo spremeniti v zavestno in tako obogatiti 
razstavne prakse.

• Učna teorija ni bila dovolj prepričljiva za vse vpletene, zato se je 
pojavil odpor zoper njeno uporabo. 

 Učna točka> če hočemo uporabljati Kolbovo teorijo, moramo od 
samega začetka zagovarjati njeno moč, kar pomeni obogatitev in 
vzpodbudo za vse vpletene. Vpogled v lastni učni stil in učne stile 
drugih je lahko pri tem v pomoč. 

• Učne stile so uporabljali predvsem pri besedilih in izobraževalnih 
vsebinah. 

 Učna točka> uporaba učnih stilov se je izkazala kot manj 
problematična pri pisanju besedil in pripravi izobraževalnih vsebin. 
To je lahko tudi past, ki vodi k temu, da se uporaba učnih stilov 
omejuje samo na ta dva vidika in umanjka pri veliko bolj 
kompleksnem izzivu, npr. postavitvi razstave.
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Muzej delavskih četrti /Zcala2  |  Haag

 Prihajanje in odhajanje, 200 let beguncev, priseljencev in 
iskalcev sreče

 Polstalna razstava o migracijah, poletje 2004–1. julij 2005.3

 Vodja projekta: John Duivesteijn (do januarja 2004), Everard Warffemius 
(od januarja 2004)

 Organizacija in koordinacija razstave: Sandra Bal (od januarja 2004)
 Oblikovanje: KEEN, Haag
 Raziskava: Joke Philipsen, Gert Jan van Rijn
 Besedila: Cor Speksnijder
 Izobraževalne vsebine: Frits Wielders
 
 Ciljna skupina: dijaki
 Ciljna podskupina: splošna javnost, med njimi migracijske skupine

 

 Vsebina 
 Muzej delavskih četrti je več let sodeloval s šolo Johan de Witt College, 

srednješolsko izobraževalno ustanovo s šestimi enotami v Haagu. V 
sklopu tega sodelovanja se je oblikovalo h kulturi usmerjeno 
izobraževanje, h kateremu je Muzej delavskih četrti prispeval na 
področju umetnosti in gledališča. Didaktična vizija na kulturi 
osnovanega izobraževanja je med drugim uporabljala Kolbovo teorijo 
in jo vključevala v učenje dijakov. V Muzeju delavskih četrti so želeli 
ugotoviti, ali je uporaba Kolbove teorije mogoča tudi pri razstavi. 
Razstava, ki je bila izbrana, je na koncu dobila naslov Prihajanje in 
odhajanje. Tema so bile migracije. 

 Prihajanje in odhajanje je razstava o migracijah v 19. in 20. stoletju. 
Predstavljena je podoba razvoja nizozemske kulturne raznolikosti in 
bogastva teh kultur. Njen cilj je povečati vpogled javnosti v razvoj 
sodobne družbe. 

 
 Zasnova
 Razstava ima klasično obliko in vsebino. Skozi besedila, fotografije, 

multimedijske predstavitve in vitrine s predmeti teče zgodba o 
migracijah v treh časovnih obdobjih: 1800–1900, 1900–1950 in  
1950–danes. Poleg tega se veliko pozornosti namenja trem temam, 
pomembnim za vsakega emigranta in begunca: prva je motiv odhoda, 
druga potovanje in pričakovanja o cilju potovanja in končno prihod 
in prvi odzivi: zgodbe devetih migrantov o teh treh temah podpirajo 
postavitev, obiskovalci jih srečajo na določenih mestih znotraj 
razstave in jih lahko poslušajo. Pri vhodu je kotiček, kjer priseljenci v 
živo pripovedujejo o svojih izkušnjah. Tam je tudi vitrina z njihovimi 
priljubljenimi predmeti. Obiskovalec lahko po želji k ustrezni zgodbi 
postavi tudi svoj predmet. V kotičku stoji tudi tabla, na katero lahko 
obiskovalci pritrdijo svoje vtise in opažanja o razstavi. Oblikovanje 
razstave daje v glavnem stvaren vtis, tudi zaradi uporabe sistema 
predelnih sten rjave barve in načina izvedbe razstavnih besedil. 
Nekatere vitrine ustvarjajo sicer evokativen učinek »izložbe«, a tudi 
te se skladajo s splošnim formalnim vtisom. Ni veliko avtentičnega 
materiala, tudi zato ne, ker se je izkazalo, da je izposoja predmetov za 
obdobje šestih let problematična. Predmeti, ki nakazujejo odnos z 
državo izvora, so bili uporabljeni v dekorativni vlogi. Ker je bil namen 
razstave dopolnjevati obstoječ učni material, je bila pomembna 
zahteva, naj razstava ne bo le informativna, ampak tudi poučna. 
Pripovedna linija naj bo jasna in trdno grajena, z jasno označeno 
predvideno potjo ogleda. Predlog oblikovalcev za umestitev križišč, 
kjer bi obiskovalec lahko sam izbral smer ogleda, ni dobil podpore. 

2 Muzej je bil 1. 9. 2004 preimenovan  

v muzej Zcala.
3 Razstava je zaradi zaprtja Zcale od 1. 7. 

2005 zaprta. V nekoliko drugačni obliki bo 

dobila prostor v novi postavitvi v muzeju 

Museon v Haagu. (Tam je bila razstava 

odprta 2007 in je še vedno na ogled, op. 

prev.)
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 Proces
 Zaradi organizacijskih in finančnih problemov v Muzeju delavskih 

četrti ter pozneje muzeju Zcala, rezultat katerih je bila ukinitev 
državnih in občinskih subvencij ter končno tudi zaprtje muzeja, je 
bila uporaba učnih stilov na razstavi omejena. Temu je botrovala tudi 
časovna stiska, saj se je razstava namesto maja 2003, kot je bilo sprva 
predvideno, odprla šele julija 2004 in je nastala pod velikim časovnim 
pritiskom.

 Pri končni izvedbi se je izkazalo, da je bilo veliko časa namenjenega 
raziskavi, medtem ko je za praktično izvedbo razstave in zbiranje 
vseh predmetov na razpolago ostalo le malo časa. 

 Poleg tega so svoj pečat pustile finančne omejitve. Zunanji izvajalec 
postavitve, ki je bil na koncu najet, v tem zapletenem položaju ni več 
videl možnosti, v razstavo umeščati še Kolbovo teorijo. Kljub temu pa 
se je pokazalo, da je razstava vsebovala elemente za različne učne 
stile. 

 Za Sanjača 36 je obstajala privlačna možnost, (po dogovoru) v kotičku 
poslušati priseljenca, ki pripoveduje svojo zgodbo. Tudi vitrina s 
priljubljenimi predmeti priseljencev in možnost, da prineseš s seboj 
predmete in jih umestiš v vitrino, je bila privlačna za Sanjača. Ker so v 
zgodbah devetih oseb, v katerih so osvetlili tri omenjene vidike, tudi 
osebne pripovedi, le-te vabijo obiskovalca, da se vživi v življenjske 
izkušnje pripovedovalcev. Misleca 37 in Preizkuševalca 38 privlačijo 
besedila z dejstvi, predmeti, označeni s številkami, in podatki o 
razvrščanju narodnostnih skupin prebivalstva s kartami ter tabelami. 
Všeč jima bo tudi kronološka razporeditev. Za Dejavneža 39 so razvili 
aktivno dejavnost z možnostjo dotika: igro, v kateri mora obiskovalec 
spakirati prtljago za odhod, in igro s kovčki, v kateri mora predmete 
povezati z državo njihovega porekla. 

 Sodelavec za izobraževalne vsebine: »Po mojem prepričanju je teorija o 
učnih stilih izjemno pomembna pri ustvarjanju razstav, predvsem pri taki 
vrsti razstav. Pri uporabi učnih stilov v izobraževanju pogosto opaziš, da 
postane učna snov kar naenkrat – zaradi uporabe učnih stilov – zanimiva 
tudi za tiste dijake, ki jih v prejšnji situaciji ni čisto nič pritegnila. Škoda 
torej, da pri razstavi Prihajanje in odhajanje nismo imeli več sreče. 
Postavitev razstave v danih razmerah je bila tako ali tako pravi čudež. 
Smo se pa ponovno naučili, da za uporabo učnih stilov potrebuješ 
predvsem čas; te stvari se ne zgodijo same od sebe.«

 Oblikovalci: »Res smo obžalovali, da ni bilo časa, da bi učne stile vključili 
v razstavo, čeprav smo poskušali razstavo narediti čim bolj raznoliko z 
vnosom različnih elementov. Tudi to v manjši meri pomeni uporabo učnih 
stilov. Prepričani smo, da teorija o učnih stilih pomaga narediti razstave 
veliko bolj dostopne javnosti, tudi javnosti, ki ni posebej zainteresirana za 
običajne razstave. Vendar mora biti za to na voljo veliko več časa in dovolj 
možnosti.«

 Učne točke:
• Tema razstave je bila zelo primerna za učne stile, ker so bile tako 

številne podatkovne informacije kot izkušanje in osebno doživetje 
logični del koncepta. Velik del ciljne skupine je bil s temo tudi 
čustveno povezan.

 Učna točka > pri razstavi z vsestranskim izhodiščem obstaja tudi 
nekaj, kar lahko imenujemo podzavestna uporaba učne teorije, zaradi 
katere pridejo učni stili kljub vsemu do izraza. Vendar bi ravno v tem 
primeru zavestna uporaba teorije kakovost razstave zelo povečala.

• Izvedba razstave je zelo trpela zaradi menjave odgovornih sodelavcev 
in zaradi dolgotrajne nejasnosti o konceptu ter izvedbi. Zato je bila 
izvedba učnih stilov ogrožena. 

 Učna točka > za uspešno uporabo teorije učnih stilov je stabilnost 
organizacije predpogoj. 

• Teoretično je imel muzej Zcala dober izhodiščni položaj za izvedbo 
teorije: profesorji srednje šole, sodelujoči pri projektu, sodelavec za 
izobraževanje in oblikovalci so bili seznanjeni s teorijo o učnih stilih. 
Ne glede na to se je izkazalo, da je učne stile nemogoče dosledno 
uporabljati.

 Učna točka > odgovorna uporaba Kolbovih učnih stilov je mogoča le 
takrat, ko je zavestno odmerjen čas za to – ne le za teorijo kot tako, 
ampak tudi za uvajanje učnih stilov na razstavo in za presojo, v 
kolikšni meri so predlogi izvedljivi.
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 Muzej Zaans  |  Zaandam

 Bivanje
 Polstalna postavitev, del širše stalne postavitve o temah Bivanje, Delo, 

Veter in Voda, od oktobra 2005.
 
 Vodja projekta, predstavitev, oblikovanje: Fokelien Renckens-Stenneberg
 Raziskava zbirke, predstavitev, izobraževanje: Ellen van Veen
 Skrbništvo in upravljanje zbirke: Karine Duits
 Registrator zbirke: Maaike Boelsma
 Marketing, komunikacija in stiki z javnostmi: Heleen Jovanovic
 Izobraževalne vsebine: Marjolein de Vries
 Začasna asistentka projekta: Merel van der Vaart
 Postavitev je v celoti oblikovana in izvedena v lastni režiji muzeja.

 Vsaka štiri leta se del stalne postavitve muzeja Zaans čisto na novo 
postavi. Leta 2004 in 2005 je bil prenovljen del razstave o bivanju v 
okraju Zaanstreek.

 Pri ponovni postavitvi Bivanja so izhajali iz Kolbove učne teorije in 
izkoristili izkušnje treh nosilcev, ki so projekte z uporabo teorije že 
prej zaključili. Preučili so tudi postavitev in proces snovanja razstave 
Britanske galerije 53.

 Vsebina
 Postavitev Bivanje obsega dva razstavna prostora. Prvi prostor 

obravnava značilno hišo Zaanse in materialno kulturo, druga pa 
bivanje v okraju Zaanstreek, nematerialno kulturo – med drugim tudi 
s pozornostjo za lokalno oblast, šolstvo, verska in socialna združenja. 
Pri postavitvi so namenjali pozornost učnim stilom z izrazito izmen-
javo načinov predstavitve. Pri nekaterih delih razstave je estetika na 
prvem mestu, drugi so predvsem poučni, nekateri deli pa vsebujejo 
veliko predmetov. Na različnih mestih so postavili predale, nekatere z 
aktivnimi dejavnostmi na dotik, nekatere z dodatnimi predmeti in 
podatki.

 Tudi pri pisanju besedil so uporabljali različne učne stile. Če se je 
neko besedilo začelo z informacijo o ozadju teme, je drugo uvedlo 
vprašanje ali nalogo. 

 Proces
 Za uspešno integracijo Kolbovih učnih stilov v postavitev so jih od 

samega začetka vključili v načrtovanje projekta 43. Veliko koristi so 
vodje projekta imeli od prejšnjih nosilcev. Delo s Kolbovimi učnimi 
stili pomeni tudi, da člani tima niso le v največji možni meri seznan-
jeni z izhodišči Kolbove učne teorije, ampak jo morajo biti sposobni 
izvajati tudi v praksi. Da bi to dosegli, so v pripravljalni fazi organizi-
rali sestanek, na katerem so izhodišča teorije o učnih stilih podrobno 
obrazložili. Pomembno je, da so lahko tisti, ki so se v projekt vključili 
pozneje, takoj pridobili zaupanje v teorijo. Izkazalo se je na primer, 
da urednik besedil ni bil seznanjen s tem, da so besedila zastavljena 
na podlagi učne teorije, zato je besedila na novo prepisal v običajnem 
suhoparnem slogu.

 V muzeju Zaans so ugotovili, da ima delo s Kolbovo teorijo vključujoč 
učinek na razstavni tim 40. Ker je bilo zaradi takega načina dela veliko 
več prostora za različne možnosti interpretacije 35 kot pri običajni 
razstavi, je bilo mogoče pogosteje izpolniti posebne želje vsakega 
člana tima. Sodelavec za izobraževanje je imel na primer možnost 
izmišljati si aktivne dejavnosti za Dejavneža, a tudi pripravljati 
besedila s statističnimi podatki za Preizkuševalca in Misleca. 
Konservatorka je lahko pokazala veliko predmetov iz zbirke v 
nekakšni depojski postavitvi (za Sanjača) ter predstavila zgodovinski 
kontekst Preizkuševalcu in Mislecu. Restavratorka je imela vse 
možnosti, da je lahko ustvarila del postavitve o tehničnih vidikih (za 
Preizkuševalca).

 Bivanje je razstava, ki je bila postavljena tako, da jo je mogoče stalno 
spreminjati in izboljševati. Odločili so se za preprosto izvedbo 
sistema besedil, ki se ga da spreminjati, ko so znani novi podatki ali 
ko se pojavljajo novi pogledi o pristopu glede na učni stil. Vključijo se 
lahko tudi novi predmeti, denimo izposojeni predmeti ali nove 
pridobitve. Delati s Kolbom pomeni tudi, da od vseh vpletenih prihaja 
čisto nov tok informacij. 
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 Sodelavka za izobraževanje: »Delati s Kolbom povzroči, da gledaš na 
zbirko s popolnoma drugimi očmi. Nekateri predmeti nikoli ne bi bili 
predstavljeni, če ne bi ugotovili, da je ravno nek določen predmet povezan 
z dobro zgodbo za Dejavneža ali da vsebuje zanimivo informacijo za 
Misleca. Zaradi dela s Kolbom smo ustvarili predstavitev, ki je veliko 
bogatejša in bolj raznolika kot prejšnje postavitve.«

 
 Vodja projekta: »Delo s Kolbovo teorijo o učnih stilih pomeni veliko 

dodano vrednost, saj so člani tima čez nekaj časa ugotovili, da ustvarja 
veliko prostora tudi za njihove prispevke. Že člani tima, ki so sodelovali 
na razstavi Britanske galerije, so ugotovili, da pomeni delo s teorijo poleg 
vsega drugega pomemben prispevek k medsebojnim odnosom, k timskemu 
delu. Razvije se nov način dela. Sodelavci zavestno zbirajo material za 
predstavitev in tako se učni stili upoštevajo že od izbora dalje. Poleg tega je 
več pozornosti namenjene interaktivnim elementom, ki jih je mogoče 
vključiti v oblikovanje predstavitve.«

 Učne točke
• Ne glede na to, da je bila učna teorija od samega začetka izhodišče pri 

postavitvi, se je pokazalo, da prehod iz teorije v prakso ni tako 
preprost. Prenos je vzel veliko časa, ker so bile stalno prisotne težnje 
po izboljšanju in piljenju posameznih vidikov. 

 Učna točka > vzemite si čas in poskrbite, da obstajajo med procesom 
možnosti za spremembo, če se izkaže, da je drugačna zasnova boljša 
za določen učni stil. 

• Želja po estetsko učinkoviti postavitvi je v razstavnem timu 
razumljivo zelo velika. Vendar včasih neestetska postavitev deluje 
bolje za nek učni stil.

 Učna točka > tim mora stalno paziti, da se ne vrača k starim 
navadam. Nenehno se je treba spraševati: kateri stil se tukaj uporablja 
in kaj je zanj optimalno?

• Uporaba učnih stilov ni samoumevna in tisti, ki se pozneje vključi v 
proces, je ne more povsem zlahka doumeti. 

 Učna točka > poskrbite, da so sodelavci, ki se pozneje vključijo v 
projekt, seznanjeni z zamislijo o Kolbovi teoriji o učenju, in lahko s 
svojimi zamislimi prav tako pripomorejo k projektu.

 Zaključek
 Uporaba teorije o učnih stilih je pomembno odvisna od tega, koliko  

je sprejeta kot prepričljivo sredstvo za ustvarjanje bogatejših in 
javnosti prijaznejših razstav. Zato se morajo vsi člani projektnega 
tima (tudi oblikovalec) seznaniti s teorijo in morajo biti prepričani  
o pomembnosti njene uporabe. Pri tem je pomembno pomagalo 
vpogled v lasten učni stil (in posledice njegovega izražanja) ter učne 
stile drugih članov projektne skupine (glejte poglavje o fazah  
projekta 43). 

 Vsi vpleteni v projekte so se strinjali, da je ozaveščanje pomemben 
vidik dela s Kolbovo učno teorijo 1 , enako velja za spoznavanje 
lastnega učnega stila in za seznanitev o različnih učnih stilih javnosti. 
To ozaveščanje vodi k boljšemu končnemu izdelku.

 Delo z učno teorijo lahko zaradi njenega teoretičnega in shematskega 
značaja povzroča pri sodelavcih nenaklonjenost in odpor. Tudi 
dejstvo, da je uporaba učnih stilov dejavnik, ki zapleta potek dela, ker 
zahteva več časa in večje stroške, lahko požanje odpor. V treh prvih 
pilotnih projektih je bilo bolj ali manj tako. V praksi je bila Kolbova 
teorija o učenju z navdušenjem sprejeta le pri delu z obiskovalci: v 
Pomorskem muzeju v Rotterdamu pri dodatkih in v besedilih, v 
Muzeju komunikacij v Haagu pri besedilih in v izobraževalnih 
vsebinah, v muzeju Zcala le pri izobraževalnih vsebinah. Vseeno se je 
izkazalo, da so postavitve vseh treh razstav vsebovale elemente učnih 
stilov tudi tam, kjer jih niso namensko vnašali. V muzeju Zaans v 
Zaandamu se je izkazalo, da so imeli sodelavci veliko koristi od 
prejšnjih treh nosilcev, a prav tam se je pokazalo tudi, da prehod iz 
teorije v prakso ni tako preprost in je zahteval veliko pozornosti in 
energije.

 Vsi udeleženci v muzejih, ki so bili nosilci, so prepričani o tem, da 
delo s teorijo in s tem postavljanje obiskovalca na osrednje mesto, 
konec koncev vodi k boljšemu izdelku. Tako nastanejo lepe in 
zanimive razstave, ki še bolje dosegajo svoje namere: pritegniti 
obiskovalce, jih presenetiti in zabavati. 
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 Izsledki raziskav javnosti

 Kolikor je znano, ni doslej še nihče raziskal vprašanja, kakšna je 
razporeditev učnih stilov 9  med prebivalstvom ali skupinami prebi-
valstva; kaj šele, da bi bilo znano, ali neki učni stil prevladuje ali ne. V 
nekaterih muzejih so izvajali raziskavo javnosti v zvezi s Kolbovimi 
učnimi stili. Taka je bila raziskava javnosti,1 izvedena med projektom 
Kolbovi učni stili 62, v londonskem muzeju V&A 53 redno izvajajo 
raziskave javnosti v zvezi z razstavo Britanske galerije, v muzeju 
Gallo-Romeins2 v Tongerenu v Belgiji pa so raziskavo ravnokar 
zaključili.

 Razporeditev učnih stilov med obiskovalci
 V vseh treh primerih so ugotavljali razporeditev učnih stilov med 

obiskovalci. V muzeju v Tongerenu so spraševali tudi potencialne 
obiskovalce. 

 V muzeju Gallo-Romeins v Tongerenu so obiskovalce (stari so bili med 
10 in 65+ let3) spraševali o uporabi Kolbovih učnih stilov na podlagi 
vprašalnika, ki so ga razvili sami. Razporeditev učnih stilov, kot so 
pokazali rezultati, ni bila enakomerna. Učna stila Dejavnež in Mislec 
sta zelo izstopala. Na podlagi teh izidov in drugih podatkov, na 
primer starosti, so se v muzeju odločili za drugo razporeditev v tri 
skupine javnosti, in sicer: obiskovalci, ki so jim na razstavi 
pomembni slušni elementi (avdio-aktivni), obiskovalci, ki razstave 
obiskujejo predvsem zaradi druženja (družabno-aktivni) in opazujoči 
iskalci informacij. 

 
 Avdio-aktivne in družabno-aktivne obiskovalce iz raziskave v 

Tongerenu lahko primerjamo z Dejavneži, opazujoče iskalce 
informacij pa z Misleci. Tisti, ki doživlja avdio-aktivno, je star med 10 
in 14 let, želi imeti aktivno vlogo pri ogledu in je nagnjen k 
doživljanju. Prednost daje prenosu informacij z avdiovodnika, 
multimedije, filma; v manjši meri pisani besedi (panoji z besedili, 

brošure in vodniki). Tisti, ki doživlja predvsem družabno-aktivno, je 
star med 15 in 45 let, zanimajo ga predmeti in je usmerjen k 
doživljanju in vživljanju v dogajanje. Rad ima prenos informacij 
preko avdiovodnika, vodnika, pa tudi multimedijski prenos 
podatkov, besedil in slik. Opazujoč iskalec informacij je star med 36 
in 65 let, tudi njega zanimajo predmeti, vendar je bolj usmerjen k 
opazovanju. Želi biti dobro obveščen, in sicer s pomočjo vodnika, 
besedila ali avdiovodnika; manj ga pritegneta film ali slika. 

 Raziskava javnosti pri projektu Kolbovi učni stili, 2004
prednostni učni stil (število) %

Sanjač 61 35
Mislec 53 30
Preizkuševalec 27 15
Dejavnež 20 11
Nejasen rezultat4 15 9
Skupaj 176 100

 Raziskava javnosti pri razstavi Britanske galerije, 1998 in 2005
prednostni učni 
stil v %5 leta 1998

prednostni učni stil 
(število) leta 2005

%

Sanjač 7,8 49 27
Mislec 29,6 62 34
Preizkuševalec 33,5 30 16
Dejavnež 14,1 42 23
Nejasen rezultat 15 0 0
Skupaj 100 183 100

 

 Raziskava javnosti v muzeju Gallo-Romeins v Tongerenu 2004
%

Avdio-aktivni obiskovalci 28
Družbeno-aktivni obiskovalci 10
Opazujoči iskalci informacij 27 
Ostali6 35
Skupaj 100

 

1 To raziskavo javnosti so izvedli študenti 

Reinwardt Academie pod vodstvom Jana 

Sasa, profesorja za delo z obiskovalci in 

raziskave javnosti, in Els Hoogstraat. 

Raziskava je narejena na treh primerih:  

1. virtualni zbirki primerov razstav,  

2. razstavi Linija Holandija–Amerika v 

Pomorskem muzeju v Rotterdamu 63, in  

3. v Nizozemskem pomorskem muzeju v 

Amsterdamu. Tim za raziskavo so 

sestavljali nekdanji študenti tretjega 

letnika akademije: Lisa van Beek, 

Suzanne de Boer, Eveline Bok, Marleen 

van Dam, Marloes Deijl, Roos Geraets, 

Pauline Harmsen, Fieke Kroon, Kim 

Marees, Eva Scheltema, Madelon van 

Schoonhoven, Hjördis Schrawangen, 

Ellen Stam, Onno Voitus van Hamme in 

Marlou Wijk.
2 Muzej Gallo-Romeins je v okviru projekta 

izgradnje nove muzejske stavbe izvedel 

raziskavo obstoječih in potencialnih 

obiskovalcev muzeja. 
3 Porazdelitev Kolbovih učnih stilov bi 

najverjetneje izgledala povsem drugače, 

če bi v raziskavo vključili tudi otroke. 

Kolbova teorija 1  opisuje učni proces pri 

odraslih, pri otrocih pa učni stili še niso 

izkristalizirani in jih je zato težko 

določati. 

4 To so tisti, ki imajo uravnotežen učni  

stil 28.
5 Število udeležencev v raziskavi iz leta 

1998 ni znano.
6 Skupino ostalih predstavljajo udeleženci 

z učnim stilom Sanjača, Preizkuševalca 

ali udeleženci z uravnoteženim učnim 

stilom. 
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 Odnos med učnim stilom in doživljanjem
 Pri raziskavi javnosti v projektu Kolbovi učni stili sta se pokazali dve 

osrednji vprašanji: ali lahko vedênje obiskovalcev povezujemo s 
Kolbovimi učnimi stili ter ali je mogoče doživljanje obiskovalcev 
opredeliti s pomočjo učnih stilov. Da bi to določili, potrebujemo dva 
podatka – na eni strani, kateri je učni stil udeleženca v raziskavi, 
ugotovljen z vprašalnikom učnih stilov7 24, in na drugi strani 
udeleženčev učni stil v času muzejskega obiska. V odgovor slednjemu 
je bil razvit razstavni vprašalnik, ki je – enako kot vprašalnik učnih 
stilov – udeležencu ponujal štiri možnosti, ki jim je bilo potrebno 
dodeliti točke po medsebojni primerjavi. Vsaka trditev je morala 
dobiti eno od vrednosti in trditev, ki je udeležencu najbolj ustrezala, 
je prejela štiri točke. Rezultati vprašalnika učnih stilov in razstavnega 
vprašalnika so se na koncu primerjali.

 Primer vprašanja razstavnega vprašalnika pri razstavi Linija 
Holandija-Amerika 63: 

 

… Zemljevid rotterdamskega pristanišča v dimniku 1 na pregleden 
način kaže razvoj pristanišča.

… Zaradi rekonstrukcije kabine tretjega razreda si lahko 
predstavljam, kako je bilo na takem potovanju.

… Pogrnjene mize v dimniku 2 so zelo nazorne, ker lahko tako 
dobro primerjamo prvi in drugi razred.

… Nič hudega ni, če na razstavi ni označena smer ogleda, ker grem 
tako ali tako na razstavi vedno v tisto smeri, kjer nekaj pritegne 
mojo pozornost.  

 Izjave v tem primeru so bile povezane z učnimi stili Preizkuševalca, 
Sanjača, Misleca in Dejavneža.

 Primer splošnega vprašanja razstavnega vprašalnika:

 

… Najraje eksperimentiram in sam aktivno zbiram informacije.
… Privlačijo me osebne zgodbe, v katerih imajo čustva pomembno 

vlogo.
… Najbolj me zanimajo podatkovne informacije (npr. tehnični 

podatki in zanimiva zgodovinska dejstva) o predstavljeni 
tematiki.

… Informacije najraje pridobivam od različnih strokovnjakov, v 
njih odkrivam povezave in oblikujem svoje mnenje. 

 Trditve v omenjenih primerih so se zaporedoma nanašale na učne 
stile Dejavnež, Sanjač, Preizkuševalec in Mislec.

Ujemanje rezultatov vprašalnika učnih stilov 
in razstavnega vprašalnika Število %

Da 65 37
Ne 109 62
Ni rezultata 2 1
Skupaj 176 100

 Pri večini vprašanih (62%) je razstavni vprašalnik pokazal drug učni 
stil kot pri vprašalniku učnih stilov. Za to obstaja nekaj razlag. 
Izkazalo se je, da pri pripravi razstavnega vprašalnika ni tako 
preprosto opisati štirih enakovrednih situacij. Ko je bila na primer v 
Pomorskem muzeju kot možnost ponujena trditev »zelo sem se 
zabaval z igrico shuffleboard«, ki je ciljala na Dejavneža, je ta možnost 
logično dobila malo točk, saj skoraj nihče od starejših obiskovalcev 
igre ni igral. Nasprotno je dobila v Pomorskem muzeju trditev »všeč 
mi je na razstavi primerjati različne ladijske tipe« veliko zadetkov. 
Smiselno je, da je Mislec to izjavo visoko ocenil, vendar so jo drugi 
učni stili ravno tako – pa ne ravno zato, ker je primerjanje tipičen 
pogled Misleca, ampak zato, ker je velik del obiskovalcev obiskal 
muzej ravno zaradi ladijskih modelov. V nadaljevanju raziskave je 
treba uporabljene trditve natančneje preizkušati, da bi določili mero 
občutljivosti za ugotavljanje učnih stilov. 

 Raziskava ob razstavi Britanske galerije nudi zanimiv podatek. Tudi tu 
so raziskovali, ali obstaja povezava med učnim stilom obiskovalca in 
njegovo oceno pripomočkov, ki so namenjeni posebej temu učnemu 
stilu. Muzej je logično izhajal iz stališča, da je uspeh nekega 
interpretacijskega pripomočka odvisen od učnega stila in da bi Sanjač 
interpretacijski pripomoček, namenjen Sanjaču, najbolje ocenil. Vendar 
se je celo izkazalo, da je za tako medsebojno povezavo na razpolago 
zelo malo dokazov. Obstaja nekaj potrditev teh povezav, vendar je na 
splošno ta odnos šibak in ga je težko dokazati. Sicer pa je raziskava 
pokazala, da so bili interpretacijski pripomočki, ki so svojemu učnemu 
stilu najbolje zadostili, pri obiskovalcih tudi najbolje ocenjeni. 

7 Uporabljeni vprašalnik učnih stilov je 

pridobljen s spleta in uporablja osni 

sistem 29  brez odstotkov, zato daje manj 

natančne rezultate.
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 O avtoricah

 Els Hoogstraat (1980) je leta 2002 diplomirala na Visoki šoli za 
umetnost v Arnhemu z diplomsko nalogo o Kolbovih učnih stilih. 

 Med letoma 2003 in 2005 je izvajala projekt Kolbovi učni stili po 
naročilu Nizozemske zveze muzejev. Od leta 2004 ima lastno podjetje, 
ki deluje na področju umetnosti, kulture in izobraževanja.

 www.elshoogstraat.nl, els@elshoogstraat.nl

 Annemarie Vels Heijn (1943) dela več kot 30 let v muzeju 
Rijksmuseum v Amsterdamu in je bila med letoma 1998 in 2003 
direktorica Nizozemske zveze muzejev. Od takrat ima svoje podjetje, 
Andante Produkties, za pisanje besedil in muzejsko svetovanje. 

 a.schuller@planet.nl

 Delovna skupina
 Projekt Kolbovi učni stili in realizacija te knjige sta nastala na pobudo 

Sekcije za javnost in prezentacijo Nizozemske zveze muzejev. Izvedbo 
je spremljala delovna skupina, ki so jo sestavljali:

 Nico Halbertsma, Reinwardt Academie, Amsterdam
 Judikje Kiers, Museum Amstelkring Ons’Lieve Heer op Solder,  

Amsterdam, predsednik
 Fokelien Renckens-Stenneberg, Zaans Museum, Zaandam
 Jan Sas, Reinwardt Academie, Amsterdam
 Ruben Smit, Kasteel Groeneveld, Baarn;  

od 1. julija 2005 Museum voor Communicatie, Den Haag 
 Liesbeth Tonckens, Stichting Gelders Erfgoed, Zutphen
 Frits Wielders, Zcala, Den Haag;  

od 1. julija 2005 Johan de Wittcollege, Den Haag.

 Avtorji se zahvaljujejo članom projektne skupine, vsem vpletenim  
v muzejih nosilcih projektov ter naslednjim osebam za njihove 
prispevke in navdih: Marjolein Berings, Jolanda Bouman,  
Anita Dekker, Astrid Hertog, Herman Hoogstraat, Job Hoogstraat, 
Dave Kolb, Kees van Meurs, Ron Oostdam in Wim Schüller.
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 Kolofon

 Izdaja v nizozemskem izvirniku:
Knjiga je nastala s finančnimi prispevki, ki so jih prispevale naslednje 
ustanove: 

• Evropska komisija (projekt Vseživljenjsko učenje v muzeju in program 
Socrates-Grundtvig), 

• Fundacija Mondriaan,
• Nizozemska zveza muzejev,
• Fundacija »De Gijselaar-Hintzenfonds«
• in z donacijami, pridobljenimi s pomočjo Fundacije Porticus.

 Vseživljenjsko učenje je projekt Evropske komisije v okviru programa Socrates-Grundtvig. 
Publikacija ne odraža stališč Evropske komisije.

 Izdaja v slovenskem jeziku:
Založnik: Skupnost muzejev Slovenije
Zanjo: dr. Aleksandra Berberih Slana 
Koordinacija projekta: Janja Rebolj (mgml)
Prevod in lektura: Marija Skočir (mgml)
Oblikovanje po izvirni predlogi: Agora Proars
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