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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava uporabo risanja kot alternativnega načina, na katerega lahko 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami izrazijo, kako doživljajo sebe in svoj govor v 

komunikaciji z drugimi osebami. Kvalitativna raziskava tega dela je bila namenjena 

ugotavljanju splošnih značilnosti risb otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, kot tudi 

ugotavljanju tistih značilnosti, na podlagi katerih lahko sklepamo o splošnem počutju teh 

otrok v pogovorni situaciji in o čustvih, povezanih z doživljanjem lastnega govora. 

V raziskavi so sodelovali otroci, stari med štiri in pet let, od tega osem otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami, ki so vključeni v individualno logopedsko obravnavo, in pet otrok s 

tipičnim govorno-jezikovnim razvojem. Otroci so se najprej narisali med pogovorom z 

nekom drugim, tj. s poljubno osebo, in nato odgovorili na vrsto vprašanj, ki so se 

nanašala na vsebino njihove risbe. Odgovori so služili kot izhodišče za analizo in 

interpretacijo risb, ki so zbrane in predstavljene v empiričnem delu tega diplomskega 

dela. 

Večina otrok z govorno-jezikovnimi motnjami je z neposrednim in posrednim prikazom 

pozitivnih čustev na svojih risbah sporočila, da jim je z izbranimi sogovorniki v pogovoru 

prijetno in da se glede svojega govora počutijo dobro. Z razliko od otrok s tipičnim 

govorno-jezikovnim razvojem, ki so na svojih risbah prikazali izključno pozitivne emocije, 

pa so nekateri otroci z govorno-jezikovnimi motnjami na svojih risbah upodobili tudi 

negativna čustva. 

 

Ključne besede: otroška risba, govorno-jezikovne motnje, komunikacija, človeška figura, 

čustva, predšolski otrok 

  



 
 

ABSTRACT 

This thesis addresses the use of drawing as an alternative way for children with speech 

and language impairment to express how they perceive themselves and their speech in 

communication with others. The aim of the qualitative research was to identify general 

characteristics of drawings of children with speech and language impairment, as well as 

identifying those specific characteristics which can indicate how children with speech 

and language impairment feel in general about themselves and their speech during 

conversation. 

The research included children aged between four and five years; eight children with 

speech and language impairment, which are included in individual speech and language 

therapy, and five children with typical speech and language development. The children 

were asked to draw themselves while talking with someone else and to answer a series 

of questions related to the content of their drawings. Their answers were used as a base 

for the analyses and interpretation of their drawings, which are collected and presented 

in the empirical part of this thesis. 

Most children with speech and language impairment expressed, with direct and indirect 

indicators of positive emotions in their drawings, that they feel comfortable talking with 

the chosen conversational partners, as well as that they feel good about their speech. 

Unlike children with typical speech and language development, which portrayed only 

positive emotions in their drawings, some children with speech and language 

impairment also portrayed negative emotions. 

 

Key words: children’s drawings, speech and language impairment, communication, 

human figure, preschool child  
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1 UVOD 

Človek je v svojem bistvu socialno bitje, ki vsakodnevno komunicira z drugimi ljudmi. 

Svoje misli, ideje in občutja posreduje osebam v svojem okolju prek različnih verbalnih in 

neverbalnih znakov. Osnovni sestavini, ki ju ljudje uporabljamo za medsebojno besedno 

komunikacijo, sta govor in jezik, njun razvoj pa se najhitreje odvija v predšolskem 

obdobju. Tako naj bi otroci do vstopa v šolo usvojili in pravilno izgovarjali vse glasove 

jezika, njihov govor pa je praviloma tudi slovnično ustrezen. 

Kadar pride do govorno-jezikovnih motenj, ki so rezultat različnih motenih duševnih 

funkcij jezika ter glasovnih in govornih funkcij (Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, 

zmanjšane možnosti in zdravja – verzija za otroke, 2008), je otrokova besedna 

komunikacija z okoljem otežena, omejena. Motnje govora in jezika ovirajo otrokovo 

zmožnost neoviranega prenosa zlasti besednih sporočil, saj zaradi težav pri besednem 

izražanju pogosto ne zmorejo oziroma tudi ne znajo sporočiti svojih misli, idej in občutij 

na okolici razumljiv način. Pogosto so slabše, pomanjkljivo oziroma celo napačno 

razumljeni, kar ima precejšen vpliv na njihove socialne odnose z vrstniki in odraslimi 

osebami. Otroci, ki se besedno slabše oziroma težje izražajo in ki so posledično za okolje 

tudi velikokrat nerazumljivi, se lahko pogosto znajdejo v situacijah, v katerih jih njihovi 

vrstniki zasmehujejo in tudi izključijo iz različnih skupinskih dejavnosti oziroma iger, s 

čimer so otroci z govorno-jezikovnimi motnjami prikrajšani za vzpostavljanje in 

ohranjanje socialnih odnosov z njimi. Odrasli jim lahko v pogovoru redkeje omogočijo 

vlogo govorca in jim s tem, ko npr. na zastavljena vprašanja drugih oseb odgovarjajo v 

njihovem imenu, preprečijo, da bi sami izrazili sebe in svoje misli. Vse te pogosto 

negativne izkušnje, s katerimi se otroci z govorno-jezikovnimi motnjami srečujejo 

predvsem zaradi težav pri besednem izražanju, imajo precejšen vpliv tudi na njihova 

čustva, zlasti glede sebe in svojega govora v komunikaciji z okoljem. 

Da bi lahko resnično določili vpliv in težo govorno-jezikovnih motenj na otroka, ni dovolj 

le ocena njegovega govora in jezika, temveč je potrebno upoštevati tudi vpliv teh motenj 

na številna druga področja otrokovega življenja. Potreben in nujen je vpogled v to, kako 

otrok doživlja sebe in svoj govor v pogovoru z drugimi osebami, tak vpogled pa nam 

lahko omogoči in nudi le on sam. Ker se otroci z govorno-jezikovnimi motnjami pri 
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besednem izražanju in sporočanju svojih misli srečujejo s številnimi težavami in ovirami, 

jim je potrebno omogočiti drug, nebeseden način, na katerega bodo lahko neovirano 

izrazili doživljanje sebe in svojega govora v komunikaciji z drugimi posamezniki. 

Ena izmed primernih oblik nebesednega izražanja za otroke z govorno-jezikovnimi 

motnjami je risanje (Holliday, Harrison in McLeod, 2009). Slednje za večino otrok 

predstavlja način, na katerega lahko prav vsi, ne glede na to, ali njihov govorno-jezikovni 

razvoj poteka po pričakovanjih ali ne, izrazijo svoja občutja in vedenja, ki jih besedno ne 

zmorejo, bodisi zaradi narave samih besed oziroma omejenega besedišča (Hulse, 1951, v 

Landicho, 2011) bodisi zaradi prisotnih in izraženih motenj na področju govora in jezika. 

Vsebina risb otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, na katerih upodobijo pogovor med 

seboj in poljubnim sogovornikom, nam lahko nudi vpogled v to, kako ti otroci doživljajo 

sebe in svoj govor v komunikaciji z drugimi osebami. Pri odkrivanju in razumevanju 

sporočila, ki ga nosijo njihove risbe, smo pozorni predvsem na nekatere ključne 

elemente, ki se pojavljajo na risbah otrok z govorno-jezikovnimi motnjami (Holliday idr., 

2009). Ti elementi lahko posredno in neposredno izražajo otrokova čustva glede 

njegovega govora, kot tudi glede tega, kako doživlja samega sebe v pogovoru z izbranim 

sogovornikom. Pri analizi in interpretaciji risb otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

moramo biti previdni, da elementom na risbah oziroma risbam v celoti ne pripišemo 

napačnih pomenov. Napačni razlagi risbe in njenih elementov se lahko izognemo z 

uporabo t. i. pristopov osmišljanja pomena, kjer interpretacija risbe pripada njenemu 

avtorju (prav tam). Z uporabo tega pristopa k analizi otroške risbe otrokom z govorno-

jezikovnimi motnjami tudi omogočimo, da lahko resnično sami izrazijo svoje misli in 

občutja.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Komunikacija, jezik in govor 

Komunikacija je interakcija med udeleženci, pri kateri gre za medsebojno izmenjavanje 

sporočil med najmanj dvema osebama oziroma komunikacijskima partnerjema (Jelenc, 

1998). Buckley (2003) pravi, da komunikacija nujno vključuje: 

 nekoga, ki nekaj sporoča (npr. govorec, pisec); 

 sporočilo (npr. nasmeh, objem, posamezna beseda, izjava); 

 prejemnika sporočila, ki lahko sporočilo sprejme prek sluha, vida in/ali tipa. 

Vreg (1997, v Jelenc, 1998) pojasnjuje, da pričnemo komunicirati zaradi določenih 

interesov in ciljev, ki so lahko osebni, skupinski ali družbeni. Komunikacija je lahko 

namerna, pri čemer prenašamo ideje in izkušnje ter informiramo druge osebe hoteno, 

lahko pa je tudi nenamerna, kot je npr. odzivanje na čustva nekoga drugega (Jelenc, 

1998). Buckley (2003) opisuje, da so dojenčki, ki še niso spoznali namenov komunikacije, 

kljub temu uspešni pri (nenamernem) posredovanju sporočil prek joka in različnih gibov. 

Z razvojem in izkušnjami se naučijo, da lahko s pomočjo komuniciranja z okoljem 

dosežejo zadovoljitev svojih potreb in želja. V komunikaciji postajajo vedno bolj uspešni, 

saj se naučijo učinkovitega sporočanja, ustrezne interpretacije sporočil nekoga drugega 

in obenem razvijejo razumevanje ustreznega odzivanja v dani situaciji (Buckley, 2003). 

Jelenc (1998) pravi, da se komunikacija realizira prek znakov, ki jih posameznik oddaja in 

ki izzivajo reakcijo nekoga drugega ter hkrati vplivajo na njegovo vedenje. Otroci se med 

razvojem naučijo, da obstajajo različne poti prenosa sporočil, in sicer z uporabo številnih 

kombinacij tako verbalnih (pisna in govorna uporaba jezika) kot neverbalnih znakov (npr. 

pogled, obrazna mimika, telesna bližina, geste, govorica telesa) (Buckley, 2003). 

Prejemnik sporočila mora biti zmožen integrirati vse različne senzorične informacije 

(vidne, slušne in taktilne), da bi lahko razumel celotno sporočilo (prav tam). 

Osnovni sestavini, ki ju ljudje uporabljamo za komuniciranje, sta govor in jezik (Jelenc, 

1998). V vsakodnevni praksi pogosto naletimo na izenačevanje, zamenjavo teh dveh 
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pojmov. Čeprav je res, da sta pojma govor in jezik med seboj tesno povezana, pa je njun 

pomen različen in zato ju je potrebno medsebojno ločevati. 

Jezik je dogovorjen, abstrakten sistem simbolov in pravil za njihovo uporabo, hkrati pa je 

tudi sredstvo sporazumevanja (Kranjc, 2011). Simbole, ki so tako arbitrarni kot 

konvencionalni, predstavljajo glasovi, besede in stavki, pravila pa določajo, kako se ti 

simboli »[...] povezujejo, kombinirajo in tako postanejo nosilci različnih pomenov« 

(Jelenc, 1998, str. 21). S tem, ko kombiniramo simbole v skladu s pravili, lahko izrazimo 

tako rekoč neomejen obseg novih pomenov in sporočimo neomejeno število idej (Jelenc, 

1998), kar priča o ustvarjalni značilnosti jezika (Kranjc, 2011). 

Jezik ni prirojen ali podedovan, temveč se ga usvaja, kar pomeni, da se mora posameznik 

naučiti določenih pomenov različnih kombinacij glasov, tj. besed, in odnosov med temi 

kombinacijami, hkrati pa mora za uporabo jezika usvojiti tudi določene sisteme pravil 

(Jelenc, 1998). 

Glede na to, ali se jezik sprejema ali izraža, ga lahko delimo na receptivni in ekspresivni 

jezik. Receptivni jezik se nanaša na sprejemanje jezika bodisi prek poslušanja bodisi prek 

branja, pri tem pa je pomembno, da prejemnik vsebino jezika tudi razume. Ekspresivni 

jezik pa obsega produkcijo jezika prek govora in pisanja. Jezik lahko razdelimo tudi na 

osnovi različnih jezikovnih podsistemov, ki ga sestavljajo (Buckley, 2003): 

 fonologija ali glasoslovje: veda o fonemih (pomensko razlikovalnih glasovih), ki 

obstajajo v določenem jeziku; 

 morfologija ali oblikoslovje: veda o besednih oblikah, ki se ukvarja s 

proučevanjem tako najmanjših pomenskih enot v jeziku, tj. z morfemi, ki subtilno 

določajo pomen stavka, kot tudi drugih jezikovnih enot, in s pravili za njihovo 

uporabo; 

 sintaksa ali skladnja: nanaša se na pravila povezovanja besed v fraze in stavke s 

smiselnim pomenom, hkrati pa je tudi veda o medsebojnem odnosu besed v 

izjavah; 

 semantika ali pomenoslovje: nanaša se na pomene morfemov, besed in besednih 

zvez; 

 pragmatika: ukvarja se z načini uporabe jezika v različnih socialnih okoliščinah. 
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Poleg tega, da jezik predstavlja sredstvo komunikacije, se ga uporablja tudi pri 

pridobivanju znanja, mišljenju, reševanju težav in spominu. Jezik pomaga otrokom pri 

pridobivanju in organiziranju znanja o svetu, prav tako pa jim omogoča, da poimenujejo 

tiste predmete, ki so za njih pomembni in zanimivi (Buckley, 2003). 

Jezik se lahko izraža prek govora, pisanja in tudi prek znakovnega jezika (Buckley, 2003). 

Govor označuje uporabo glasov za izražanje jezika (Buckley, 2003) oziroma, kot pravi 

Marjanovič Umek (1990), govor je sredstvo, ki posamezniku v procesu komunikacije 

omogoča uporabo jezika, tj. organiziranega simbolnega sistema. Buckley (2003) navaja, 

da je govor akustični signal, ki nastane kot produkt številnih zaporednih kompleksnih in 

koordiniranih gibov artikulatorjev. Lahko bi tudi rekli, da je govor motorična, akustična 

realizacija jezika. 

Govorna produkcija (Shema 1) se prične z željo po komuniciranju (Buckley, 2003). 

Posameznikova zamisel o tem, kar bi rad povedal, se pretvori v jezikovni kod (Garman, 

1990, v Buckley, 2003), kar vključuje dostop do govorčevega mentalnega besedišča in 

govornih glasov, prav tako pa vključuje uporabo gramatikalnih pravil (Buckley, 2003). 

Rezultat teh procesov je izjava, ki jo govorec artikulira na osnovi ukazov, ki jih možgani 

pošljejo do efektorjev, tj. govornih organov (prav tam). Na osnovi slušne in vidne (npr. 

poslušalčevi obrazni izrazi in gibanje) povratne zanke govorec prejme povratne 

informacije o učinkovitosti, uspešnosti in točnosti njegove izjave. Buckley (2003) opisuje 

tudi t. i. proprioceptivno povratno zanko, ki se nanaša na posameznikovo vedenje o 

položaju in premikanju govornih organov ter mišic, ki sodelujejo pri artikulaciji. Na 

osnovi vseh povratnih informacij lahko posameznik svojo izjavo dopolni, popravi ali 

popolnoma spremeni, zato da bi uspešno izrazil svojo misel oziroma idejo. 
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Shema 1: Poenostavljen model procesov, ki so vključeni v govorno produkcijo (Garman, 1990, v Buckley, 

2003, str. 11) 

 

American Language-Speech-Hearing Association (2012) navaja, da je govor sestavljen iz: 

 artikulacije (kako se z govornimi organi oziroma artikulatorji oblikujejo govorni 

glasovi), 

 glasu (uporaba dihanja in glasilk za produkcijo zvoka) in 

 fluentnosti ali tekočnosti (ritem govora). 

Tako kot jezik je tudi govor rezultat dolgotrajnega učenja. Marjanovič Umek in Fekonja 

(2001) pravita, da razvoj govora poteka v kontekstu drugih psihičnih funkcij, predvsem v 
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kontekstu razvoja mišljenja, čustev in socialnih interakcij. V procesu govornega razvoja 

se otroci učijo artikulacije posameznih glasov in izgovarjave njihovih kombinacij, tj. 

besed. Vsak glas in vsaka beseda imata svoj specifičen artikulacijski vzorec, ki se ga 

morajo otroci naučiti, da bi njihov govor postal avtomatiziran in brez napak (Buckley, 

2003). Omerza (1972) navaja, da so za pravilen razvoj govora nujne: 

 pravilno razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, predstavljanje, 

mišljenje, fantazija, pomnjenje in predvsem dobro razvit slušni spomin); 

 zdrav živčni sistem (posebno sestav govornih središč v možganski skorji in živčnih 

zvez med njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje posameznih delov 

govornega mehanizma); 

 pravilno razvita čutila (predvsem sluh, ki je pomemben pri sprejemanju in 

razlikovanju posameznih glasov, zlogov, besed, stavkov); 

 zdrava in pravilno razvita govorila; 

 ustrezen govor okolice. 

Poleg produkcije govora se mora posameznik naučiti tudi ustreznega zaznavanja, 

sprejemanja in razumevanja govora (Shema 2). Buckley (2003) opisuje, da mora 

poslušalec za razumevanje govora najprej slišati akustični signal in se nanj osredotočiti 

ter ga obravnavati kot pomembno informacijo. Avtorica nadaljuje, da mora imeti 

poslušalec intaktno avditivno procesiranje, ki vključuje analizo glasov govora in je 

predhodnik govornega razumevanja. Za celovito razumevanje govorjenega sporočila 

mora obstajati integracija govornega inputa z vsemi ostalimi pomembnimi vstopnimi 

informacijami, kot so npr. vidne in okoljske informacije. Periferno oziroma začetno 

procesiranje vseh pomembnih vstopnih informacij se zgodi v čutilih in še ne vključuje 

razumevanja. Slušne informacije so po avditivnem procesiranju vključene še v globlje 

jezikovno procesiranje (npr. aplikacija posameznikovega znanja o gramatikalnih pravilih 

in pomenu besed). Da bi poslušalec lahko vhodnim informacijam pripisal smisel, morajo 

v njegovem spominu obstajati besede, predstave in znanje o svetu, prav tako pa mora za 

razumevanje sporočila uporabiti dostopno znanje o govorcu in trenutni situaciji, kot tudi 

različne vidne in taktilne informacije ter informacije iz drugih virov. Buckley (2003) 

zaključuje, da mora poslušalec za to, da bi lahko razumel govorno sporočilo, integrirati 

vse relevantne informacije. 
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Shema 2: Poenostavljen model, ki prikazuje procese, vključene v razumevanje govora (Garman, 1990, v 

Buckley, 2003, str. 10) 
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2.1.1 Govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok 

2.1.1.1 Prvo leto 

Govorni razvoj se prične s prvim jokom novorojenčka (Starc, Čudina-Obradović, Pleša, 

Profaca in Letica, 2004) oziroma, kot pravi Omerza (1972), z njegovim prvim krikom. Jok 

je otrokov prvi glas in edina oblika vokalizacije v prvih šestih, osmih tednih življenja 

(Marjanovič Umek, 1990). Marjanovič Umek in Fekonja (2009a) navajata, da so otrokove 

sposobnosti vokalizacije ob rojstvu in v prvem mesecu življenja omejene na jok in na 

kratke glasove, kot so npr. gruljenje, cviljenje, cmokanje in vzdihi. Zvoki, ki so prisotni v 

prvih mesecih, so refleksni in vezani na dojenčkovo fiziološko stanje (Starc idr., 2004). 

Marjanovič Umek (1990) opisuje zaznavanje, prepoznavanje in razpoznavanje glasov 

govora kot pomembno fazo v govornem razvoju. Avtorica pravi, da mora otrok najprej 

ločiti med človeškimi in drugimi glasovi, kasneje pa tudi med različnimi človeškimi 

glasovi. Razlikovanje mu omogočajo izredne slušno-razlikovalne sposobnosti, s katerimi 

se rodi in s katerimi loči posamezne zvoke po intenzivnosti, frekvenci, hitrosti, smeri 

zvoka itd. (prav tam). 

Novorojenčki se, v primerjavi z drugimi zvoki iz okolja, raje orientirajo k človeškemu 

glasu (Friedlander, 1970, v Buckley, 2003). Nekatere raziskave so pokazale, da so 

dojenčki, stari nekaj dni, zmožni diskriminacije materinega glasu od glasov drugih žensk, 

obenem pa ga izmed vseh glasov tudi najraje poslušajo (De Casper in Fifer, 1980, v 

Buckley, 2003). 

Stark (1986, v Buckley, 2003) pravi, da se okoli osmega tedna starosti pojavi gruljenje 

predvsem kot odziv na ljudi, ki se z dojenčkom pogovarjajo. Avtorica definira gruljenje 

kot produkcijo glasov, ki nastanejo v okviru produkcije daljših vokalov kot posledica 

kontakta mišic zadnjega predela ustne votline in mehkega neba s korenom jezika (npr. 

kooo, gaaa (Buckley, 2003)). Marjanovič Umek (1990) dodaja, da je gruljenje sestavljeno 

predvsem iz samoglasniških glasov. 

V prvih osmih tednih se pojavijo t. i. vegetativni glasovi (Buckley, 2003). Sprva ti glasovi 

predstavljajo uvod v jokanje, kasneje pa jih otrok prične uporabljati tudi za izražanje npr. 

veselja (prav tam). 
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V prvih mesecih življenja se povečuje dojenčkov glasovni repertoar, ki že v drugem 

mesecu starosti vključuje veliko več glasov, kot jih je v otrokovem maternem oziroma 

prvem jeziku (Starc idr., 2004). Proces usvajanja in produkcije številnih glasov v tem 

obdobju imenujemo tudi glasovna ekspanzija. Kasneje kot rezultat dojenčkove 

izpostavljenosti materinščini v njegovem glasovnem repertoarju ostanejo le glasovi tega 

jezika, presežek glasov pa izgine, kar imenujemo tudi glasovno krčenje. 

Že pri dopolnjenih treh mesecih lahko v otrokovem gruljenju prepoznamo začetke 

posnemanja intonacije govora odraslih, pri starosti šest mesecev pa je intonacija 

prisotna tudi pri ponavljanju zlogov (Starc idr., 2004). 

Od šestnajstega tedna dalje se pojavi vokalna igra, ki vključuje glasne krike, visoko 

cviljenje in nizko godrnjanje, ter tudi zvoke, ki jih dojenček oblikuje z ustnicami, jezikom 

itd. (Buckley, 2003). Vokalna igra traja približno dva meseca. V tem času se pojavijo tudi 

nekateri glasovi, kot so zaporniki [p], [b], [t] in [d], prav tako pa dojenček oblikuje daljše 

vokale oziroma samoglasnike (prav tam). 

S petim oziroma šestim mesecem starosti dojenčki pričnejo s posnemanjem glasov oseb 

iz okolice, s čimer vadijo izgovarjavo glasov maternega jezika, ostali glasovi pa izginejo 

(Starc idr., 2004). 

Okoli šestega meseca starosti lahko dojenčki kažejo razumevanje pogosto slišanih besed, 

ki so za njih pomembne (npr. mami, oči in pa-pa), prav tako pa lahko s prenehanjem ali 

pa z obotavljanjem izvajanja določene dejavnosti kažejo zgodnje razumevanje besede ne 

(Bozch in League, 1991, v Buckley, 2003). Locke (1993, v Buckley, 2003) navaja, da se v 

tem času pojavi bebljanje, ki označuje ponavljanje istih zlogov, sestavljenih iz vokala in 

konzonanta (npr. baba, mama). Sprva dojenček beblja predvsem enozložno, kasneje, 

med sedmim in devetim mesecem starosti, pa bebljanje postane večzložno (First Years, 

2011). Dojenčkova zgodnja vokalizacija, tj. gruljenje in bebljanje, ni izpostavljena vplivom 

socialnega okolja, saj vokalizirajo tako slišeči kot tudi gluhi otroci (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006). V tem obdobju dojenčki pričnejo obvladovati govorno dihanje, 

tj. usklajevanje produkcije glasov in dihanja (Starc idr., 2004). 
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Buckley (2003) navaja, da se med šestim in dvanajstim mesecem začne razvijati verbalno 

razumevanje. Otroci pričnejo z oblikovanjem asociacij med besedami in gestami v znanih 

okoliščinah in rutinah, kot sta npr. hranjenje in kopanje. 

Bozch in League (1991, v Buckley, 2003) navajata, da se pri dojenčkih, ki so stari okoli 

osem mesecev, zdi, da poslušajo pogovore odraslih, razumejo imena nekaterih 

vsakodnevnih predmetov in vedno, ko slišijo besedo ne, prenehajo z izvajanjem 

dejavnosti. 

Pri starosti okoli devet mesecev se pojavi t. i. žargon, ko dojenček v bebljanju kombinira 

različne vokale in konzonante (Buckley, 2003). Nekateri avtorji (npr. Reich, 1986, v 

Marjanovič Umek in Fekonja, 2009a) opisujejo, da dojenček takrat beblja v stavkih, pri 

čemer kombinira različne, za okolje nerazumljive besede, in jih izraža z različnimi 

intonacijami. Kadar otrok dva ali več različnih zlogov, sestavljenih iz vokala in 

konzonanta, združi v eno, sicer nerazumljivo besedo, to nekateri avtorji imenujejo tudi 

brbljanje (Farago, 2012). Omerza (1972) pravi, da dojenčki pri starosti okoli devet 

mesecev pričnejo s posnemanjem govora odraslih iz svojega okolja. 

Okoli desetega meseca starosti dojenčki običajno zmorejo poslušati pogovore odraslih, 

ne da bi jih pri tem zmotili drugi zvoki, prav tako pa dajo odraslemu igračo ali pa kakšen 

drug predmet, kadar se jih to prosi (Bozch in League, 1991, v Buckley, 2003). 

Buckley (2003) navaja, da otroci okoli dvanajstega meseca pokažejo na nekatere dele 

telesa, kot so trebuh, nos in noge, prav tako pa pokažejo na slike predmetov v znanih 

knjigah. Avtorica dodaja, da otroci pri tej starosti kažejo razumevanje enostavnih fraz in 

razpona znanih besed. 

V prvem letu starosti dojenčki vedno bolj natančno posnemajo izgovarjavo glasov, ki jih 

slišijo od ljudi v svojem okolju (Marjanovič Umek idr., 2006). 
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2.1.1.2 Drugo leto 

Večina otrok izgovori svojo prvo besedo1 v starostnem obdobju med 12. in 20. mesecem 

(Marjanovič Umek in Fekonja, 2009a). Pri otrocih obstajajo razlike v starosti, pri kateri 

izgovorijo svojo prvo besedo, prav tako pa obstajajo razlike med njimi tudi v hitrosti 

nadaljnjega govornega razvoja (Marjanovič Umek in Fekonja, 2001). Prve otrokove 

besede so največkrat imena za pomembne osebe, kot so npr. družinski člani, in besede, s 

katerimi označujemo stvari iz neposredne okolice (npr. hrana, igrače) (Starc idr., 2004).  

Za to obdobje je značilno, da ima lahko vsaka posamezna beseda širši pomen, tj. pomen 

enostavne izjave, kar imenujemo tudi holofraza (Starc idr., 2004). Otrok besede ne veže 

le na posamezne predmete ali osebe, temveč z njo izraža celotno misel (Tomasello in 

Bates, 2001, v Marjanovič Umek idr., 2006). Tako lahko otrok reče »mama«, sporoča pa 

»mama, dvigni me« (Starc idr., 2004). Otrokove prve enobesedne izjave so pogosto 

razumljive le v določenem kontekstu, zato jih razumejo le tiste osebe, ki so bile skupaj z 

otrokom v specifičnih situacijah (Marjanovič Umek in Fekonja, 2009a). Starc idr. (2004) 

ugotavljajo, da s prvimi besedami malčki izražajo predvsem čustvena stanja, želje ali 

zahteve. 

V času, ko prične otrok govoriti in nekje do starosti drugega leta in pol, sta pomen in 

raba njegovih besed lahko bodisi preširoka bodisi preozka  (Marjanovič Umek in Fekonja, 

2009a). Tako lahko otrok z besedo avto poimenuje osebne avtomobile, tovornjake in 

celo nakupovalne vozičke, kar kaže na preširoko rabo te besede, kadar pa otrok besedo 

pes povezuje le s svojim psom, gre za zoženi pomen besede (Marjanovič Umek idr., 

2006). 

Med 12. in 15. mesecem se pojavi pravo verbalno razumevanje, pri katerem otrokovo 

razumevanje besed ni več v tolikšni meri vezano na določen kontekst, vzorec intonacije 

ali govorni ritem (Cooper, Moodley in Reynell, 1978, v Buckley, 2003). 

                                                           
1
 Marjanovič Umek (1990) pravi, da je prva beseda skupina glasov, ki jih otrok izgovarja in ima pomen. 

Obstajajo trije kriteriji, ki določajo prvo besedo (Whitehead, 1999, v Marjanovič Umek idr., 2006): 

1. spontana raba besede, 

2. otrok rabi besedo za isto osebo, predmet ali dejavnost, 

3. besedo prepozna odrasla beseda, ki z otrokom komunicira v raznolikih situacijah. 
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Okoli 16. meseca starosti so malčki uspešni pri identifikaciji določenih delov telesa, kot 

so oči, nos, roke in prsti, prav tako pa poleg besed, ki označujejo predmete ali akcijo, 

razumejo tudi besede, kot sta predloga v in na (Buckley, 2003). Marjanovič Umek in 

Fekonja (2001) pravita, da naj bi malčki že pri 16. mesecih razumeli in uporabljali 

nekatere nadrejene pojme, vendar opozarjata, da jih uporabljajo predvsem za tiste 

predmete, med katerimi obstaja vizualna podobnost (npr. besedo piše malčki povežejo z 

voščenkami, svinčnikom, barvicami). 

Otrokov zgodnji besednjak je sestavljen iz besed, s katerimi poimenuje osebe, predmete 

in dogodke, ki so zanj pomembni in prisotni v njegovem ožjem okolju, prav tako pa v 

njegovem produktivnem besedišču srečamo pojme, s katerimi izrazi spremembe ali 

gibanje (Bloom, 1993, v Buckley, 2003). Zgodnji besednjak vsebuje od 0 do 50 besed, kar 

je v povprečju značilno za malčke med 12. in 18. mesecem (Buckley, 2003). Haynes 

(1998, v Buckley, 2003) pravi, da je receptivni besednjak otroka v tem starostnem 

obdobju približno štirikrat večji od produktivnega. 

Bozch in League (1991, v Buckley, 2003) navajata, da otroci, stari okoli 18 mesecev, 

uspešno sledijo dvodelnim navodilom, Buckley (2003) pa dodaja, da se v drugi polovici 

drugega leta starosti znatno poveča razumevanje dolgih izjav in malčki pravilno izvedejo 

navodila, ki vključujejo tudi tri enostavne in medsebojno povezane ukaze oziroma 

naloge. Od 18. meseca dalje se otrokov besednjak naglo povečuje (Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2009b), prav tako pa malček preneha uporabljati žargon (Starc idr., 2004). 

V tem obdobju otroci razumejo širok razpon besed, s katerimi označujemo vsakodnevne 

predmete (Bozch in League, 1991, v Buckley, 2003). Poleg samostalnikov malčki 

razumejo tudi nekatere glagole (npr. pridi, sedi, hodi, pij, jej) in zaimke (npr. jaz, ti, moje) 

(prav tam). 

Ko ekspresivni besednjak vsebuje od 50 do 100 besed, otrok prične s združevanjem dveh 

besed v kratke fraze (Bates, Thal, Finlay in Clancy, 2003, v Buckley, 2003) in stavke 

(Marjanovič Umek in Fekonja, 2009b). Marjanovič Umek in Fekonja (2009b) pravita, da 

je zgodnje otrokovo govorno sporočanje, pri katerem malček praviloma uporablja 

dvobesedne stavke, t. i. telegrafski govor. »Zanj je značilno, da ne vključuje 

polnopomenskih funkcijskih besed, npr. pomožnih glagolov, predlogov, veznikov« 
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(Marjanovič Umek in Fekonja, 2009b, str. 316). Bates idr. (2003, v Buckley, 2003) pravijo, 

da otrok preide na stopnjo dvobesednega stavka približno med 18. in 20. mesecem 

starosti, Buckley (2003) pa dodaja, da obstajajo številne individualne razlike v razvoju 

otrok, s čimer opozarja na prisotno variabilnost glede starosti, pri kateri pričnejo otroci z 

združevanjem dveh besed v eno izjavo. Bozch in League (1991, v Buckley, 2003) 

navajata, da preden malček prične s spontanim povezovanjem dveh besed, posnema 

nekatere dvobesedne fraze, ko pa se približuje drugemu letu starosti, prične imitirati 

tudi trobesedne fraze. 

V drugi polovici drugega leta otroci pričnejo s postavljanjem številnih vprašanj, 

predvsem z namenom pridobivanja informacij, prav tako pa so uspešni pri oblikovanju 

odgovorov na vprašanja drugih oseb (Buckley, 2003). Sprva oblikujejo predvsem 

vprašanja, ki zahtevajo odgovor da ali ne, in sicer tako, da na koncu izjave uporabijo 

vprašalno intonacijo (prav tam), kasneje pa pričnejo uporabljati tudi vprašalnici kaj in kje 

(Tager-Flusberg, 1989, v Buckley, 2003). 

Malčki poenostavljajo izreko določenih besed, ki so za njih zahtevnejše, z uporabo t. i. 

sistematičnih vzorcev poenostavljanja (Buckley, 2003) oziroma fonoloških procesov 

(Bowen, 2012), pri čemer določene glasove oziroma dele besed bodisi izpustijo bodisi jih 

nadomestijo z enostavnejšimi (Buckley, 2003). Stackhouse in Wells (1997, v Buckley, 

2003) opažata, da otroci uporabljajo predvsem tiste procese poenostavljanja, ki 

spremenijo obliko celotne besede, Starc idr. (2004) pa dodajajo, da malčki pogosto 

izpustijo zadnji glas v besedi, v določenih primerih pa tudi prvega. Buckley (2003) pravi, 

da so vzorci poenostavljanja izreke nekaj povsem običajnega, se pa otroci med seboj 

razlikujejo v njihovi rabi. 

V tem zgodnjem obdobju so med malčki prisotne velike razlike v artikulaciji posameznih 

glasov (Starc idr., 2004). Grobler (1985) navaja, da se razvojni proces za zapornike, oba 

nosnika in za glasova /j/ ter /v/ zaključi še pred dopolnjenim drugim letom starosti. 

Poleg samostalnikov imajo otroci v svojem ekspresivnem besednjaku tudi nekatere 

glagole in kazalne zaimke, ki jih vedno kombinirajo s spremljajočimi gestami (Starc idr., 

2004). V njihovem produktivnem besedišču srečamo nekatere opisne pridevnike, kot sta 

npr. velik in majhen, uporabljajo pa tudi besedi da in ne ter druge oblike negacije (npr. 
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ni, nočem) (prav tam). V tem obdobju malčki govorijo o sebi v tretji osebi in se imenujejo 

s svojim imenom (prav tam). 

 

2.1.1.3 Tretje leto 

Od drugega leta dalje se prične razvoj glasov /f/, /h/ in /l/ ter sičnikov (Grobler, 1985). V 

govoru se pojavljajo različne artikulacijske napake, pri čemer lahko otrok težje soglasnike 

popolnoma izpusti (omisija), bodisi jih nadomesti z lažjimi (substitucija) ali pa je izreka 

teh soglasnikov popačena (distorzija) (Starc idr., 2004). Govor se v tem obdobju še vedno 

razvija in različne artikulacijske napake, ki so prisotne v izgovoru, veljajo za nekaj povsem 

običajnega, zato jih v tem starostnem obdobju še ne obravnavamo kot odstopanja v 

tipičnem govornem razvoju oziroma kot motnje. 

Na rast besedišča močno vpliva govor ljudi v otrokovem okolju (Buckley, 2003). Myers 

Pease, Berko Gleason in Alexander Pan (1989, v Buckley, 2003) navajajo, da otroci med 

dvema letoma in pol ter tremi leti in pol dnevno usvojijo povprečno štiri nove besede. 

V tretjem letu starosti je značilno, da otroci pomen določenih besed uporabljajo 

preširoko, prav tako pa pogosto ustvarjajo nove besede (Starc idr., 2004). 

Med drugim in tretjim letom starosti v otrokovem besedišču narašča število pridevnikov, 

pojavijo se tudi predlogi (Buckley, 2003). Myers Pease idr. (1989, v Buckley, 2003) 

opisujejo, da je pri učenju pridevnikov, ki skupaj tvorijo pare nasprotij (npr. vroče in 

mrzlo), v povprečju značilno, da se otroci najprej naučijo pozitivni pridevnik (tj. vroče), 

nato pa še negativnega (mrzlo). Prvi predlogi, ki jih otrok razume in tudi uporablja, so v, 

na in pod (Starc idr., 2004). 

V obdobju od 24. do 30. meseca so otroci uspešni pri imenovanju predmetov, če 

opišemo njihovo funkcijo (Buckley, 2003). Pravilno odgovarjajo na vprašanja, ki se 

pričnejo z vprašalnicama kaj in kje, v drugi polovici tretjega leta pa pravilno odgovorijo 

tudi na vprašanja kdo, čigav, zakaj in včasih tudi koliko (James, 1990, v Buckley, 2003). V 

tem obdobju doseže otrokov produktiven besednjak okoli 300 besed, kar nekateri avtorji 

(npr. Bates, Marchman, Thal in Fenson, 1994, v Buckley, 2003) navajajo kot osnovo za 
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gramatikalni razvoj. Izjave otrok, ki so v tem starostnem obdobju sestavljene iz 

povprečno treh besed, postajajo gramatikalno vedno bolj pravilne, saj otrok postopoma 

prične z rabo ustreznih osebnih (jaz, ti, mi) in svojilnih zaimkov (moje, tvoje, naše), 

uporablja glagolske oblike, s katerimi označuje preteklost, sedanjost in prihodnost, pri 

čemer so sicer prisotne različne gramatikalne napake, usvajati pa začne tudi množino 

(Starc idr., 2004). 

Otroci lahko zlasti v drugi polovici tretjega leta pričnejo s pripovedovanjem zgodb 

(Buckley, 2003). Te zgodbe so sprva bolj kratke in jim morda težje sledimo, z rastjo 

besedišča in usvajanjem gramatikalnega znanja pa otroci postanejo vedno boljši 

pripovedovalci. Približno do tretjega leta starosti postanejo tudi bolj vešči pri opisovanju 

slik (prav tam). 

Do tretjega leta starosti so otroci zmožni predelave in sledenja izjavam, ki vsebujejo tri 

ločene dele informacij oziroma tri ključne besede (Bzoch in League, 1991, v Buckley, 

2003). 

Proti koncu tretjega leta se prične razvoj šumnikov in glasu /r/ (Grobler, 1985). 

Okoli tretjega leta starosti se poveča količina vprašanj, ki jih otroci zastavljajo (Buckley, 

2003). Poleg vprašalne intonacije na koncu kratkih fraz postavljajo vprašanja tudi z 

uporabo vprašalnic kaj in kje (Tager-Flushberg, 1989, v Buckley, 2003), proti koncu 

tretjega leta pa tudi z vprašalnico zakaj (Omerza, 1972). Starc idr. (2004) navajajo, da 

imajo otroci pri tej starosti v produktivnem besednjaku od 250 do 500 besed, razumejo 

pa jih bistveno več. Triletni otroci oblikujejo izjave, ki so sestavljene iz treh, štirih ali tudi 

več besed (prav tam). 

V tem obdobju se otroci učijo rabe jezika kot sredstva za izražanje svojega počutja in 

čustev (Buckley, 2003). S tem, ko usvojijo rabo glagola moči in njegove nikalne oblike, 

postanejo bolj učinkoviti pri sporočanju težav, na katere naletijo (prav tam). 

Ob koncu tretjega leta se otroci pričnejo imenovati z osebnim zaimkom jaz (Starc idr., 

2004). 
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2.1.1.4 Četrto in peto leto 

V starostnem obdobju od treh do petih let jezikovno razumevanje otrok bistveno 

napreduje in zdi se, da razumejo skorajda vse, kar slišijo (Buckley, 2003). 

Otroci, stari okoli tri leta in pol, lahko pravilno odgovorijo na vprašanja, ki sprašujejo po 

tem, kako je bila določena stvar narejena ali izvedena (npr.: »Kako si naredil piškote?«), 

proti koncu petega leta pa pravilno odgovorijo tudi na vprašanja, ki vsebujejo 

vprašalnico kdaj (npr.: »Kdaj si naredil piškote?«) (James, 1990, v Buckley, 2003). 

Marjanovič Umek (1990) pravi, da količina vprašanj, ki jih postavljajo otroci, narašča vse 

do približno petega leta starosti, nato pa prične upadati. Okoli četrtega leta starosti so 

otroci zmožni razumeti izjave, ki vsebujejo največ šest različnih informacij, prav tako pa 

pravilno razumejo daljša, sestavljena navodila (Buckley, 2003). 

S tem, ko so otroci zmožni oblikovanja izjav, sestavljenih iz štirih ali več besed, so 

pripravljeni na tvorbo bolj kompleksnih stavkov oziroma povedi, ki vsebujejo več kot en 

glagol in različne veznike (Buckley, 2003). Razvoj veznikov pomembno vpliva na razvoj 

kompleksnih stavkov (Marjanovič Umek, 1990), saj dve ali več idej, ki lahko stojijo 

povsem samostojno, otrok poveže v poved z uporabo različnih veznikov (Buckley, 2003). 

Ta stopnja se pojavi približno proti koncu tretjega ali pa na začetku četrtega leta starosti 

(prav tam). Marjanovič Umek (1990) navaja, da otroci najprej pričnejo uporabljati veznik 

in, kasneje pa tudi veznike potem, zato, ko, če in ali. Mogford in Bishop (1993, v Buckley, 

2003) pravita, da je večina štiriletnih otrok zmožna tvorbe vseh različnih tipov 

kompleksnih stavkov. 

Do četrtega leta starosti otroci usvojijo razumevanje in uporabo vseh osnovnih 

gramatikalnih struktur, kljub temu pa so lahko še kar nekaj časa prisotne različne 

gramatikalne napake (Buckley, 2003). Buckley (2003) pravi, da so do četrtega leta 

starosti običajne napake pri izboru pravilnega spola ob uporabi osebnih zaimkov, prav 

tako pa je pogosto prisotna presplošna oziroma preširoka raba gramatikalnih pravil. 

Napake se pojavljajo tudi pri uporabi množinskih in neštevnih edninskih samostalnikov 

(prav tam). Številni avtorji pravijo, da je pojav nepravilnega posploševanja slovničnih 

pravil pomemben, saj kaže na to, da je otrok določeno pravilo že usvojil (Marjanovič idr., 

2006). 
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Fonološki procesi, ki jih otroci uporabljajo za poenostavitev izgovarjave posameznih 

besed, po večini izginejo do četrtega leta starosti (Buckley, 2003). Izgovarjava otrok, 

starih okoli štiri leta in pol, je vedno bolj podobna izgovarjavi odraslega (prav tam). Še 

vedno se lahko pojavljajo težave pri artikulaciji določenih glasov, kot so npr. šumniki, 

sičniki in /r/. 

Proti koncu petega leta otroci sledijo zgodbam in za razumevanje vsebine ne potrebujejo 

več sličic (Buckley, 2003). Prav tako ustrezno odgovorijo na zapletena vprašanja, kot je 

npr.: »Kaj bi naredili, če ne bi bilo hiš?«, razumejo pa tudi številne pridevnike, predloge, 

zaimke in nikalnice (prav tam). 

Paul in Miller (1995, Buckley, 2003) navajata, da imajo petletni otroci v produktivnem 

besednjaku povprečno 5000 besed, razumejo pa jih mnogo več. Pri tej starosti narašča 

tudi njihovo razumevanje manj pogosto slišanih besed (Buckley, 2003). 

Grobler (1985) pravi, da naj bi se razvoj izreke glasov zaključil približno pri petih letih, 

čeprav opaža, da imajo otroci pri tej starosti težave pri izreki nekaterih sičnikov in 

šumnikov, kot so npr. /z/, /č/ in /š/, predvsem v soglasniških sklopih. 

Buckley (2003) navaja, da se pri številnih otrocih pri starosti štiri ali pet let, v določenih 

primerih pa tudi prej, pojavljajo prekinitve v govornem toku. Avtorica pojasnjuje, da se 

nefluentnost v govoru lahko pojavi približno takrat, ko otrok usvaja kakšno večje in 

pomembnejše jezikovno znanje, kot je npr. produkcija kompleksnejših stavkov. Številni 

avtorji opisujejo t. i. fiziološko (prehodno) jecljanje, ki je povsem običajna stopnja v 

govornem razvoju (npr. Jelenc, 2010). Večina otrok to stopnjo preide brez posledic, pri 

nekaterih pa ta običajna nefluentnost preide v razvojno (persistentno) jecljanje (prav 

tam). 
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2.1.2 Govorno-jezikovne motnje 

O govorno-jezikovnih motnjah govorimo takrat, ko so pri posamezniku hkrati prisotne 

tako motnje govora kot jezika. Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami lahko na 

govornem nivoju opazimo artikulacijske težave, motnje glasovne kvalitete oziroma 

fonacije in tudi motnje fluentnosti govora, na jezikovnem nivoju pa so lahko prisotne 

receptivne in/ali ekspresivne motnje vseh jezikovnih podsistemov (fonologija, 

morfologija, sintaksa, semantika in pragmatika) (Vizjak Kure, 2010). Ti otroci se pogosto 

srečujejo s težavami pri usvajanju govornih strategij (prav tam). 

Govorno-jezikovne motnje so rezultat različnih motenih funkcij, ki jih lahko na podlagi 

mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja – verzija za 

otroke in mladostnike (MKF-OM), razdelimo v dve kategoriji, in sicer v duševne funkcije 

jezika (b167) ter glasovne in govorne funkcije (b3) (MKF-OM, 2008). Med slednje 

uvrščamo (prav tam): 

 glasovne funkcije (b310) so »funkcije ustvarjanja različnih glasov s pretokom 

zraka skozi grlo« (MKF-OM, 2008, str. 75), med njihove okvare pa sodijo npr. 

afonija, disfonija, hripavost, hipernazalnost in hiponazalnost; 

 funkcije izgovarjave (b320) so »funkcije tvorbe govornih glasov« (prav tam), 

njihove okvare pa sta npr. dizartrija in anartrija; 

 funkcije govornega tempa in ritma (b330) so »funkcije tvorbe toka in hitrosti 

govora« (prav tam), med njihove okvare pa spada npr. zatikanje v govoru, 

jecljanje itd.; 

 funkcije drugačnega glasovnega izražanja (b340); 

 glasovne in govorne funkcije, drugo opredeljeno (b398); 

 glasovne in govorne funkcije, neopredeljeno (b399). 

Duševne funkcije jezika (b167) vključujejo (MKF-OM, 2008): 

 sprejemanje jezika (b1670), ki ga predstavljajo »specifične duševne funkcije 

razbiranja sporočil v govorni, pisni ali drugi jezikovni obliki, npr. znakovni jezik, z 

namenom razumeti njihov pomen« (MKF-OM, 2008, str. 62); 
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 jezikovno izražanje (b1671), ki ga omogočajo »specifične duševne funkcije, ki so 

potrebne za tvorjenje smiselnih sporočil v pisnem, govornem, znakovnem ali 

drugem jeziku« (MKF-OM, 2008, str. 63); 

 integracijske funkcije jezika (b1672), ki so »duševne funkcije, ki urejajo 

semantični in simbolični pomen, slovnično zgradbo in ideje za oblikovanje 

sporočil v govorni, pisni ali drugi obliki« (prav tam); 

 duševne funkcije jezika, drugo opredeljeno (b1678); 

 duševne funkcije jezika, neopredeljeno (b1679). 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th 

Revision (ICD-10) definira specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem 

izražanju (F80) kot motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja jezikovnega 

izražanja moteni od zgodnjih razvojnih stadijev dalje (ICD-10, 2010). Te motnje niso 

neposredno povezane z odstopanji nevrološkega ali govornega mehanizma, s senzornimi 

motnjami, motnjami v duševnem razvoju ali z okoljskimi dejavniki (prav tam). 

Specifičnim razvojnim motnjam pri govorjenju in jezikovnem izražanju nemalokrat 

sledijo pridruženi problemi, kot so težave pri branju in pisanju, odstopanja v medosebnih 

odnosih ter čustvene in vedenjske motnje (prav tam). 

Specifična motnja pri artikulaciji govora (F80.0) je specifična razvojna motnja, pri kateri 

je uporaba govornih glasov pri otroku pod ustrezno ravnjo za njegovo mentalno starost, 

obstaja pa normalna raven sposobnosti jezikovnega izražanja (ICD-10, 2010). 

Ekspresivna jezikovna motnja (F80.1) je specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokova 

sposobnost pomenskega uporabljanja govornega jezikovnega izražanja opazno pod 

ustreznim nivojem za njegovo mentalno starost, toda pri kateri je razumevanje 

jezikovnega izražanja znotraj normalnih mej (ICD-10, 2010). Lahko so prisotne tudi 

abnormalnosti v artikulaciji, čeprav ni nujno (prav tam). 

Receptivna jezikovna motnja (F80.2) je specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokovo 

razumevanje jezikovnega izražanja pod ustrezno ravnijo glede na njegovo mentalno 

starost (ICD-10, 2010). V skoraj vseh primerih je bistveno prizadeto tudi ekspresivno 

jezikovno izražanje, običajne so tudi abnormalnosti pri tvorbi glasov in besed (prav tam). 
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Poleg že opisanih specifičnih razvojnih motenj govorjenja in jezikovnega izražanja so v 

ICD-10 (2010) navedene tudi: 

 pridobljena afazija z epilepsijo (Landau-Kleffner) (F80.3); 

 druge specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju (F80.8); 

 specifična razvojna motnja pri govorjenju in jezikovnem izražanju, neopredeljena 

(F80.9). 

 

2.2 Otrok in risba 

2.2.1 Splošen razvoj risanja 

Starost, pri kateri prične otrok risati, je odvisna od njegove duševne in telesne zrelosti 

ter tudi od okolja, v katerem biva (Pogačnik Toličič, 1986). Večina otrok prične risati med 

drugim in tretjim letom starosti, tj. v obdobju naglega govornega razvoja (prav tam). 

Govor in risba oziroma risanje sta po besedah Pogačnik Toličič (1986) sorodni izrazni 

sredstvi. Prve otrokove risbe so sestavljene predvsem iz čečkanja, z razvojem in 

izkušnjami pa otrok na svojih risbah oblikuje vedno bolj prepoznavne figure (Cox, 2005). 

Čečkanje je najnižja razvojna stopnja risanja in je tipična za obdobje malčka, tj. od 

približno prvega do tretjega leta starosti (Marjanovič Umek, 2009). Otrokove čačke, ki so 

rezultat t. i. motorične igre, pri kateri otrok s pisalom pušča sledi na risalni površini 

oziroma podlagi, in ne predstavljajo nič določenega, so različnih oblik: vodoravne, 

navpične, krožne in sestavljene (prav tam). Vrlič (2001) primerja strukturo čečkanja s 

čebljanjem2 v razvoju govora. 

Prehod na naslednjo razvojno stopnjo risanja, tj. simbolno stopnjo, označuje otrokovo 

spoznanje, da narisane oblike nekaj predstavljajo oziroma da imajo določen pomen 

(Marjanovič Umek, 2011). Razvojna stopnja na tem prehodu je t. i. naključni realizem, ko 

                                                           
2
 Vrlič (2001) pravi, da je čebljanje stopnja v govornem razvoju, ko otrok proizvaja glasove brez vsakega 

smisla. Podobno definicijo čebljanja oziroma besede čebljati zasledimo v Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika (1997, str. 97): »čebljáti -ám nedov. (á, ȃ) 1. živahno in brezskrbno govoriti […] 2. oglašati se s 

kratkimi, nerazločnimi glasovi […]«. 
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otrok narisano čačko poimenuje in ji morda doda še kakšen element (Marjanovič Umek, 

2009). Vrlič (2001) dodaja, da otroci upodobljene oblike poimenujejo naključno, prav 

tako pa si odgovor na vprašanje, kaj so narisali, mnogokrat izmislijo. 

Simbolna stopnja risanja se deli na predshematsko stopnjo, ki je značilna za obdobje 

zgodnjega otroštva, tj. od tretjega do šestega leta starosti, in na shematsko stopnjo, ki 

traja od približno šestega do devetega leta starosti (npr. Cox, 1991, v Marjanovič Umek, 

2009). Za predshematsko stopnjo simbolnega risanja so značilne grobe in enostavne 

sheme, pri čemer lahko otrok enake sheme uporabi za upodobitev različnih predmetov, 

prav tako pa lahko različne sheme predstavljajo iste predmete (Marjanovič Umek, 2009). 

Otroci na risalni površini prikazujejo predvsem značilnosti topološkega prostora s 

postavitvijo predmetov, živali in oseb, pa tudi z odnosi med njimi (prav tam). Na tej 

stopnji risanja otroci praviloma rišejo to, kar o predmetih in osebah dejansko vedo, zato 

mnogi avtorji to stopnjo imenujejo tudi intelektualni realizem (prav tam). Po mnenju 

Pogačnik Toličič (1986) ravno to, da na tej stopnji otroci rišejo, kar o predmetih in o 

osebah vedo, pogosto otežuje ustrezno razlago njihovih risb. Otrokova vedenja o 

predmetih, živalih in ljudeh so na risbah razvidna iz t. i. rentgenskih slik (Marjanovič 

Umek, 2009). Freeman (1980, v Marjanovič Umek, 2009) deli dve vrsti rentgenskega 

risanja, in sicer rentgensko risanje, pri katerem otrok riše stvari, ki v resničnosti navzven 

niso vidne, so pa vidne pod rentgenom (npr. dojenček v maminem trebuhu), in 

rentgensko risanje, pri katerem otrok prekrivanja ne more prikazati (npr. otrok nariše 

najprej celotno človeško figuro, nato pa šele obleko). Golomb (1992, v Marjanovič Umek, 

2009) ugotavlja, da otroci na shematski stopnji simbolnega risanja že zmorejo razlikovati 

med shemami za različne predmete, osebe in živali, zato isti predmet praviloma rišejo z 

enako shemo, medtem ko različne predmete narišejo z različnimi shemami. Sheme 

postajajo vedno bolj podobne resničnim predmetom, živalim in osebam, ki jih 

reprezentirajo (Marjanovič Umek, 2009). Mnogi avtorji to in deloma tudi naslednjo 

razvojno stopnjo risanja imenujejo tudi vizualni realizem, saj otroci rišejo predvsem to, 

kar pri predmetih, živalih in osebah dejansko vidijo (prav tam). Risbe so v primerjavi s 

predshematsko stopnjo bolj celovite, saj otroci običajno prikažejo neko dogajanje v 

časovnem zaporedju, vključijo številne medsebojno povezane prvine, posamezne figure 

pa narišejo tudi v gibanju (prav tam). Na tej stopnji je prikazovanje prostora razvojno 
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višje kot na predshematski stopnji, pri čemer si otroci z vodoravnimi črtami razdelijo 

risalno površino na več delov oziroma planov, nato pa skladno z delitvijo prostora na 

risbo vnašajo različne prvine (prav tam). Otroci prikažejo predmete s t. i. konceptom 

evklidskega prostora, tj. z vidika koordinatnega sistema (prav tam). Cox (1991, v 

Marjanovič Umek, 2009) dodaja, da se postopoma prične razvijati tudi risanje z različnih 

perspektiv. 

V starostnem obdobju med devetim in enajstim letom starosti prevladuje stopnja 

realističnega risanja (npr. Smith, 1999, v Marjanovič Umek, 2009). Za to stopnjo je 

značilno, da otroci rišejo predmete in figure, ki so po videzu, velikosti in sorazmerju zelo 

podobne resničnim figuram ter predmetom (Marjanovič Umek, 2009). Otroci so do 

svojih izdelkov zelo kritični in že narisane prvine pogosto popravljajo ter jim dodajajo 

različne elemente (prav tam). 

 

2.2.1.1 Uporaba barv 

Za mlajše otroke je pri risanju značilno, da se pri uporabi barv ne ozirajo na njihovo 

realistično vrednost, s starostjo pa razvoj uporabe barv poteka vedno bolj v smeri 

realizma (Golomb, 1992, v Marjanovič Umek, 2011). Golomb (1992, v Marjanovič Umek, 

2011) navaja raziskavo, ki jo je leta 1983 izvedla skupaj s Farmerjevo, v kateri sta na 

vzorcu 75 otrok, starih od tri do osem let, proučevali, katere barve uporabljajo pri 

različnih starostih. Rezultati so pokazali, da večina triletnih otrok uporablja le eno barvo, 

iz risb štiriletnih otrok pa je bilo razvidno, da že uporabljajo barve za reprezentacijo 

nečesa. Tako so npr. narisali modro nebo, zeleno travo, rumeno sonce itd. V primerjavi z 

risbami triletnih so bile risbe štiriletnih otrok barvno bogatejše, saj je polovica otrok pri 

risanju uporabila več kot dve barvi. Pri petletnih otrocih je pri risanju človeške figure 

prevladovala uporaba ene barve (najpogosteje oranžne), pri risanju neba in vode je bila 

prevladujoča modra barva, zeleno barvo so uporabljali za risanje trave, drevesna debla 

pa so narisali z rjavo barvo. Rdeča barva je bila najpogosteje uporabljena za risanje 

cvetlic. V starostnem obdobju od šest do osem let pa so otroci težili k realistični uporabi 

barv. Večina risb je bila izrazito barvnih, vendar so otroci v skladu z načelom realizma 

upoštevali določene omejitve pri izboru barv (npr. oči so rjave ali modre, usta so rdeče 



Risbe otrok z govorno-jezikovnimi motnjami  Sabrina Cirman 

24 
 

barve, lasje so rumene, rjave ali črne barve itd.). Golomb (1992, v Marjanovič Umek, 

2011) je v eni izmed svojih raziskav, kjer je analizirala risbe starejših otrok, ugotovila, da 

ti na svojih risbah spreminjajo tudi svetlost uporabljenih barv. 

Trstenjak (1978) opisuje, da nam barve na otroški risbi razodevajo predvsem otrokovo 

emocionalno življenje. »Psihologi vsesplošno priznavajo veliko diagnostično vrednost 

barve v otroških risbah in slikah« (Trstenjak, 1978, str. 316). Mnogi med njimi so 

ugotovili, da otroci na svojih risbah s pomočjo barv bolje in tudi bolj sproščeno izražajo 

svoja čustva (Pogačnik Toličič, 1986). Kljub temu, da obstajajo številne raziskave, ki so 

potrdile, da otroci povezujejo svetle barve z pozitivnimi čustvi in temne barve z 

negativnimi čustvi (npr. Cox, 2005), Cox (2005) opozarja, da je potrebno upoštevati 

individualne razlike med otroki v izboru in rabi barv. Avtorica navaja raziskavo (Burkitt, 

Barrett in Davis, 2003), v kateri so proučevali povezanost med otrokovimi preferencami 

glede barv in njihovo uporabo pri barvanju prijaznega, zlobnega in nevtralnega človeka, 

psa ali drevesa. Raziskovalci so otroke najprej prosili, da razvrstijo deset barv v zaporedje 

od najbolj do najmanj všečne, nato pa so morali s temi barvami pobarvati tri različne 

risbe človeka, psa ali drevesa. Rezultati so pokazali, da otroci, stari med štiri in enajst let, 

svoje najljubše barve uporabijo za barvanje prijaznih figur, medtem ko najmanj všečne 

barve uporabljajo za barvanje zlobnih figur. Pogačnik Toličič (1986) navaja, da je izbor 

barv tesno povezan tudi z otrokovo starostjo in njegovim trenutnim počutjem. Avtorica 

pravi, da mlajši otroci posegajo predvsem po izrazitih barvah, medtem ko jih pastelne, 

diskretne barve ne zanimajo v tolikšni meri. Vrlič (2001) opaža podobno kot Pogačnik 

Toličič. Otroci med četrtim in petim letom starosti uporabljajo »[...] žive, pestre in 

kontrastne barve, najpogosteje rdečo, rumeno, modro in zeleno« (Vrlič, 2001, str. 36). 

Po njegovih besedah otroci v tem starostnem obdobju izbirajo barve glede na svoja 

nagnjenja in ne na podlagi vizualnih podatkov. Avtor dodaja, da barve v likovnih delih 

otrok do tretjega leta starosti ne nosijo nobenih pomenov. 
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2.2.2 Risanje človeške figure 

»Človek je priljubljen in pogost motiv otrokovega likovnega oblikovanja« (Jontes, 2007, 

str. 6). Človeška figura je po mnenju številnih avtorjev (npr. Goodnow, 1977, v 

Marjanovič Umek, 2009) najpogostejša prvina, ki jo rišejo predšolski otroci. Otrokov 

način risanja človeške figure je tesno povezan z razvojno stopnjo risanja (Cox, 1993, v 

Marjanovič Umek, 2009). Marjanovič Umek (2009) navaja, da je narisana spirala eden 

izmed prvih simbolov, ki jih otrok uporabi za upodabljanje živega bitja oziroma človeka 

na svoji risbi. Podobno meni tudi Cox (1993, v Marjanovič Umek, 2009), ki pravi, da prva 

upodabljanja človeka na otrokovi risbi vključujejo spirale in krožne čačke, nato pa razvoj 

risanja poteka vse do popolnoma izdelane človeške figure s pravilnimi razmerji med 

posameznimi deli telesa, sama figura pa je lahko narisana s profila, vključuje številne 

dodatke itd. Pogačnik Toličič (1986) pravi, da otroci od približno četrtega leta dalje prav 

posebej uživajo v upodabljanju ljudi na svojih risbah. 

 

2.2.2.1 Razvoj risanja človeške figure 

Pri zgodnjem risanju človeške figure, to je med drugim in tretjim letom starosti, otroku 

predstavlja človek neko celoto, ki jo najlažje ponazori s krogom (Marjanovič Umek, 

2009). Malček pri tej starosti pogosto nariše razliko med neživimi in živimi bitji tako, da 

krogu, ki predstavlja človeka, doda eno ali več črt (prav tam). Tako otrok nariše prvo 

prepoznavno obliko človeške figure, ki jo imenujemo glavonožec (Cox, 2005). Cox (1993) 

opisuje, da je glavonožec sestavljen iz glave in nog, vendar je brez trupa, ki bi bil posebej 

ločen od glave, slednja pa lahko vključuje nekatere obrazne poteze. Če otrok v sliko 

glavonožca vključi tudi roke, jih nariše tako, da izhajajo iz glave (prav tam). 

Nekateri avtorji (npr. Cox, 2005) posebej razlikujejo tranzitivno oziroma prehodno obliko 

med glavonožcem in konvencionalno človeško figuro kot vmesno stopnjo v razvoju 

risanja človeške figure. Otrok človeka nariše s krogom, ki predstavlja glavo, in z dolgimi 

spodnjimi udi, tj. nogami, na katere nariše zgornja uda, tj. roke, vmesni prostor med 

glavo in rokami pa razume kot telo (Marjanovič Umek, 2009). Cox (2005) ugotavlja, da 
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kar nekaj otrok prehodno obliko v razvoju risanja človeške figure izpusti in se od risanja 

glavonožca neposredno premaknejo k risanju konvencionalne človeške figure. 

Ob približno četrtem letu starosti pričnejo otroci risati človeka z glavo, telesom in udi 

(Marjanovič Umek, 2009). Prehod od risanja glavonožca do risanja konvencionalne 

človeške figure predstavlja ravno risanje trupa, ki ga otroci ponazorijo z različnimi 

oblikami (prav tam). Goodnow (1977, v Marjanovič Umek, 2009) navaja, da lahko otroci 

ponazorijo trup s krožno ali pravokotno obliko, prav tako pa ga lahko narišejo le z 

navpično črto. Risanje trupa ločeno od glave je pomemben razvojni mejnik pri risanju 

človeka (Cox, 1993, v Marjanovič Umek, 2011). Pri starosti pet oziroma šest let večina 

otrok že riše konvencionalno človeško figuro (Goodnow, 1977, v Marjanovič Umek, 

2009). 

»Začetne konvencionalne človeške figure so pogosto narisane nesorazmerno glede na 

velikost posameznih delov telesa [...]« (Sully, 2000, v Marjanovič Umek, 2009, str. 397). 

Predšolski otroci pogosto narišejo preveliko glavo in tudi posamezne dele glave kot so 

npr. oči in zobje (prav tam), Golomb (1992, v Marjanovič Umek, 2011) pa dodaja, da 

poleg glave pogosto večje narišejo tudi noge in roke. Obstaja kar nekaj različnih teorij, ki 

pojasnjujejo velikostno nesorazmernost narisanih človeških figur oziroma njihovih delov 

v predšolskem obdobju. Mnogi avtorji (npr. Cox, 2005; Sully, 2000, v Marjanovič Umek, 

2011) pojasnjujejo nesorazmerno veliko glavo narisanega človeka s tem, da je glava v 

primerjavi z ostalimi deli telesa najpomembnejši del človeške figure. Thomas in Tsalimi 

(1988, v Marjanovič Umek, 2011) v eni izmed svojih raziskav ugotavljata, da otroci 

pogosto predvidevajo, koliko podrobnosti bosta vključevala glava in trup. Ker glava 

vključuje več podrobnosti v primerjavi s trupom, jo otroci narišejo večjo (Thomas in 

Tsalimi, 1988, v Marjanovič Umek, 2011). Cox (2005) pojasnjuje, da otroci lahko narišejo 

določene dele telesa ali pa kar celotno človeško figuro nesorazmerno zaradi težav pri 

načrtovanju. Tako npr. otrok sprva načrtuje, da bo narisal le eno človeško figuro, med 

risanjem pa se odloči, da bo dodal še drugo, ki je posledično manjša od prve, saj ima 

otrok manj prostora na risalni površini. Mnogi raziskovalci trdijo, da lahko nesorazmerna 

velikost posameznih delov narisanega človeka ali celotnih človeških figur, ki predstavljajo 

določene člane otrokove družine, zrcali čustveno pomembnost teh elementov oziroma 

oseb za otroka (prav tam). Vrlič (2001) govori o t. i. čustveni nesorazmernosti, ki 
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predstavlja eno izmed značilnosti likovnega izražanja mlajših otrok. Avtor pojasnjuje, da 

so velikostni odnosi, ki jih otrok upodablja v svojih likovnih izdelkih, nekakšna posledica 

čustvenih odnosov. Tako otrok večje upodobi tisto, kar je zanj pomembneje, ima večjo 

vrednost ali se mu je vtisnilo v spomin, in manjše tisto, kar zanj ni pomembno. Razlika v 

velikosti celotnih človeških figur na otrokovi risbi lahko tudi preprosto izvira iz realnosti, 

v kateri so odrasle osebe dejansko višje in večje od otroka (Cox, 2005). 

Otroci z rastjo in mentalnim razvojem narisani človeški figuri dodajajo vedno več prvin 

(npr. dlani, stopala) in podrobnosti (npr. vezalke na čevljih, pentlje v laseh, žepe itd.) 

(Cox, 1992, v Marjanovič Umek, 2011), prav tako pa proporci postajajo vedno bolj 

realistični (Cox, 2005). Sprva prevladuje segmentno risanje, saj otroci vsako prvino 

človeškega telesa rišejo posebej (Cox, 1993, v Marjanovič Umek, 2009), kasneje pri 

starosti sedem oziroma osem let pa otroci rišejo z obrisom, kar pomeni, da z eno linijo 

združijo več prvin, npr. roke in trup (Marjanovič Umek, 2009). 

Goodnow (1977, v Marjanovič Umek, 2009) opozarja, da lahko človeško figuro s trupom 

narišejo že mlajši otroci, npr. pri štirih letih in da lahko tudi starejši otroci, npr. pri petih 

oziroma šestih letih, še vedno upodabljajo človeka v obliki glavonožca. Rezultati več 

raziskav (npr. Cox, 2005; Cox in Parkin, 1986, v Marjanovič Umek, 2011) kažejo, da kljub 

splošni veljavnosti razvojnih zakonitosti risanja človeške figure obstajajo razlike med 

otroki v razvoju risanja človeka. Cox (1992, v Marjanovič Umek, 2011) pravi, da pri 

nekaterih otrocih traja obdobje glavonožca manj časa kot pri drugih, posamezni otroci 

lahko istočasno rišejo glavonožca, prehodno in konvencionalno figuro, kasneje pa pri 

vseh otrocih prevladuje risanje konvencionalne človeške figure. 

 

2.2.2.1.1 Načini risanja 

Goodnow (1977, v Marjanovič Umek, 2011) navaja, da poteka risanje človeške figure 

praviloma po določenih zaporedjih: 

 levo-desno zaporedje (mlajši otroci, stari med tri in pet let, pogosteje rišejo 

človeško figuro od desne proti levi strani, starejši otroci pa jo pogosteje rišejo od 

leve proti desni); 
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 parno-žarčno zaporedje (pri npr. risanju glavonožca mlajši otroci pogosteje nizajo 

ude žarčno, starejši pa parno); 

 risanje z vrha do tal (malčki pogosteje uporabljajo strategijo, pri kateri narišejo 

človeško figuro od vrha do tal brez vračanja, starejši pa pogosteje uporabljajo 

strategijo vračanja in dodajanja posameznih prvih figure). 

 

2.2.2.1.2 Profil risanja 

Otroci do četrtega leta starosti rišejo človeško figuro obrnjeno proti opazovalcu oziroma 

v t. i. kanonični perspektivi (npr. Sully, 2000, v Marjanovič Umek, 2009), pri čemer so 

noge narisane narazen, roke pa izhajajo iz trupa (Marjanovič Umek, 2011). Kasneje rišejo 

človeka tudi s profila in od zadaj, pri čemer pa pet- in šestletni otroci pogosto narišejo 

človeško figuro hkrati s sprednje perspektive in s profila (Marjanovič Umek, 2009). Cox 

(1993, v Marjanovič Umek, 2011) navaja, da otroci do petega oziroma šestega leta 

starosti navadno ne rišejo človeške figure s profila in od zadaj. Risanje človeške figure je 

odvisno tudi od samega konteksta risanja (Marjanovič Umek, 2011). Kadar otroci rišejo 

klasično človeško figuro, jo pogosteje narišejo v kanonični perspektivi, kadar pa rišejo 

človeško figuro v akciji, jo pogosteje narišejo s profila (Cox, 1993, v Marjanovič Umek, 

2011). 

 

2.2.2.1.3 Prikaz gibanja 

Avtorji navajajo, da različno stari otroci, ki že rišejo konvencionalno človeško figuro, 

prikazujejo človekovo gibanje na več različnih razvojnih stopnjah (npr. Sully, 2000, v 

Marjanovič Umek, 2009). Na začetni stopnji se statična in dinamična figura ne 

razlikujeta, kasneje otrok gibanje prikaže tako, da nariše spremenjeno lego spodnjih 

udov, nato pa nariše premikajočo se človeško figuro s spremenjeno lego tako spodnjih 

kot zgodnjih udov in pozneje tudi s spremenjenim položajem telesa. Avtorica Goodnow 

(1977, v Marjanovič Umek, 2011) je v različnih raziskavah ugotovila, da otroci, stari okoli 

pet let, prikažejo gibanje figure z razširjenimi nogami, starejši otroci narišejo spremenjen 

položaj tako rok kot nog, otroci pri devetih oziroma desetih letih pa prikažejo človeško 
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gibanje tudi s spremenjenim položajem trupa oziroma z naklonom telesa. Cox (1992, v 

Marjanovič Umek, 2011) pravi, da otroci gibanje človeške figure lahko prikažejo tudi z 

risanjem s profila, s črticami, ki prikazujejo smer gibanja, in z dodajanjem različnih 

podrobnosti, ki prikazujejo premikanje (npr. valovita obleka, kapljice potu). Nekateri 

otroci prikažejo dogajanje tudi z risanjem stripa, pri čemer predstavijo več zaporednih 

dogodkov na eni sami risalni površini (Marjanovič Umek, 2011). 

 

2.2.2.1.4 Spol 

Cox (1993, v Marjanovič Umek, 2011) opisuje, da otroci pred petim letom starosti pri 

risanju človeške figure prepoznavno ne nakazujejo njenega spola, po dopolnjenem 

petem letu starosti pa uporabljajo različne znake, s katerimi prikažejo spol narisane 

figure. Avtorica pojasnjuje, da je število prepoznavnih znakov, s katerimi otrok prikaže 

spol narisane človeške figure, odvisno tudi od spola narisane osebe. Kadar otrok riše 

osebe ženskega spola, jim nariše več spolno specifičnih znakov, pri risanju človeške 

figure moškega spola pa nariše manj spolno prepoznavnih znakov. Cox (1993, v 

Marjanovič Umek, 2011) meni, da je ta številčna razlika posledica tega, da v zahodni 

kulturi obstaja več spolno specifičnih znakov za ženske (npr. nakit, torbice) kot pa za 

moške. Razlike med spoloma deklice prikazujejo razvojno prej kot dečki (Cox, 1993, v 

Marjanovič Umek, 2011). 

Mlajši otroci pogosto prikažejo spol človeške figure z dolžino las in obliko pričeske (Cox, 

1993, v Marjanovič Umek, 2011). Osebam ženskega spola narišejo dolge ali skodrane 

lase, moškim pa kratke lase ali plešo. Za prikazovanje človeške figure ženskega spola 

otroci pogosto uporabijo trup v obliki trikotnika in različna oblačila (prav tam). 

 

2.2.2.1.5 Oblačila 

Oblačila zakrivajo posamezne dele telesa, kar posledično lahko otroku povzroča težave 

pri načrtovanju risanja oblečene človeške figure (Marjanovič Umek, 2011). Cox (1992, v 

Marjanovič Umek, 2011) pravi, da otroci v zgodnjem predšolskem obdobju običajno 
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najprej narišejo telo in šele nato oblačila, s čimer nastane t. i. rentgenska slika. Avtorica 

nadaljuje, da otroci v srednjem otroštvu in kasneje tudi kot odrasli pričnejo z risanjem 

oblačila ter nadaljujejo z risanjem vidnih delov telesa, npr. rok, nog. 

Goodnow (1977, v Marjanovič Umek, 2011) navaja raziskavo avtoric Mann in Lehman iz 

leta 1976, v kateri sta skušali sistematično izzvati transparentnost narisanih človeških 

figur. Otrokom, starim od štiri do devet let, sta podali navodilo, naj narišejo dve osebi: 

žensko z dolgim krilom in moškega, ki nosi plašč. Od vseh zbranih risb je bila tretjina 

transparentnih in te sta nato avtorici razdelili v tri skupine: 

1. čečkanje (mlajši otroci s čačkami prekrijejo del telesa ali celotno telo); 

2. odebelitev linij (otrok nakaže obleko z odebelitvijo linij, ki nakazujejo telo); 

3. obris oblačila (starejši otroci narišejo obleko čez narisano telo). 

 

2.2.2.1.6 Čustva 

Cox (2005) pravi, da malčki, stari okoli dveh let, kljub ustreznemu prepoznavanju 

nekaterih osnovnih čustev (npr. veselje in žalost) praviloma ne narišejo prepoznavnih 

čustev na obrazu človeške figure, medtem ko je večina štiriletnih otrok pri tem že 

uspešna. Avtorica navaja, da otroci najprej upodabljajo veselje in žalost, ki ju narišejo 

tudi najbolj ustrezno, ostala čustva pa s težavo razlikujejo. 

Veselje otroci narišejo tako, da črto, ki predstavlja usta, obrnejo navzgor, pri čemer 

malčki rišejo enojno črto, starejši otroci pa tudi dvojno črto (Cox, 2005). Žalost narišejo 

tako, da obrnejo usta navzdol (prav tam). Marjanovič Umek (2011) navaja, da kot znak 

žalosti malčki pogosto narišejo tudi solze. Cox (2005) opisuje, da mlajši otroci jezo 

prikažejo tako, da uporabijo za usta vodoravno črto, ali pa tako, da narisanim ustom 

dodajo zobe, kar pa srečamo tudi pri starejših otrocih. Starejši otroci lahko jezo prikažejo 

tudi z vijugasto črto, s katero upodobijo usta, prav tako pa narišejo privzdignjene obrvi 

(Cox, 2005). Z vijugasto črto, ki predstavlja usta, otroci prikažejo tudi strah, pri čemer pa 

narišejo lase kot navpične črte (prav tam). Presenečeno osebo narišejo s široko odprtimi 

očmi in usti, gnus pa pogosto prikažejo tako, da jezik gleda ven iz ust (prav tam). 
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Otroci čustev ne prikazujejo le z risanjem človeške figure, temveč jih na različne načine 

prikažejo tudi v prosti risbi (Marjanovič Umek, 2011). Cox (2005) in tudi nekateri drugi 

raziskovalci (npr. Jolley, 2010, v Marjanovič Umek, 2011) navajajo, da lahko otroci v 

prosti risbi izrazijo svoja čustva z vsebino risbe (npr. cvetoče drevo prikazuje veselje, 

drevo s posušenimi vejami pa žalost) in z abstraktnimi oziroma simbolnimi vsebinami, ki 

pa jih lahko razdelimo na: 

1. oblike in črte (npr. drevo s cvetjem, sadeži kažejo na veselje); 

2. barve (npr. prevladujoče svetle barve kažejo na pozitivna čustva, prevladujoče 

temne barve pa na negativna čustva); 

3. velikost likov (npr. prijazne osebe so narisane večje, zlobne osebe pa manjše v 

primerjavi z nevtralnimi osebami). 

Pri interpretaciji zgoraj naštetih elementov risbe, s katerimi lahko otroci izrazijo čustva 

na posreden način, moramo biti previdni predvsem zaradi odsotnosti njihovega 

enoznačnega pomena. 

 

2.2.2.2 Človeška figura kot projekcijska tehnika 

Projekcijske tehnike sodijo med osebnostne preizkuse, ki nam omogočajo, da z 

nestrukturiranimi dražljaji analiziramo posameznikovo osebnost (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009). Jerman (2011) pravi, da se projekcijske tehnike uporabljajo za 

psihodiagnostiko podzavestnega dela osebnosti, ki se prek posameznikove domišljije 

projicira v stavke, zgodbe in slike. Osebe odgovarjajo z lastno oblikovanimi rešitvami, 

konstrukcijami, ki kažejo na njihove nezavedne potrebe, motive, konflikte itd. 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Udeleženci odgovarjajo povsem svobodno 

(Jerman, 2011), prav tako ni pravilnih in nepravilnih odgovorov (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009). 

Obstajajo različne klasifikacije projekcijskih tehnik. Kot eno izmed najsprejemljivejših 

klasifikacij, ki razporeja projekcijske tehnike glede na naravo odgovorov, Tušak (1995) 

navaja Lindzey-evo klasifikacijo iz leta 1975: 
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 asociativne tehnike, pri katerih oseba na dražljaj odgovori s prvo besedo ali 

mislijo, ki ji pade na pamet (npr. Test besednih asociacij, Rorschachov test); 

 tehnike konstruiranja in kreiranja, pri katerih mora oseba nekaj sestaviti (npr. 

Tematsko apercepcijski test ali TAT); 

 tehnike dopolnjevanja, pri katerih oseba po lastni oceni in v skladu z navodili 

dopolni nepopolno situacijo (npr. Dopolnjevanje stavkov, Dopolnjevanje zgodb); 

 tehnika izbiranja in urejanja, pri kateri oseba opazuje serijo dražljajev in jih nato v 

skladu z navodili razvrsti (npr. Szondijev test); 

 izrazne metode, pri katerih oseba posreduje podatke o sebi tako, da manipulira z 

različnimi predmeti in pripomočki (risarske in slikarske tehnike, psihodrama, 

igranje vlog itd.). 

Risanje in slikanje, ki sodita med izrazne metode projekcijskih tehnik, Tušak (1995) 

opisuje kot najosnovnejši in psihološko tudi najzanimivejši izrazni obliki človeške 

duševnosti. Otroci so v primerjavi z odraslimi bolj primerni za uporabo tovrstnih izraznih 

metod, saj večinoma radi rišejo in naj bi bili v likovni produkciji tudi manj zavrti od 

odraslih (Pečjak, 1999). Pogačnik Toličič (1986) ugotavlja, da je likovni izraz v 

predšolskem obdobju bolj spontan, prav tako pa risbe predšolskih otrok vsebujejo več 

čustvenih sporočil v primerjavi z risbami starejših otrok in odraslih. 

Landicho (2011) pravi, da je risanje za večino otrok naravna aktivnost, v katero se 

spontano in pogosto vključujejo, prav tako pa jim prinaša veselje. Tako kot so pri otrocih 

razvite potrebe po gibanju, igri in govoru, je razvita tudi potreba po risanju (Pogačnik 

Toličič, 1986). »Otrok z govorico risbe najpristneje [...] izrazi tisto, česar ustno ne zna ali 

ne zmore« (Pogačnik Toličič, 1986, str. 11). Za večino otrok naj bi risanje predstavljalo 

način, na katerega lahko izrazijo svoja občutja in vedenja, ki jih morda ne morejo izraziti 

z besedami, bodisi zaradi njihove narave bodisi zaradi omejenega besedišča (Hulse, 

1951, v Landicho, 2011) oziroma manj razvitih jezikovnih spretnosti (Cox, 2005). 

Pogačnik Toličič (1986) opisuje risanje kot sredstvo, s katerim lahko otroci vzpostavijo 

pogovor s svetom, ki jih obdaja. Avtorji (npr. Malchiodi, 1998, v Holliday idr., 2009) 

pravijo, da risanje zrcali otrokov notranji svet, hkrati pa se lahko z njim izrazijo na način, 

ki jim ga jezik ne omogoča. 
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Kot je že bilo omenjeno, je ena izmed najpogostejših prvin, ki jo otroci rišejo, človeška 

figura. Mnogi psihologi jo zato uporabljajo kot projekcijsko tehniko, ki omogoča vpogled 

v otrokovo čustveno stanje, osebnost, mentalno starost in tudi motnje (npr. Cox, 2005). 

V nadaljevanju so opisane štiri najpogosteje uporabljene preizkušnje, ki so osnovane na 

risanju človeške figure. 

 

2.2.2.2.1 Risanje moža 

Test risanja moža velja za eno izmed najbolj poznanih preizkušenj, ki vključujejo risanje 

človeške figure (Cox, 2005). Preizkus je leta 1926 oblikovala Goodenough z namenom 

ugotavljanja mentalne starosti otrok, kronološko starih med tri in trinajst let (Rodkey, 

2010), vendar so kasneje ugotovili, da test ni primeren za merjenje inteligentnosti otrok 

nad dopolnjenim desetim letom (Žemva, 2003). Avtorica je preizkušnjo osnovala na 

risbah človeške figure moškega spola, predvsem zaradi takrat prevladujočega mnenja, da 

so moška oblačila manj raznovrstna v primerjavi z oblačili žensk in otrok (Cox, 2005). 

Leta 1963 je Harris opravil revizijo in razširitev testa risanja moža (Landicho, 2011). 

Razširil ga je na adolescenčno populacijo in izpopolnil obstoječe norme (Žemva, 2003). 

Od testiranca se zahteva, da nariše tri risbe: moškega, žensko in samega sebe (Tušak, 

1995). 

 

2.2.2.2.2 Risanje človeka 

Test risanja človeka, ki ga je leta 1949 oblikovala Karen Machover, omogoča vpogled v 

osebnostno sliko testiranca, njegovo telesno shemo in tudi nevrotične konflikte (Tušak, 

1995). S tem preizkusom so risbe postale sredstvo za ocenjevanje osebnosti predvsem 

zaradi domneve, da posameznik, ko ga prosimo, naj nariše človeka, dejansko nariše 

samega sebe (Landicho, 2011). Testiranec mora najprej narisati enega človeka, nato pa 

še eno človeško figuro, ki je nasprotnega spola od figure, ki jo je narisal najprej (Cox, 

2005). Prva risba naj bi predstavljala testiranca, pri čemer naj bi distorzije figure kazale 

na težave, ki jih ima posameznik s svojo samopodobo (angl. self image), druga risba pa 

naj bi predstavljala pomembno osebo v njegovem življenju (prav tam). Testiranec si nato 
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izmisli zgodbo, v kateri nastopata obe narisani človeški figuri, oziroma v primeru, da ima 

težave pri spontanem oblikovanju pripovedi, odgovori na serijo vprašanj (Weiner in 

Greene, 2007). Moschini (2005) navaja, da je preizkušnja risanja človeka ena izmed 

najpogosteje uporabljenih izraznih projekcijskih tehnik. 

 

2.2.2.2.3 Risanje hiše-drevesa-človeka 

Preizkus, ki ga je John Buck oblikoval leta 1948, je sprva predstavljal test inteligentnosti, 

dandanes pa se ga uporablja predvsem kot mero različnih aspektov posameznikove 

osebnosti (Polatajko in Kaiserman, 1986). Poleg človeške figure mora posameznik 

narisati tudi hišo in drevo, saj naj bi se ljudje projicirali na risbi hiše in drevesa tako, kot 

se projicirajo v sliko človeka (Buck, 1948, v Landicho, 2011). Testiranec s svinčnikom 

najprej nariše hišo, ki naj bi zrcalila njegovo življenje doma in njegov odnos z družinskimi 

člani, nato drevo, ki prikazuje posameznikov psihološki razvoj in njegove občutke v 

povezavi s širšim okoljem, in nazadnje človeka, ki naj bi predstavljal posameznikove 

občutke glede lastnega telesa in tudi njegovo samopodobo (angl. self-concept) (Cox, 

2005). Vsako risbo testiranec nariše na nov list papirja (prav tam), ki je pri risbah drevesa 

in človeka pred testiranca postavljen v vertikalni položaj, pri risbi hiše pa horizontalno 

(Weiner in Greene, 2007). Testiranje se zaključi s testirančevim odgovarjanjem na 

različna vprašanja, ki se navezujejo na posamezno risbo (Polatajko in Kaiserman, 1986). 

Risbe in odgovori testiranca se nato interpretirajo, s čimer se pridobi podatke o 

razvojnih, travmatičnih in okoljskih težavah posameznika (prav tam). Test risanja hiše-

drevesa-človeka je poleg preizkusa risanja človeka ena izmed najpogosteje uporabljenih 

izraznih projekcijskih tehnik (Moschini, 2005). 

Burns je oblikoval različico preizkusa risanja hiše-drevesa-človeka, pri kateri je dodal 

kinetično komponento (Brooke, 2004). Od osnovne različice testa se ta razlikuje tudi v 

tem, da so risbe hiše, drevesa in človeka narisane na isti strani oziroma le enem listu 

papirja (prav tam). 
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2.2.2.2.4 Risanje družine 

Preizkus, pri katerem mora testiranec narisati svojo družino, je leta 1951 oblikoval Hulse 

(Landicho, 2011). Killian (1985) opisuje, da je risba družine uporabna pri ocenjevanju 

posameznikove percepcije samega sebe v lastni družini in njegovih odnosov do staršev 

ter sorojencev. Figure, ki jih posameznik nariše, so analizirane tako izolirano kot tudi v 

relaciji z ostalimi narisanimi osebami (prav tam). Leta 1970 sta Burns in Kaufman 

oblikovala variacijo preizkušnje, pri kateri mora testiranec narisati vse člane svoje 

družine vključno s seboj med sodelovanjem v poljubni skupni dejavnosti (Cox, 2005). 

Razdalja med posameznimi figurami in njihova medsebojna interakcija naj bi zrcalila 

otrokovo samopodobo (angl. self-concept) in dinamiko družinskih razmerij (prav tam). 

 

2.2.2.2.5 Kritike uporabe risanja kot projekcijske tehnike 

Obstajajo številne raziskave, ki so bile posvečene ugotavljanju koristi in odkrivanju 

prednosti ter pomanjkljivosti risanja kot projekcijske tehnike (Landicho, 2011). Mnoge 

izmed njih so oblikovale dvom glede uporabe risanja kot pripomočka, s katerim bi lahko 

oblikovali zaključke o posameznikovi osebnosti (prav tam). Pečjak (1999) navaja, da 

mnogi psihologi kritizirajo projekcijske teste predvsem zaradi pomanjkljive zanesljivosti 

in objektivnosti. Wright in McIntyre (1982, v Landicho, 2011) pa ugotavljata, da so za 

izboljšanje diagnostične, napovedne in terapevtske vrednosti likovnih izdelkov nujne 

raziskave, ki so med seboj primerljive in omogočajo njihovo večkratno izvedbo. 

Ko govorimo o objektivnosti določene preizkušnje, je pri projekcijskih tehnikah oziroma 

natančneje pri risanju vprašljiva predvsem objektivnost pri interpretaciji končnih 

izdelkov, tj. risb. Interpretacije risb izvirajo, kot pravita Fisher in Fisher (1950, v Landicho, 

2011), iz intuitivnega postopka, ki temelji predvsem na splošnih kliničnih izkušnjah in 

deloma na poznavanju zakonitosti risanja človeške figure. 

Številni raziskovalci so razmišljali o oblikovanju univerzalnega simboličnega sistema za 

interpretacijo risb, s čimer bi zagotovili večjo objektivnost risanja kot projekcijske 

tehnike (Landicho, 2011). Posledično se je nekoliko spregledalo možen vpliv kulturnih 

razlik na risanje in konkretno na interpretacijo narisanih človeških figur (prav tam). 
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Rezultati številnih raziskav sicer kažejo, da naj bi bile projekcijske risbe neodvisne od 

kulturnih dejavnikov (npr. Hammer, 1985, v Landicho, 2011), Golomb (1992, v Landicho, 

2011) pa dodaja, da poteka razvoj risanja pri vseh otrocih po določenih zakonitostih, ki si 

sledijo od enostavnih do kompleksnejših oblik. Avtorica hkrati opozarja, da je pri 

posameznih kulturnih skupinah kljub tej zakonitosti prisoten določen vpliv družbenih in 

kulturnih spremenljivk na risanje, kar je opazno predvsem pri izboru preferenčnih 

vzorcev. 

Objektivnost risanja kot projekcijske tehnike je vprašljiva tudi zaradi prisotnega 

variiranja v njegovi praktični uporabi in posledično tudi v sami interpretaciji risb 

(Landicho, 2011). 

Za nekatere projekcijske tehnike risanja, kot je npr. risanje hiše-drevesa-človeka, sicer 

obstajajo določeni sistemi točkovanja (Landicho, 2011). Za te sisteme na splošno velja, 

da so pogosto zapleteni in dolgi, kar izpodbija namen in bistveno prednost projekcijskih 

tehnik risanja, to je, da se jih izvede v dokaj kratkem času. 

Veljavnost risanja kot projekcijske tehnike so proučevale številne raziskave, ki jih lahko 

razdelimo v dve večji skupini (Landicho, 2011): 

1. raziskave znakovnega pristopa3, ki so pokazale nizko stopnjo veljavnosti 

projekcijskih tehnik za ocenjevanje posameznikove osebnosti; 

2. raziskave globalnega pristopa, ki so vodile do mešanih rezultatov. 

Najvišjo stopnjo veljavnosti so pokazale raziskave, ki so proučevale risbe kot pokazatelje 

posameznikove kognitivne zrelosti (Landicho, 2011). 

Landicho (2011) ugotavlja, da v literaturi obstajajo nasprotujoči si rezultati različnih 

raziskav o veljavnosti risanja kot projekcijske tehnike. Avtorica vidi te razlike kot 

posledico široke variabilnosti med izvedbo, navodili in hipotezami, ki so bile v 

posameznih raziskavah preizkušene. Dodaja, da je vzrok mešanih rezultatov tudi 

                                                           
3
 Za točkovanje in interpretacijo narisanih človeških figur obstajata dva večja pristopa: znakovni in globalni 

pristop (Garb, Wood, Lilienfeld in Nezworski, 2002). Pri znakovnem pristopu se sklepi izpeljejo iz izoliranih 

risarskih potez, za globalni pristop pa je značilno, da so zaključki osnovani na vseh potezah določene risbe 

(prav tam).  
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uporaba različnih vzorcev oseb. Zaradi dejstva, da so si raziskave med seboj tako 

različne, Landicho (2011) trdi, da ni mogoče najti niti dveh raziskav, ki bi si bili dovolj 

podobni, da bi lahko na podlagi njunih rezultatov oblikovali zaključke o veljavnosti 

risanja kot projekcijske tehnike. 

Tretja kritika uporabe risanja kot projekcijske tehnike se nanaša na zanesljivost. Kadar 

pri posamezniku večkrat zapored uporabimo isto nalogo risanja, lahko dobimo množico 

risb, ki pa so med seboj popolnoma različne (Landicho, 2011). To je sicer, kot pravi 

Landicho (2011), značilno za vse projekcijske tehnike, ki vključujejo risanje. Kljub temu so 

različne raziskave pokazale visoko stopnjo ujemanja med več ocenjevalci pri 

interpretaciji risb (Landicho, 2011), zlasti ob uporabi globalnega pristopa (Golomb, 1982, 

v Landicho, 2011). Swensen (1968, Landicho, 2011) dodaja, da so ocene, pridobljene z 

globalnim pristopom, najbolj zanesljive in veljavne, medtem ko je zanesljivost in 

veljavnost ocen, pridobljenih z uporabo znakovnega pristopa, najmanjša. 

 

2.2.3 Pristopi k analizi otroške risbe 

2.2.3.1 Razvojni pristopi 

Razvojni pristopi se ukvarjajo z ugotavljanjem razvojne stopnje otrok prek analiziranja 

njihovih risb (Holliday idr., 2009). Malchiodi (1998, v Holliday idr., 2009) govori o 

prepričanju mnogih raziskovalcev, da je človeška figura univerzalna in poznana otrokom 

v vseh kulturah, zato so za ugotavljanje čustvenega in intelektualnega statusa tako otrok 

kot tudi odraslih oseb uporabljali predvsem preizkuse risanja človeka. 

Poleg ugotavljanja kognitivnih sposobnosti otrok na podlagi njihovih risb so se številni 

raziskovalci posvečali tudi proučevanju splošnega razvoja otroške risbe (Holliday idr., 

2009). 
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2.2.3.2 Psihološki pristopi 

Druga skupina pristopov se osredotoča predvsem na psihološko vsebino otroških risb z 

namenom ocenjevanja in zagotavljanja intervencije tistim otrokom, ki jo potrebujejo 

(Holliday idr., 2009). Malchiodi (1998, v Holliday idr., 2009) navaja, da so otroške risbe 

pogosto uporabljene na področjih vzgoje in izobraževanja, psihologije, psihiatrije in na 

področju likovne terapije. 

Mnogi avtorji so risanje uporabili kot psihološko oceno in intervencijski pristop pri 

posameznikih s hujšimi oblikami bolezni, kot je npr. rak (Holliday idr., 2009), prav tako pa 

je risanje uporabno pri udeležencih v različnih travmatičnih dogodkih (Avrahami, 2006, v 

Holliday idr., 2009). 

Psihološka analiza otroških risb je uporabna tudi pri proučevanju navezanosti mlajših 

otrok na druge osebe, še posebej kadar nas zanima čustvena kvaliteta tega razmerja 

(Holliday idr., 2009). 

 

2.2.3.3 Pristopi osmišljanja pomena 

Picard, Brechet in Baldy (2007, v Holliday idr., 2009) navajajo, da so pristopi osmišljanja 

pomena (angl. meaning-making approaches) na področju raziskovanja dokaj novi. Ti 

pristopi si prizadevajo spoznati in razumeti pogled posameznega otroka na določeno 

temo, hkrati pa predstavljajo pomoč odraslim osebam pri razumevanju otrokovih 

percepcij, misli in izkušenj (npr. Cox, 2005, v Holliday idr., 2009). Da bi lahko oblikovali 

bolj celosten in veljaven pomen risbe, ni dovolj le poglobljena analiza in interpretacija 

končnega izdelka, temveč moramo biti med procesom risanja pozorni tudi na otrokove 

komentarje (npr. Brooks, 2006, v Holliday idr., 2009). Številni pristopi osmišljanja 

pomena tako poudarjajo upoštevanje otrokovih komentarjev in razlag za potrditev 

pomena oziroma sporočila njegove risbe (npr. Coates, 2002, v Holliday idr., 2009). S tem 

tudi preprečimo pretirano vsiljevanje interpretacije odraslih, saj kot pravita Dockett in 

Perry (2005, v Holliday idr., 2009), interpretacija risbe pripada otroku. Coates (2002, v 

Holliday idr., 2009) dodaja, da raziskovalci in opazovalci procesa risanja tudi ne morejo 

zagotovo vedeti, kakšno je otrokovo razmišljanje, ki stoji za njegovim končnim izdelkom. 
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Obstajajo različne študije, ki so se ukvarjale z raziskovanjem otroške risbe na številnih 

področjih (Holliday idr., 2009): 

 vrednotenje učnih izkušenj (Bowker, 2007; MacPhail in Kinchin, 2004); 

 prehod v šolo (Dockett in Perry, 2005); 

 ustrahovanje (Bosacki, Marini in Dane, 2006); 

 izkušnje strahu (Driessnack, 2006); 

 kako se otrokove percepcije risb razlikujejo od predvidevanj odraslih (Coté in 

Golbeck, 2007); 

 raziskovanje zgodb, ki so vključene v otroške risbe (Coates, 2002). 

Holliday idr. (2009) pravijo, da nam lahko vsi trije pristopi k analizi otroških risb nudijo 

vpogled v svet otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, vendar poudarjajo, da so pristopi 

osmišljanja pomena tisti, ki tem otrokom omogočajo največ priložnosti, da najbolj 

svobodno izrazijo svoja mnenja, čustva in poglede. 

 

2.3 Uporaba risanja pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami 

Logopedi pri svojem diagnostičnem in terapevtskem delu večino časa poslušajo druge 

ljudi, pri čemer so prevečkrat osredotočeni le na način govora, ne pa tudi na njegovo 

vsebino (McLeod, Harrison, Holliday, McCormack in McAllister, 2010) oziroma njegovo 

sporočilno vrednost tako z emocionalnega kot tudi s socialnega vidika. Za določitev teže 

in vpliva govorno-jezikovne motnje na otroka ni dovolj le ocena njegovega govora in 

jezika, temveč je pomemben tudi vpogled v to, kako otrok doživlja svoj govor in sebe v 

komunikaciji z drugimi osebami. Holliday idr. (2009) pojasnjujejo, da četudi ti otroci 

oblikujejo jasne misli, jih morda ne zmorejo z lahkoto povedati ali izraziti na način, ki je 

razumljiv za okolico, prav tako pa navadno težje izražajo svoja mnenja in čustva z 

besedami. Zaradi težav, ki jih imajo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami pri verbalnem 

sporočanju misli, vedenj in čustev, se je oblikovala zamisel o uporabi risanja kot 

alternativnega načina, na katerega lahko ti otroci izrazijo svoje videnje lastnega govora 

(Holliday idr., 2009). 
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Uporaba risanja kot neverbalnega načina, na katerega bi lahko otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami izrazili doživljanje sebe v pogovorni situaciji in svoja občutja glede 

lastnega govora, je v logopedskem prostoru dokaj nova. V svetu trenutno obstaja le 

peščica raziskav o tej temi (Holliday idr., 2009), ki so podrobneje opisane v nadaljevanju. 

McLeod, Graham in Barr (2006, v Holliday idr., 2009) so izvedli pilotno raziskavo, v kateri 

so pet dečkov z govorno-jezikovnimi motnjami prosili, naj narišejo tri risbe. Dečki so se 

najprej narisali v pogovoru z nekom drugim, nato so narisali svojo družino, nazadnje pa 

so narisali sebe, ko počnejo nekaj, v čemer uživajo. Risbe so izražale močna sporočila o 

vplivu motnje na njihova življenja. Eden izmed dečkov je na risbi, ko govori z nekom 

drugim, nakazal, da za pogovor potrebuje nekoga z ušesi, ki poslušajo, zato da bi ga 

lahko razumel. Pri drugem dečku, ki je imel izmed vseh udeležencev najbolj nerazumljiv 

govor, je bil opazen izrazit kontrast med risbo, kjer govori z nekom drugim (narisal se je 

brez pogovornega partnerja in z žalostnim obraznim izrazom), in risbo, ki ga prikazuje v 

dejavnosti, v kateri uživa (črta, ki predstavlja usta, je bila obrnjena navzgor, s čimer je 

prikazal veselje). Ostali trije dečki so se narisali v pogovoru z nekom, s katerim se 

počutijo lagodno. V raziskavi so otroke prosili, da verbalno odgovorijo na vprašanje, kako 

se počutijo glede svojega govora, prav tako pa so morali izmed petih simbolov, ki 

prikazujejo različna čustva, označili tistega, ki najbolje prikazuje njihove občutke v 

povezavi z njihovim govorom. Večina odgovorov je bila kljub prošnji, da odgovorijo 

verbalno, neverbalnih. Verbalni odgovori so bili nerazumljivi, v enem primeru pa je 

namesto otroka odgovoril brat. 

Holliday (2008, v Holliday idr., 2009) je analizirala risbe 59 otrok z govornimi motnjami, 

starih med štiri in pet let. Otroci so morali narisati sebe, ko govorijo z nekom drugim. 

Večina otrok je za pogovornega partnerja narisala družinskega člana ali prijatelja, 

nekateri otroci pa niso narisali nikogar. Avtorica opisuje primer otroka, ki je pojasnil 

odsotnost sogovorca s tem, da enostavno ni nikogar, s katerim se rad pogovarja. Kar 

nekaj otrok je narisalo večja usta govorca, tj. sebe, in večja ušesa poslušalca, nekateri pa 

so s postavitvijo človeških figur prikazali združeno pozornost4. Holliday (2008, v Holliday 

                                                           
4
 Združena pozornost pomeni vzpostavitev in ohranjanje skupnega (združenega) fokusa pozornosti (npr. 

predmet, igrača ipd.) med dvema ali več interakcijskimi partnerji (Buckley, 2003). 
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idr., 2009) pravi, da je večina otrok na risbah prikazala pozitivna čustva prek risanja 

nasmehov, z uporabo živih barv in s položajem oseb, medtem ko so ostali otroci na 

risbah prikazali negativna čustva z risanjem žalostnih in jeznih obrazov, ali pa tako, da so 

svoje risbe počečkali. 

McLeod idr. (2010) so v raziskavi, ki je vključevala 157 otrok, starih med štiri in pet let, 

analizirale njihove risbe, ki so jih prikazovale v pogovoru z nekom drugim. V vzorec je 

bilo zajetih 143 otrok z govornimi motnjami5, govorni razvoj ostalih 14 otrok pa je bil 

tipičen. Logoped je pri vsakem otroku ocenil govor, jezik in sluh ter pregledal 

oromuskulaturne strukture. Po logopedskem pregledu so morali otroci na bel list papirja 

velikosti A4 narisati sebe v pogovoru z nekom drugim. Večina otrok je za sogovorca 

izbrala družinskega člana ali prijatelja, prav tako pa je večina risb prikazovala pogovor s 

temi osebami kot vesel dogodek. Otroci so morali po končanem risanju izmed petih 

simbolov, ki prikazujejo različna čustva, izbrati tistega, ki najbolje opisuje njihova občutja 

do lastnega govora. Avtorice so v raziskavi uporabile odstotek pravilnih konzonantov 

(angl. percentage consonants correct ali PCC) pri izgovoru posameznih besed kot mero 

za določitev stopnje težavnosti govorne motnje. Risbe otrok so bile razporejene v sedem 

skupin glede na osrednjo točko oziroma značilnost, ki je na risbi izstopala (McLeod idr., 

2010): 

1. poudarjeni deli telesa (predvsem usta, ušesa in oči); 

2. upodobitev govorjenja (valovi, ki prikazujejo govor, govorni oblački); 

3. barve in vitalnost, aktivnost (čustvena vpletenost v nalogo); 

4. obrazni izrazi; 

5. doživljanje sebe; 

6. odsotnost pogovornega partnerja in/ali čečkanje; 

7. odločitev, da ne bodo risali sebe med pogovorom, temveč da bodo narisali nekaj 

drugega. 

  

                                                           
5
 Identificiranih s strani staršev oziroma učiteljev (McLeod idr., 2010). 
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Risanje pogovora pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami ni uporabno le pri 

ugotavljanju njihovih občutij glede lastnega govora, doživljanja pogovorne situacije in 

vpliva motnje na njihovo vsakdanje življenje, temveč je uporabno tudi kot terapevtska 

tehnika (Plummer, 2011). Logopedinja Plummer opisuje risanje pogovora kot eno izmed 

številnih dejavnosti, s katerimi lahko pomagamo otrokom pri izboljšanju njihovih 

komunikacijskih spretnosti. Otrok najprej poda svojo definicijo besede pogovor, nato pa 

nariše risbo poljubnega pogovora, ki ga je imel tisti dan. Po končanem risanju odgovori 

še na nekaj vprašanj o tem, s kom se na risbi pogovarja, kdo je pričel pogovor, o čem je 

pogovor tekel, kdo je največ govoril in kdo je največ poslušal ter kako se je pogovor 

končal. Plummer (2011) opisuje tudi različico dejavnosti, kjer otrok pogovora ne nariše, 

temveč ga napiše. 

 

2.3.1 Značilnosti risb otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

Tako za psihološke pristope kot tudi za pristope osmišljanja pomena pri analizi otroških 

risb je značilna identifikacija t. i. ključnih značilnosti oziroma osrednjih točk, ki 

osvetljujejo pomen in sporočilo otrokove risbe (Furth, 2002, v Holliday idr., 2009). Furth 

(2002, v Holliday idr., 2009) definira ključne značilnosti kot točke na risbi, ki pritegnejo 

posameznikovo pozornost. Avtor dodaja, da je pri interpretaciji otroških risb potrebno 

upoštevati predvsem tiste ključne značilnosti, ki so bolj izrazite, široke in obsežne. 

Holliday idr. (2009) navajajo šest ključnih značilnosti risb otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami, na katere smo pozorni, kadar skušamo odkriti sporočilo na njihovih risbah: 

1. obrazni izrazi; 

2. poudarjeni deli telesa; 

3. upodobitev govorjenja, poslušanja; 

4. uporabljene barve; 

5. pogovorni partnerji; 

6. doživljanje sebe. 
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2.3.1.1 Obrazni izrazi 

Pri upodabljanju človeških figur otroci z risanjem različnih obraznih izrazov neposredno 

prikažejo različna čustva (Cox, 2005). Holliday idr. (2009) pravijo, da je potrebno pri risbi, 

ki vključuje tako govorca kot poslušalca, analizirati in med seboj primerjati obrazna 

izraza obeh narisanih figur. Za ustrezno prepoznavo različnih čustev, ki jih otroci 

upodabljajo na svojih risbah, je nujno poznavanje značilnih elementov, ki jih uporabljajo 

pri risanju določenih emocij. Pri risbah otrok z govorno-jezikovnimi motnjami smo 

pozorni na usmerjenost črte, ki predstavlja usta in prikazuje žalost ali veselje, saj lahko 

izraža otrokova čustva glede njegovih komunikacijskih spretnosti (Holliday idr., 2009). 

Tako otrok z risanjem navzgor obrnjene črte prikaže veselje, žalost pa izrazi s črto, ki je 

obrnjena navzdol (Cox, 2005). Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami poleg veselja in 

žalosti rišejo tudi jezo, zaskrbljenost in prestrašenost (Holliday, 2008, v Holliday idr., 

2009). 

 

2.3.1.2 Poudarjeni deli telesa 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami lahko na svojih risbah poudarijo nekatere dele 

človeške figure, kot so npr. usta, ušesa in oči, saj so ti izjemno pomembni v 

komunikacijskem procesu (Holliday, 2008, v Holliday idr., 2009). Pomembne dele telesa, 

ki nastopajo v komunikaciji, lahko otroci z govorno-jezikovnimi motnjami poudarijo tako, 

da jih narišejo večje, jih pobarvajo, jim narišejo več podrobnosti v primerjavi z ostalimi 

deli človeške figure ipd. (McLeod idr., 2006, v Holliday idr., 2009). Posamezne telesne 

dele lahko poudarijo tako pri govorcu kot pri poslušalcu, pri čemer pa ni nujno, da pri 

tistih delih telesa, ki nastopajo v paru (npr. ušesa), poudarijo oba dela, temveč le enega 

(npr. poudarijo le tisto poslušalčevo uho, ki je na risbi bližje govorcu) (prav tam). Furth 

(2002 v Holliday idr., 2009) pojasnjuje, da kadar otrok nariše del človeške figure 

neskladno z njenimi ostalimi deli, lahko to pomeni, da ta del telesa predstavlja zanj 

problematično področje. Holliday idr. (2009) opozarjajo, da moramo pri analizi in 

interpretaciji otroških risb upoštevati možnost, da otroci lahko nekatere dele telesa 

narišejo večje povsem nenamerno oziroma po naključju. 
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2.3.1.3 Upodobitev govorjenja, poslušanja 

Za upodobitev pogovora lahko otroci z govorno-jezikovnimi motnjami uporabijo različne 

elemente, kot so npr. različni valovi in črte, ki prikazujejo govor in poslušanje, govorne 

oblačke in tudi napisane besede (Holliday idr., 2009). Otroci zgoraj naštete elemente 

narišejo tako, da izhajajo iz ust, kar predstavlja govor oziroma tudi ušes, s čimer 

prikažejo poslušanje (McLeod idr., 2006, v Holliday idr., 2009). Z razdaljo med narisanimi 

figurami lahko otrok prikaže, kako ugodno oziroma nelagodno se počuti pri govorjenju z 

določenimi (narisanimi) osebami (prav tam). Otroci lahko na svojih risbah narišejo 

človeške figure, ki stojijo blizu skupaj, se držijo za roke (McLeod idr., 2006, v Holliday idr. 

2009), se nagibajo ena k drugi, prav tako pa lahko z njihovo postavitvijo prikažejo 

združeno pozornost (Holliday, 2008, v Holliday idr., 2009). Osebe so lahko narisane tudi 

tako, da stojijo daleč stran ena od druge ali pa je med njimi postavljena ovira (McLeod 

idr., 2006, v Holliday idr., 2009). 

 

2.3.1.4 Uporabljene barve 

Pomembno je, da ima otrok pri risanju na voljo cel spekter barv, med katerimi lahko 

prosto izbira (Holliday idr., 2009). Otrok lahko z uporabo različnih barv na svoji risbi na 

posreden način izrazi določena čustva (npr. Jolley, 2010, v Marjanovič Umek, 2011), po 

besedah Holliday idr. (2009) pa lahko uporabljene barve predstavljajo tudi simbolični 

izraz otrokovega odnosa do govorjenja. Fury (1996, v Holliday idr., 2009) pravi, da naj bi 

risbe otrok, ki vsebujejo pretežno svetle barve, izražale pozitivnost, krepost in 

kreativnost, tiste risbe, na katerih prevladuje le nekaj, predvsem temnih barv, kot sta 

črna ali rjava, pa naj bi izražale negativnost, pomanjkanje energije in navdušenja. Furth 

(2002, v Holliday idr., 2009) opisuje, da lahko dodatne smernice pri interpretaciji barv 

črpamo tudi iz narave. Tako naj bi npr. zelena barva predstavljala rast in zdravje, rumena 

pa energijo in toploto (Furth, 2002, v Holliday idr., 2009). Pri interpretaciji barv, prisotnih 

na otroški risbi, moramo biti previdni, da jim ne pripišemo napačnih pomenov. Kot je že 

bilo omenjeno, različni avtorji opozarjajo na to, da moramo pri interpretaciji upoštevati 

individualne razlike med otroki v izboru in rabi barv, saj lahko barve izbirajo le glede na 

njihovo všečnost oziroma nevšečnost (Cox, 2005). Izbor barv je tudi tesno povezan z 
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otrokovo starostjo in trenutnim počutjem (Pogačnik Toličič, 1986), Holliday idr.(2009) pa 

dodajajo, da otroci lahko določeno barvo izberejo tudi povsem nenamerno. 

 

2.3.1.5 Pogovorni partnerji 

Kadar otroke prosimo, da narišejo sebe v pogovoru z nekom drugim, pridobimo številne 

dodatne informacije že z otrokovo izbiro pogovornega partnerja (Holliday idr., 2009). 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami se lahko narišejo, ko govorijo z nekom, ki ga 

poznajo in jim je v pogovoru z njim prijetno, lahko pa se narišejo tudi z nekom, s katerim 

jim je v komunikaciji nelagodno (prav tam). Večina otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami si za pogovornega partnerja izbere družinske člane ali prijatelje, ki pa niso 

nujno le resnični, temveč so lahko tudi namišljeni (Holliday, 2008, v Holliday idr., 2009). 

Holliday (2008, v Holliday idr., 2009) opisuje nekaj risb otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami, ki so si za pogovornega partnerja izbrali like iz televizijskih serij ali celo živali. 

Nekateri otroci z govorno-jezikovnimi motnjami pa na svojih risbah sogovorca tudi 

izpustijo (prav tam). 

 

2.3.1.6 Doživljanje sebe 

Pri analiziranju otroške risbe smo pozorni tudi na velikost in proporce upodobljenih oseb 

in predmetov (Furth, 2002 v Holliday idr., 2009). Otrokovo zavedanje in doživljanje 

samega sebe se na risbi odraža skozi narisane podrobnosti in velikostne diferenciacije 

(Holliday idr., 2009). Holliday idr. (2009) navajajo, da se lahko otroci, ki se počutijo 

manjvredne ali manj pomembne, narišejo manjše in manj podrobno v primerjavi z 

osebo, s katero govorijo. Podobno menijo tudi številni drugi raziskovalci, ki pravijo, da 

velikostna nesorazmernost posameznih delov oziroma kar celotnih narisanih človeških 

figur lahko zrcali njihovo čustveno pomembnost za otroka (Cox, 2005). Že prej so bile 

omenjene različne teorije, ki pojasnjujejo velikostno nesorazmernost v predšolskem 

obdobju. Mnoge izmed njih pripisujejo nesorazmerne velikosti posameznih elementov 

na otroški risbi predvsem otrokovemu načrtovanju risanja in ne vplivu čustev, kar 

zagovarjajo nekatere druge teorije. Predvsem zaradi prisotnosti različnih razlag, ki 
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pojasnjujejo velikostno nesorazmernost narisanih elementov na risbah predšolskih 

otrok, moramo biti pri interpretaciji risb in pripisovanju pomena velikostno 

nesorazmernih delov oziroma celotnih narisanih človeških figur previdni. Pomembno je, 

da ugotovimo, koga si je otrok izbral za pogovornega partnerja, saj nam to lahko pomaga 

pri razlagi velikosti posameznih figur (npr. otrok si za sogovorca izbere odraslega in 

posledično ga nariše višjega, saj je dejansko višji od otroka) (Holliday idr., 2009). 

 

2.3.2 Opozorila 

Holliday idr. (2009) navajajo nekaj opozoril, ki jih moramo upoštevati pri pridobivanju, 

analiziranju in interpretaciji risb otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. 

Večina otrok z govorno-jezikovnimi motnjami je bila v do sedaj izvedenih raziskavah 

pripravljena narisati risbo v skladu z navodili naloge, nekateri otroci pa so kljub temu 

narisali tudi kaj povsem drugega, npr. predmete, vzorce in druge podobe (Holliday idr., 

2009). Kljub temu, da naj bi za večino otrok risanje predstavljalo dejavnost, ki jim prinaša 

veselje in v katero se spontano ter pogosto vključujejo (Landicho, 2011), se moramo 

zavedati, da za nekatere otroke risanje ni nekaj vsakdanjega, prijetnega ali celo 

pozitivnega (Dockett, Einarsdottir in Perry, 2009, v Holliday idr., 2009). Otroku risanja ne 

smemo vsiljevati in moramo spoštovati njegov odziv na zahteve naloge kot tudi njegovo 

odločitev glede tematike v lastni risbi (Holliday idr., 2009). 

Drugo opozorilo se nanaša na veljavnost in zanesljivost pri interpretaciji risb (Holliday 

idr., 2009). Obstajajo številne kritike uporabe risanja kot projekcijske tehnike predvsem 

zaradi različnih raziskav, ki opozarjajo na njihovo nižjo zanesljivost in veljavnost 

(Landicho, 2011). Pri analizi otroških risb moramo biti previdni zlasti pri tistih vsebinskih 

elementih, ki nimajo enoznačnega pomena oziroma ki jih lahko pojasnimo z različnimi, 

tudi nasprotnimi teorijami. Holliday idr. (2009) tako opozarjajo, da smo lahko pretirano 

osredotočeni na pomotoma poudarjene oziroma povečane dele narisane človeške figure 

in jim posledično pripisujemo neustrezne pomene, prav tako pa izpostavljajo previdnost 

pri interpretaciji uporabljenih barv, saj jih lahko otrok izbere povsem nenamerno ipd. 

Avtorice nadalje opozarjajo, da na podlagi le ene risbe morda ne moremo odkriti 
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njenega celotnega sporočila, saj morebiti ni reprezentativna, obenem pa lahko tudi več 

risb istega otroka izraža povsem drugačne pomene oziroma nosijo različna sporočila. Rae 

(1991, v Holliday idr., 2009) dodaja, da je pri analizi in interpretaciji otroških risb 

potrebno upoštevati tudi to, da se risbe skozi čas spreminjajo. 

K analizi in interpretaciji otroških risb lahko pristopimo na različne načine, pa vendar pri 

obravnavi risb otrok z govorno-jezikovnimi motnjami za najprimernejše veljajo t. i. 

pristopi osmišljanja pomena (Holliday idr., 2009). Kot je že bilo omenjeno, je za te 

pristope v splošnem značilno, da interpretacijo svojega končnega izdelka opravi otrok 

sam, in sicer s čim manjšim vplivom odraslih oseb. Da bi lahko to dosegli, moramo med 

procesom risanja pozornost usmeriti na otrokove komentarje, katere upoštevamo pri 

končni interpretaciji njegovega izdelka (npr. Dockett in Perry, 2005, v Holliday idr., 

2009). Interpretacijo risb otrok z govorno-jezikovnimi motnjami lahko otežujejo težje 

razumljivi komentarji ali pa celo njihova odsotnost med samim risanjem, prav tako pa 

obstaja možnost, da zaradi težav pri verbalnem izražanju interpretacija risb ni v zadostni 

meri odvisna le od otrok (Holliday idr., 2009). Otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami 

lahko omogočimo in olajšamo interpretacijo njihovih risb, hkrati pa preprečimo 

pretirano vsiljevanje interpretacije odraslih oseb tako, da jim ponudimo druge oblike 

neverbalnega sporočanja (prav tam). Holliday idr. (2009) predlagajo enostavna 

dihotomna vprašanja o risbi, simbole, ki prikazujejo različna čustva, med katerimi otroci 

izberejo tistega, ki najbolj opisuje njihovo počutje ipd. Morris (2003, v Holliday idr., 

2009) dodaja, da smo med procesom risanja pozorni tudi na otrokove geste, kretnje, 

obrazne izraze itd., saj nam te informacije lahko pomagajo pri razlagi njegove risbe. 

Otrokove odzive med risanjem nam lahko pojasnijo tudi njegovi starši oziroma skrbniki, 

vendar s tem dopuščamo odraslim osebam, da prispevajo h končni interpretaciji 

otrokove risbe, kar pa ni v skladu z lastnostmi in načeli pristopov osmišljanja pomena 

(Holliday idr., 2009). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami se z raznolikimi ovirami ne srečujejo le v besedni 

komunikaciji z okoljem, temveč je vpliv motenj opazen tudi na številnih drugih 

pomembnih področjih njihovega življenja. Okolica jih pogosto pomanjkljivo oziroma 

napačno razume, kar ima precejšen vpliv na njihove socialne odnose z vrstniki in 

odraslimi ter na njihova občutja glede lastnega govora. Za učinkovito logopedsko delo 

torej ni dovolj le ocena otrokovega govora in jezika, temveč je pomemben tudi vpogled v 

to, kako otrok doživlja samega sebe in svoj govor v komunikaciji z drugimi osebami. 

Zaradi omejitev in ovir, s katerimi se otroci z govorno-jezikovnimi motnjami srečujejo pri 

verbalnem sporazumevanju, se je v logopedskem prostoru oblikovala zamisel o uporabi 

risanja kot alternativnega načina, na katerega lahko dotični otroci izrazijo doživljanje 

sebe in svojega govora v pogovorni situaciji. Z uporabo risanja v tovrstne namene bi se v 

logopedski stroki oddaljili od tradicionalnega pogleda na motnjo, ki je pretirano 

osredotočen le na govor in jezik ter njuno motenost, in se tako približali njenemu 

večplastnemu definiranju, ki poudarja vpliv te motnje na otrokovo počutje in njegovo 

delovanje v socialnem okolju. 

 

3.2 Cilji 

Osnovni namen diplomskega dela je na osnovi teoretskih spoznanj analizirati in 

interpretirati risbe otrok z govorno-jezikovnimi motnjami ter na podlagi ugotovitev 

skušati pojasniti, kako doživljajo sebe in svoj govor v komunikaciji z drugimi osebami. 

Ugotoviti želim, katere so splošne značilnosti risb otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

in na podlagi katerih elementov, prisotnih na njihovih risbah, lahko sklepamo o 

otrokovem splošnem počutju v pogovorni situaciji in o čustvih, povezanih z doživljanjem 

lastnega govora. Obenem želim odkriti tudi tiste elemente, ki izražajo otrokovo 

morebitno stisko zaradi govorno-jezikovnih motenj. 
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3.3 Raziskovalna vprašanja 

1. S katerimi elementi otroci z govorno-jezikovnimi motnjami na svojih risbah 

upodabljajo govorjenje in poslušanje? 

2. Koga si otroci z govorno-jezikovnimi motnjami izberejo za partnerja v pogovoru? 

3. Ali otroci z govorno-jezikovnimi motnjami na svojih risbah poudarijo tiste dele 

človeškega telesa, ki so pomembni v komunikacijskem procesu (npr. usta, ušesa 

in oči)? 

4. S katerimi elementi na risbi otroci z govorno-jezikovnimi motnjami prikažejo 

doživljanje sebe v pogovoru z drugimi posamezniki in svoja čustva glede lastnega 

govora? 

5. Katere so prevladujoče barve na risbah otrok z govorno-jezikovnimi motnjami? 

6. Kakšen je odgovor otrok z govorno-jezikovnimi motnjami na vprašanje o 

njihovem počutju glede lastnega govora? 

 

3.4 Raziskovalna metoda 

3.4.1 Opis raziskave in metod raziskovanja 

Raziskava v empiričnem delu diplomskega dela je kvalitativne narave. »S pojmom 

kvalitativna raziskava označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno izkustveno 

gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to 

gradivo tudi obdelano in analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajejo 

števila, in brez operacij nad števili« (Mesec, 1998, v Vogrinc, 2008, str. 47). Kvalitativni 

raziskovalci si prizadevajo »[...] ugotoviti, kako posamezniki vidijo, doživljajo in 

interpretirajo določeno situacijo, kakšen pomen ji pripisujejo« (Vogrinc, 2008, str. 49). 

Gre za t. i. idiografski pristop, saj je kvalitativno empirično raziskovanje usmerjeno k 

proučevanju posameznih primerov, »[...] pri čemer pa ni nujno, da gre za posamezno 

osebo, proučujemo lahko tudi posamezno skupino« (Vogrinc, 2008, str. 96). 
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Zbiranje empiričnega gradiva je potekalo z uporabo ene izmed izraznih metod 

projekcijskih tehnik, tj. risanja, in delno strukturiranega intervjuja oziroma pogovora. 

Pri nalogi risanja je vsak otrok dobil debelejši list bele barve velikosti A4, na katerega je z 

barvicami narisal sebe, ko govori z nekom drugim. Otroci so imeli pri risanju na voljo 

dvanajst barvic ustrezne debeline in različnih barv ter različnih odtenkov istih barv 

(rumena, oranžna, svetlo in temno rdeča, roza, vijolična, svetlo in temno modra, svetlo 

in temno zelena, rjava, črna), med katerimi so lahko svobodno izbirali. Risanje je bilo 

časovno neomejeno, v povprečju pa so udeleženci svoje risbe narisali v največ petih 

minutah. 

Potrebne dodatne podatke za analizo in interpretacijo risb sem pridobila z uporabo 

delno strukturiranega intervjuja, ki je vključeval vprašanja v povezavi z vsebino narisane 

risbe. Uporaba delno strukturiranega intervjuja dopušča spreminjanje in prilagajanje 

vprašanj glede na otrokove odgovore (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Vsem 

otrokom sem zastavila nekaj enotnih, vnaprej določenih vprašanj, del vprašanj pa se je 

nanašal na specifične elemente oziroma značilnosti risbe, ki jo je posamezni otrok 

narisal, in na njegove odgovore. 

Zaradi slabše razumljivosti oziroma številnih težav in omejitev, s katerimi se otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami soočajo pri besednem izražanju, je bila večina vprašanj v 

okviru delno strukturiranega pogovora dihotomne narave. Pri zadnjem vprašanju 

intervjuja, ki se nanaša na otrokove emocije glede lastnega govora, sem otrokom 

ponudila simbole, tj. obraze, ki prikazujejo različna čustva oziroma počutja, s katerimi so 

neverbalno odgovorili na zastavljeno vprašanje (Slika 1). Vsak otrok je pobarval enega 

izmed treh simbolov oziroma obrazov, ki prikazujejo veselje, nevtralno počutje in žalost, 

s čimer je dopolnil oziroma nadomestil verbalni odgovor na zastavljeno vprašanje. 

 

Slika 1: Simboli oziroma obrazi, ki prikazujejo različna počutja 
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Pri zbiranju podatkov sem uporabila napravo za zvočno snemanje. Starši otrok, 

vključenih v raziskavo, so pred začetkom zbiranja podatkov podpisali vsa potrebna 

soglasja. 

 

3.4.2 Opis vzorca 

V raziskavi je bil uporabljen neslučajnostni namenski vzorec. Vzorec zajema predšolske 

otroke, stare med štiri in pet let, ki so v šolskem letu 2012/13 vključeni v individualno 

logopedsko obravnavo zaradi govorno-jezikovnih motenj oziroma obiskujejo enega od 

ljubljanskih vrtcev. Prvo skupino sestavlja osem otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, ki 

so vključeni v logopedsko obravnavo v Zdravstvenem domu Ljubljana (enoti Moste-Polje 

in Šiška). Drugo skupino sestavlja pet otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem, ki 

obiskujejo ljubljanski Vrtec Viški gaj (enota Zarja). 

Obe skupini sestavljajo otroci, ki nimajo ugotovljenih težav in motenj na drugih razvojnih 

področjih, prav tako pa vsi radi rišejo. Poleg teh dveh kriterijev je bila pri izboru otrok 

ključnega pomena še njihova kronološka starost. Skupini med seboj nista bili izenačeni 

po nobenem kriteriju. 

 

3.4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Staršem otrok v Vrtcu Viški gaj so bili posredovani dopisi, v katerih je bil opisan namen in 

postopek raziskave, ter soglasja, s katerimi dovoljujejo sodelovanje njihovega otroka v 

raziskavi. Po prejetih izpolnjenih in podpisanih soglasjih so otroci s tipičnim govorno-

jezikovnim razvojem narisali svoje risbe in jih interpretirali z odgovori na zastavljena 

vprašanja. 

V obeh enotah Zdravstvenega doma Ljubljana sta logopedinji starše otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami ustno seznanili z raziskavo. Tisti starši, ki so se strinjali z vključitvijo 

svojega otroka v raziskovalni proces, so na naslednjem obisku oziroma obravnavi pri 
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logopedinji podpisali soglasje. Takrat so otroci z govorno-jezikovnimi motnjami tudi 

narisali svoje risbe in odgovorili na vprašanja v okviru delno strukturiranega intervjuja. 

Zbiranje empiričnega gradiva je potekalo individualno. Vsakemu otroku sem uvodoma 

pojasnila, kako bo potekalo srečanje, nato pa sem mu podala navodilo, v katerem je bilo 

jasno opredeljeno, kaj mora narisati. Ko sem se prepričala, da je otrok ustrezno razumel 

navodila naloge, sem predenj vertikalno položila debelejši bel list papirja velikosti A4 in 

mu ponudila dvanajst barvic za risanje. Po končanem risanju sem izvedla delno 

strukturiran intervju z vprašanji, ki so se nanašala na vsebino otrokove risbe. V zadnjem 

delu srečanja sem vsakega otroka vprašala, kako se počuti glede svojega govora oziroma 

kako se počuti, ko govori. Nato sem mu predstavila tri simbole, tj. obraze, ki prikazujejo 

različna čustva (veselje, nevtralno počutje in žalost), in ga prosila, da pobarva tisti 

simbol, ki najbolj odraža njegova čustva glede lastnega govora. 

Pri skupini otrok z govorno-jezikovnimi motnjami so bili med nalogo risanja in 

pogovorom v prostoru prisotni tudi njihovi starši. Ti so nudili pomoč pri razumevanju 

vsebine otrokovega pripovedovanja, kadar je bil govor njihovega otroka težje razumljiv 

oziroma nerazumljiv. Nekateri izmed staršev so podali tudi dodatne informacije o govoru 

svojega otroka, ki so se kasneje izkazale za uporabne pri analizi in interpretaciji risb otrok 

z govorno-jezikovnimi motnjami. Pri tem sem bila pozorna, da sem uporabila le tiste 

informacije, ki so vključevale dejstva o otrokovem govoru, ne pa osebnega mnenja 

staršev. 

Kasneje sem opravila transkripcijo delno strukturiranega intervjuja in otrokovih 

komentarjev med risanjem, ki predstavljajo pomemben vir informacij pri ustrezni analizi 

in interpretaciji otroških risb. Pri slednji sem bila pozorna na šest ključnih elementov risb 

otrok z govorno-jezikovnimi motnjami (Holliday idr., 2009): 

1. obrazni izrazi; 

2. poudarjeni deli telesa; 

3. upodobitev govorjenja, poslušanja; 

4. uporabljene barve; 

5. pogovorni partnerji; 

6. doživljanje sebe. 
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V skladu z načeli pristopov osmišljanja pomena sem pri analizi in interpretaciji risb 

upoštevala otrokove odgovore na zastavljena vprašanja in tudi njegove komentarje med 

risanjem, kadar so bili ti prisotni. 

 

3.5 Rezultati in interpretacija 

V nadaljevanju so predstavljene risbe vseh otrok, ki so sodelovali v raziskavi, skupaj z 

njihovimi pripadajočimi analizami in interpretacijami. 

Risbe so razdeljene v dve večji skupini; v prvo skupino sodijo risbe otrok brez govorno-

jezikovnih motenj oziroma otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem, drugo skupino 

pa sestavljajo risbe otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Znotraj vsake skupine so risbe 

razporejene glede na kronološko starost otrok v starostnem razponu od štiri do pet let, 

in sicer od najmlajših do najstarejših otrok. Poleg kronološke starosti v letih in mesecih je 

za vsakega otroka naveden spol ter začetnica njegovega imena. 

Pod risbo vsakega otroka je njen vsebinski opis, ki je osredotočen predvsem na šest 

ključnih značilnosti risb otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. V opisu so navedeni 

komentarji in odgovori na vprašanja, ki so jih podali otroci, pri risbi enega od otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami pa je prisoten tudi komentar starša. 

Po predstavitvi risb otrok iz posamezne skupine je navedena njihova medsebojna 

primerjava znotraj vsake skupine. Tako so med seboj primerjane risbe otrok iz skupine 

otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem, kot tudi risbe otrok iz skupine otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami. Primerjava izhaja iz šestih ključnih značilnosti, ki se 

pojavljajo na risbah otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, izpostavljene pa so tudi 

podobnosti in razlike med risbami otrok iz posamezne skupine. To poglavje vključuje tudi 

opis in razlago oziroma interpretacijo tistih elementov, ki so jih na svojih risbah upodobili 

posamezni otroci. 

V zadnjem delu poglavja se nahajajo odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Vsebina vsakega odgovora je osredotočena predvsem na risbe otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami, del besedila pa je namenjen tudi medsebojni primerjavi risb otrok 
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z govorno-jezikovnimi motnjami in risb otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem. Pri 

oblikovanju odgovorov sem svoje ugotovitve primerjala in podkrepila z že znanimi 

dognanji ter zaključki drugih raziskovalcev in avtorjev, ki so se ukvarjali s podobno 

oziroma enako tematiko. 

 

  



Sabrina Cirman  Risbe otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

55 
 

3.5.1 Risbe otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem 

 

Slika 2: Deklica A. (4 leta in 2 meseca) se pogovarja z mlajšim bratom in s prijateljico iz vrtca 

 

Deklica A. (figura levo) se je narisala med pogovorom z mlajšim bratom (figura v sredini) 

in s prijateljico iz vrtca (figura desno) (Slika 2). Pogovarjajo se o skakanju na trampolinu, 

kar je dekličina najljubša tema pogovora. Osebe stojijo blizu skupaj, kar kaže na to, da 

jim je v medsebojni komunikaciji prijetno. Deklica je pojasnila, da so vsi trije veseli, ker 

se pogovarjajo drug z drugim, kar je razvidno tudi iz njihovih obraznih izrazov. Vse tri 

figure so brez ušes, usta pa so narisana z dvojno črto, ki prikazuje širok nasmeh. Deklica 

je bratu in prijateljici narisala velike oči, sebi pa majhne. Na vprašanje, kako se počuti 

glede svojega govora, je odgovorila, da v redu, med simboli, ki prikazujejo različna 

počutja, pa je pobarvala . Pojasnila je, da se med govorjenjem počuti dobro, in dodala, 

da se slabo počuti predvsem takrat, ko je bolna. Celotna risba je narisana z dekličino 

najljubšo barvo, tj. roza.  
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Slika 3: Deček T. (4 leta in 3 meseci) se pogovarja s prijateljem iz vrtca 

 

Deček T. (figura desno) se je narisal v pogovoru s prijateljem iz vrtca (figura levo) (Slika 

3). Pogovarjata se o igrici, ki jo rada igrata na mobilnih telefonih svojih družinskih članov. 

Položaj narisanih oseb kaže na to, da je dečkoma v medsebojni komunikaciji prijetno, 

prav tako pa iz njunih obrazov razberemo, da sta vesela. Deček je od pomembnih delov 

telesa, ki sodelujejo v komunikaciji, obema figurama narisal usta in velike oči, ušesa pa je 

izpustil. Prav tako nobeni od figur ni narisal rok. Glede svojega govora se počuti v redu, 

med simboli, ki prikazujejo različna počutja, pa je pobarval . Celotno risbo je narisal z 

eno barvo, tj. s temnejšim odtenkom zelene, ki mu je bila izmed vseh razpoložljivih barv 

tudi najbolj všeč.  
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Slika 4: Deklica M. (4 leta in 9 mesecev) se pogovarja s prijateljico 

 

Deklica M. (figura desno) se je narisala med pogovorom s prijateljico (figura levo) (Slika 

4). Z njo se rada pogovarja, zlasti o igri z Barbie igračami. Deklica je pojasnila, da je njena 

prijateljica nekoliko starejša od nje, kar je razvidno tudi iz risbe, saj je figura, ki prikazuje 

prijateljico, narisana večje v primerjavi s figuro, ki predstavlja deklico. Osebi sta narisani 

blizu skupaj in tako, da sta obrnjeni ena proti drugi. Položaj oči obeh narisanih figur 

nakazuje, da se deklici med seboj gledata, iz njunih obraznih izrazov pa razberemo, da 

sta veseli in da jima je v pogovoru prijetno. Od pomembnih delov telesa, ki nastopajo v 

komunikaciji, je deklica na obrazih obeh figur upodobila le oči in usta, medtem ko je 

ušesa izpustila. Na vprašanje, kako se počuti glede svojega govora, je odvrnila, da dobro, 

in pobarvala . Celotna risba je narisana z eno barvo, tj. s svetlejšim odtenkom rdeče, ki 

je dekličina najljubša barva.  
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Slika 5: Deklica N. (4 leta in 11 mesecev) v pogovoru s prijateljico iz vrtca 

 

Deklica N. je narisala sebe (figura levo), ko se pogovarja s prijateljico iz vrtca (figura 

desno) (Slika 5). Z njo se veliko in tudi rada pogovarja, predvsem »o Barbikah«, kar je 

dekličina najljubša tema pogovora. Osebi sta narisani blizu skupaj, kar nakazuje na to, da 

jima je v medsebojni komunikaciji lagodno, prav tako pa je deklica na njunih obrazih 

upodobila veselje. Deklica je od pomembnih delov telesa, ki nastopajo v komunikaciji, 

obema figurama narisala oči in usta, ušesa pa je izpustila. Glede na položaj oči obeh oseb 

bi lahko sklepali, da se deklici med pogovorom gledata. Na vprašanje, kako se počuti 

glede svojega govora, deklica ni podala besednega odgovora, od simbolov pa je 

pobarvala . Pojasnila je, da sicer rada govori, trenutno pa se med pogovorom zaradi 

bolezni ne počuti najbolje. Pri risanju celotne risbe je deklica uporabila svetlejši odtenek 

rdeče barve, ki je njena najljubša barva.  
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Slika 6: Deček M. (5 let) se pogovarja s prijateljem iz vrtca 

 

Deček M. (figura levo) se je narisal, ko se pogovarja s prijateljem iz vrtca (figura desno) 

(Slika 6). Na splošno se z njim rad in tudi veliko pogovarja, najraje »o živalih«. Deček je 

pojasnil, da njegov prijatelj govori več kot on, pri čemer pa ga vedno posluša. Nobeni od 

figur ni narisal ušes, je pa od pomembnih delov telesa, ki nastopajo v komunikaciji, 

upodobil usta in oči. Položaj slednjih na obrazu leve figure nakazuje, da deček med 

pogovorom gleda svojega sogovornika. Dečka sta narisana blizu drug drugega, kar kaže 

na to, da jima je v medsebojni komunikaciji lagodno, njuna obrazna izraza pa prikazujeta 

veselje. Na vprašanje, kako se počuti glede svojega govora, je odgovoril, da v redu, med 

simboli, ki prikazujejo različna občutja, pa je pobarval . Pri risanju je deček uporabil kar 

nekaj barv, ki jih je izbral v skladu z načelom realizma, z izjemo črne, s katero je deček 

svojemu sogovorniku narisal roke. Na obrazu desne figure, ki predstavlja dečkovega 

sogovornika, je pod levim očesom narisana rumena linija, ki pa ne pomeni ničesar 

določenega, saj se je deček, ko jo je narisal, zmotil.  
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3.5.1.1 Primerjava risb otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem 

Otroci s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem so pogovor med osebami na svojih risbah 

prikazali na različne načine. Prav vsi so narisali osebe, ki stojijo blizu skupaj, deklica M. pa 

je z risanjem oseb s profila in tako, da sta figuri obrnjeni ena proti drugi, prikazala, da se 

osebi med pogovorom tudi gledata (glej Sliko 4). Položaj oči obeh oseb na risbi deklice N. 

prav tako nakazuje, da imata osebi vzpostavljen očesni kontakt (glej Sliko 5), na risbi 

dečka M. pa lahko opazimo, da le ena oseba gleda drugo (glej Sliko 6). Ti otroci so na 

svojih risbah z risanjem očesnega stika med sogovorniki poudarili vlogo slednjega v 

komunikacijskem procesu. Deček T. je na svoji risbi obema osebama narisal velike oči v 

primerjavi z ostalimi deli njunih teles (glej Sliko 3), deklica A. pa je večje oči narisala le 

svojima sogovornikoma, pri čemer jih je poudarila tudi tako, da jih je pobarvala (glej 

Sliko 2). Med ostale pomembne dele človeškega telesa, ki nastopajo v komunikacijskem 

procesu, sodijo tudi usta in ušesa. Kljub temu, da so otroci brez govorno-jezikovnih 

motenj v svojih odgovorih na vprašanja v okviru delno strukturiranega intervjuja 

pojasnili, da se osebe na njihovih risbah med seboj poslušajo, ušes ni upodobil prav 

nihče. Usta so na svojih risbah upodobili vsi otroci s tipičnim-govorno jezikovnim 

razvojem, vendar jih pri tem niso poudarili. 

Čustva, tako pozitivna kot negativna, so lahko na otroški risbi predstavljena neposredno 

z risanjem človeške figure oziroma njenega obraznega izraza, kot tudi posredno z 

uporabo barv in drugih abstraktnih vsebin (Marjanovič Umek, 2011). Otroci brez 

govorno-jezikovnih motenj na svojih risbah niso prikazali negativnih čustev, temveč le 

pozitivna, kar razberemo iz uporabe njihovih najljubših barv in bližine narisanih oseb ter 

iz risanja obraznih izrazov. Vsi otroci so na obrazih oseb upodobili veselje z risanjem 

nasmeha, pri čemer ga je večina upodobila z enojno navzgor obrnjeno črto, z izjemo 

deklice A., ki ga je narisala z dvema črtama (glej Sliko 2). Oblika ust, ki jih je upodobila, bi 

lahko prikazovala pogovor med narisanimi osebami, vendar pa je deklica v razlagi svoje 

risbe pojasnila, da se osebe le smejijo in da odprta usta ne predstavljajo govornega akta. 

Bližina narisanih oseb izraža otrokovo počutje v pogovoru z izbranim sogovornikom 

oziroma izbranimi sogovorniki, kadar jih otrok na svoji risbi upodobi več. Tako naj bi 

otrok z risanjem oseb, ki stojijo blizu skupaj, izražal, da jim je v medsebojni komunikaciji 
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lagodno, s tem, ko bi osebe narisal daleč stran eno od druge, pa naj bi izrazil bolj 

negativna občutja (McLeod idr., 2006, v Holliday idr., 2009). Vsi otroci brez govorno-

jezikovnih motenj so osebe na svojih risbah narisali tako, da stojijo blizu skupaj, kar 

nakazuje, da jim je v medsebojni komunikaciji prijetno, prav tako pa je bližina narisanih 

oseb v tem primeru tudi posreden izraz pozitivnih čustev. 

Otroci so imeli pri risanju na voljo cel spekter različnih barv in njihovih odtenkov, med 

katerimi so lahko svobodno izbirali, kljub temu pa je večina otrok s tipičnim govorno-

jezikovnim razvojem svoje risbe narisala le z eno, svojo najljubšo barvo (Graf 1). Pri tem 

je izjema deček M., ki je na svoji risbi uporabil več različnih barv, pri čemer se je v veliki 

meri držal načela realizma (glej Sliko 6). V njegovem primeru uporabljene barve na risbi 

ne izražajo emocij, saj jih je izbiral na podlagi vizualnih informacij. Barve na risbah ostalih 

otrok brez govorno-jezikovnih motenj pa so posreden izraz njihovih predvsem pozitivnih 

čustev, saj so pri risanju uporabili le svoje najljubše barve. 

 

Graf 1: Prikaz barv, ki so jih posamezni otroci s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem uporabili na svojih 

risbah 

 

Otroci so si za pogovornega partnerja lahko izbrali, kogar so želeli, prav tako niso bili 

omejeni pri številu izbranih sogovornikov. Večina otrok si je izbrala in na svoji risbi 
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upodobila enega pogovornega partnerja, izjema je le deklica A., ki si je izbrala dva 

sogovornika (Preglednica 1). Vsi so se narisali v pogovoru z osebami, s katerimi se radi in 

tudi veliko pogovarjajo, prav tako pa jim je z njimi v medsebojni komunikaciji prijetno, 

kar so otroci na svojih risbah prikazali z bližino narisanih oseb. Nihče od otrok s tipičnim 

govorno-jezikovnim razvojem si za sogovornika ni izbral odrasle osebe. Skoraj vsi so na 

risbah kot pogovorne partnerje upodobili prijatelje iz svoje vrtčevske skupine, deklica M. 

pa si je za sogovornico izbrala prijateljico, ki je od nje nekoliko starejša, saj že obiskuje 

šolo. Deklica, ki je na svoji risbi upodobila dva sogovornika, je poleg prijateljice iz vrtca 

narisala tudi mlajšega brata. 

Preglednica 1: Sogovorniki, ki so jih posamezni otroci s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem upodobili na 

svojih risbah 

 SOGOVORNIKI 

OTROCI 

družinski člani oziroma 

sorodniki 
prijatelji iz vrtca prijatelji izven vrtca 

brat 

deklica A. X X  

deček T.  X  

deklica M.   X 

deklica N.  X  

deček M.  X  

SKUPAJ 1 4 1 

 

 

Velikost, proporci in podrobnosti narisanih oseb razodevajo, kako se otroci dojemajo v 

komunikaciji z drugimi, narisanimi osebami (Holliday idr., 2009). Otroci, ki se v pogovoru 

doživljajo kot manj pomembni in manjvredni, se lahko narišejo manjše in manj podrobno 

v primerjavi z osebo, s katero govorijo (prav tam). Večina otrok brez govorno-jezikovnih 
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motenj je na svoji risbi upodobila osebe približno enake velikosti in s podobnimi 

podrobnostmi. Izjema je deklica M., ki je svojo sogovornico narisala nekoliko večjo v 

primerjavi s seboj, kar bi lahko pomenilo, da se počuti manjvredno oziroma manj 

pomembno v pogovoru s svojo prijateljico (glej Sliko 4). Pri razlagi svoje risbe je deklica 

pojasnila, da je njena sogovornica dejansko starejša in višja od nje, ter da tudi že 

obiskuje šolo. V tem primeru torej velikostna razlika med narisanima osebama ne izraža 

dekličinega občutka manjvrednosti oziroma manjše pomembnosti v komunikaciji z 

izbrano sogovornico, saj je pri risanju upoštevala dejstvo, da je njena prijateljica resnično 

višja od nje.  
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3.5.2 Risbe otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

 

Slika 7: Deklica S. (4 leta) se pogovarja z materjo 

 

Deklica S. (figura zgoraj) se je narisala v pogovoru z materjo (figura spodaj) (Slika 7). Z njo 

se rada pogovarja, predvsem o risanju, kar je tudi njena najljubša dejavnost. Pojasnila je, 

da je vesela, ko govori z njo, sicer pa na obrazih obeh oseb ni upodobila prepoznavnih 

čustev. Osebi sta narisani blizu skupaj, kar nakazuje, da jima je v medsebojni 

komunikaciji prijetno. Figuri, ki predstavlja mater, ni narisala ušes, ji je pa narisala nos, 

usta in oči, pri čemer je tisto oko, ki je bližje zgornji figuri, narisala večje. Figuri, ki 

predstavlja deklico, ni narisala ust, ji pa je narisala velike oči in velika ušesa. Dekličin oče 

je pojasnil, da deklica na splošno ne govori veliko in potrebuje mnogo spodbud, da se 

vključi v pogovor. Na vprašanje, kako se počuti glede svojega govora, ni podala 

besednega odgovora, med simboli pa je pobarvala . Pri risanju je uporabila dve barvi, 

ki sta ji všeč; s temno rdečo je narisala sebe, z vijolično pa svojo mater.  
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Slika 8: Deček L. (4 leta in 4 meseci) se pogovarja z babico 

 

Deček L. (figura levo) se je narisal med pogovorom z »babi« (figura desno) (Slika 8). Z njo 

se rad pogovarja, na risbi pa je z bližino narisanih oseb prikazal, da jima je v medsebojni 

komunikaciji prijetno. Kadar govorita en z drugim, sta vesela, kar lahko razberemo tudi iz 

njunih obraznih izrazov, saj je deček obema osebama narisal širok nasmeh, pri katerem 

se vidijo tudi zobje. Figuri sta narisani brez trupa in udov, prav tako pa jima deček ni 

narisal ušes. Od ostalih pomembnih delov telesa, ki nastopajo v komunikaciji, je deček 

obema osebama narisal usta in oči, babici pa tudi očala. Glede na položaj oči, nosu in ust 

dečka, bi lahko sklepali, da med pogovorom gleda babico. Na vprašanje, kako se počuti 

med govorjenjem, ni podal besednega odgovora, med simboli, ki prikazujejo različna 

počutja, pa je pobarval . Celotno risbo je narisal z eno samo barvo, tj. črno, na koncu 

pa je obe narisani osebi prečrtal.  
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Slika 9: Deklica Š. (4 leta in 6 mesecev) med pogovorom s prijateljico iz vrtca 

 

Deklica Š. (figura levo) se na risbi pogovarja s prijateljico iz vrtca (figura desno) o tem, 

»kako je kaj doma« (Slika 9). Iz obraznih izrazov narisanih figur razberemo, da sta deklici 

veseli, prav tako pa bližina narisanih oseb nakazuje, da jima je v medsebojni komunikaciji 

lagodno. Deklica je povedala, da se s svojo prijateljico rada in tudi veliko pogovarja. Od 

pomembnih delov telesa, ki nastopajo v komunikaciji, je deklica obema osebama 

narisala usta in velike oči, medtem ko je ušesa izpustila. Glede na položaj oči desne 

osebe bi lahko sklepali, da gleda levo osebo. Deklica je sebe v primerjavi s prijateljico 

narisala podrobneje (elastika v laseh, rože na čevljih) in pri tem uporabila več različnih 

barv, prav tako pa je z uporabo svetlo rdeče barve poudarila svoja usta. Prijateljici tudi ni 

narisala rok. Na vprašanje, kako se počuti, ko govori, je odgovorila, da v redu, prav tako 

pa je izmed simbolov pobarvala .  
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Slika 10: Deklica L. (4 leta in 9 mesecev) se pogovarja z materjo 

 

Deklica L. (figura levo) se je narisala v pogovoru z materjo (figura desno) (Slika 10). Z njo 

veliko in tudi rada govori, predvsem o stvareh, ki bi jih rada imela. Pojasnila je, da sta z 

materjo veseli, ker se pogovarjata ena z drugo, kar je razvidno tudi iz njunih obraznih 

izrazov. Osebi sta narisani tako, da stojita blizu ena druge, kar nakazuje, da jima je v 

medsebojni komunikaciji prijetno. Deklica je obema figurama narisala velike oči in velik 

nos, izpustila pa je ušesa. Na vprašanje, kako se počuti, ko govori, je odvrnila, da v redu, 

med simboli, ki prikazujejo različna počutja, pa je pobarvala . Celotno risbo je narisala z 

eno barvo, tj. svetlejšim odtenkom rdeče, ki pa je njena najljubša barva.  
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Slika 11: Deček J. (4 leta in 11 mesecev) se pogovarja z materjo 

 

Deček J. (črna figura) se na risbi pogovarja z materjo (rjava figura) (Slika 11). Sprva ni 

vedel, koga bi si izbral za pogovornega partnerja, kasneje pa se je odločil, da bo narisal 

mater, saj se z njo rad pogovarja. Figuri sta narisani tako, da stojita daleč stran ena od 

druge, kar lahko nakazuje, da osebama v medsebojni komunikaciji ni lagodno. Kljub 

temu je deček povedal, da sta z materjo vesela, ker govorita drug z drugim, kar je 

upodobil tudi na njunih obrazih. Osebama ni narisal ušes, je pa od drugih pomembnih 

delov telesa, ki nastopajo v komunikaciji, upodobil usta in velike oči. Položaj slednjih 

nakazuje, da se osebi med pogovorom gledata, kar je deček tudi potrdil. Pri risanju ni 

uporabil barv, ki so mu najbolj všeč (rumena, rdeča in zelena barva), temveč je uporabil 

črno in rjavo barvo. Na vprašanje, kako se počuti med govorjenjem, je odvrnil, da v redu, 

prav tako pa je med simboli, ki prikazujejo različna občutja, pobarval .  
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Slika 12: Deček A. (4 leta in 11 mesecev) med pogovorom z materjo 

 

Deček A. (figura desno) se na risbi pogovarja z materjo (figura levo) (Slika 12). Obrazna 

izraza obeh narisanih figur prikazujeta veselje, prav tako pa je deček povedal, da se z 

materjo rad in tudi veliko pogovarja. Pojasnil je, da njegova mati govori več kot on, pri 

čemer pa jo vedno posluša. Deček se najraje pogovarja o igri z različnimi igračami, še 

predvsem o igri z avtomobili. Obe figuri sta narisani brez ušes, je pa deček od 

pomembnih delov telesa, ki sodelujejo v komunikaciji, upodobil usta in oči. Slednje je 

levi figuri narisal večje, glede na njihov položaj skupaj s položajem glave, nosu in ust pa 

bi lahko sklepali, da mati gleda dečka. Celotna risba je narisana s črno, ki pa je bila dečku 

izmed vseh barvic najbolj všeč. Na vprašanje, kako se počuti med govorjenjem, ni podal 

besednega odgovora, med ponujenimi simboli, ki prikazujejo različna počutja, pa je 

pobarval .  
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Slika 13: Deklica T. (5 let) se pogovarja z menoj 

 

Deklica T. (figura desno) se je narisala, ko govori z menoj (figura levo) (Slika 13). 

Pogovarjava se o obisku bazena v poletnem času. Deklica je s postavitvijo figur prikazala, 

da ji je v komunikaciji z menoj prijetno, prav tako pa je povedala, da sva veseli, kar je 

razvidno tudi iz obraznih izrazov narisanih oseb. Od pomembnih delov telesa, ki 

nastopajo v komunikaciji, je obema figurama narisala velike oči in usta, izpustila pa je 

ušesa. Celotno risbo je sprva narisala le z rjavo barvo, ki ji je bolj malo všeč, naknadno pa 

je s svojo najljubšo barvo, tj. zeleno, obema figurama narisala ramena (zeleni krogi nad 

črtama, ki izhajata vodoravno iz trupa in predstavljata roke), levi figuri pa tudi popek, ki 

ga je prej, kot je pojasnila, pozabila narisati. Sebe je v primerjavi z menoj narisala večjo, 

prav tako je na svojem obrazu upodobila lica. Ko govori, se počuti v redu, med simboli, ki 

prikazujejo različna občutja, pa je pobarvala .  
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Slika 14: Deček K. (5 let) se pogovarja z očetom 

 

Deček K. (figura desno) se je narisal v pogovoru z očetom (figura levo) (Slika 14). Na 

splošno se deček z njim rad pogovarja in opisuje pogovor kot vesel dogodek. Z očetom se 

na risbi držita za roke (oranžne linije), položaj narisanih oči obeh figur pa nakazuje, da se 

osebi med seboj gledata. Deček je očetu narisal odprta usta in pojasnil, da je »hud. Tukaj 

[pokaže na figuro, ki predstavlja dečka] pa jaz sem prijazen«. Oba sta narisana brez 

telesa in nog, njune roke pa izhajajo direktno iz spodnjega dela glave. Od pomembnih 

delov telesa, ki nastopajo v komunikaciji, je deček na obrazih obeh oseb upodobil oči in 

usta, izpustil pa je ušesa. Pojasnil je, da v pogovorih z očetom večinoma govori on sam, 

pri čemer pa ga oče ne posluša. Na vprašanje, kako se počuti glede svojega govora, je 

odgovoril, da dobro, in pobarval . Deček je pri risanju uporabil dve barvi; s temno 

modro barvo je obema osebama narisal glavo, z oranžno barvo pa je upodobil roke. 
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3.5.2.1 Primerjava risb otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroci, vključeni v raziskavo, so v okviru naloge risanja narisali sebe med pogovorom z 

nekom drugim, tj. s poljubno osebo oziroma sogovornikom. Večina otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami si je za pogovorne partnerje izbrala osebe, s katerimi se radi in tudi 

veliko pogovarjajo (Preglednica 2). 

Preglednica 2: Sogovorniki, ki so jih na svojih risbah upodobili posamezni otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami 

 SOGOVORNIKI 

OTROCI 

družinski člani oziroma sorodniki 
prijatelji iz 

vrtca 
raziskovalka 

mati oče babica 

deklica S. X     

deček L.   X   

deklica Š.    X  

deklica L. X     

deček J. X     

deček A. X     

deklica T.     X 

deček K.  X    

SKUPAJ 4 1 1 1 1 

 

Deček J. sprva ni vedel, koga bi si izbral za pogovornega partnerja, prav tako pa je v 

primerjavi z ostalimi otroki z govorno-jezikovnimi motnjami potreboval dlje časa, da se je 

odločil, koga bo narisal. Za sogovornico si je nazadnje izbral svojo mater, s katero se po 

njegovih besedah rad pogovarja, na njegovo odločitev pa je morda vplivala tudi njena 

prisotnost v prostoru med nalogo risanja. Podobno so si tudi trije drugi otroci z govorno-
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jezikovnimi motnjami (deček A. in deklici L. ter T.) za sogovornike izbrali tiste osebe, ki so 

bile med procesom risanja skupaj z njimi v prostoru. Skorajda vsi otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami so si za svoje pogovorne partnerje izbrali osebe, ki jih dobro 

poznajo, z izjemo deklice T., ki si je za sogovornico izbrala osebo, ki je predhodno ni 

poznala. Deklica Š. si je kot edina izmed vseh otrok z govorno-jezikovnimi motnjami za 

sogovornico izbrala prijateljico iz vrtca, vsi ostali pa so si za sogovornike izbrali odrasle 

osebe. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so zaradi težav pri besednem izražanju 

pogosto slabše oziroma napačno razumljeni, zlasti kadar so vključeni v pogovor z manj 

poznanimi oziroma nepoznanimi osebami. Najbolje jih razumejo predvsem tiste osebe, 

ki z njimi preživijo največ časa. V večini primerov so to njihovi starši oziroma tudi 

sorodniki, ki pa so jih otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so bili vključeni v 

raziskavo tega diplomskega dela, tudi največkrat izbrali za svoje pogovorne partnerje. 

Pogovor so otroci z govorno-jezikovnimi motnjami na svojih risbah največkrat prikazali s 

postavitvijo človeških figur. Tako so skorajda vsi narisali osebe, ki stojijo blizu skupaj, 

izjema je le deček J., ki je osebi narisal tako, da stojita daleč stran ena od druge (glej Sliko 

11). Kljub razdalji med figurama je deček pojasnil, da se osebi med seboj pogovarjata. 

Razdalja oziroma bližina narisanih oseb na risbah otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

sporoča, kako lagodno oziroma nelagodno se počutijo posamezni otroci v komunikaciji z 

izbranimi sogovorniki (McLeod idr., 2006, v Holliday idr., 2009). Omenjeni deček je s 

tem, ko je osebi narisal daleč stran eno od druge, prikazal, da mu z izbrano sogovornico v 

komunikaciji ni najbolj prijetno, kljub temu pa je v delno strukturiranem intervjuju 

pojasnil, da se z njo rad pogovarja. Ostali otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so z 

bližino narisanih oseb na svojih risbah prikazali, da jim je v pogovoru z izbranimi 

pogovornimi partnerji lagodno. To je deček K. na svoji risbi prikazal tudi tako, da je osebi 

narisal med držanjem za roke (glej Sliko 14). 

Bližina oziroma razdalja med narisanimi osebami ne izraža le tega, ali se otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami v komunikaciji z izbranimi sogovorniki počutijo prijetno 

ali ne, temveč je tudi posreden izraz čustev. Tako je večina otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami, ki so na svojih risbah narisali osebe, ki stojijo blizu skupaj, posredno prikazala 

pozitivna čustva. Izraz slednjih je prisoten tudi na risbi dečka K., ki je osebi narisal med 



Risbe otrok z govorno-jezikovnimi motnjami  Sabrina Cirman 

74 
 

držanjem za roke. Deček J. pa je s tem, ko je upodobil osebi, ki stojita daleč stran ena od 

druge, posredno prikazal negativne emocije. 

Med pogovorom je izjemno pomembno, da imajo sogovorniki vzpostavljen očesni 

kontakt. Dečka J. in K. sta s položajem oči na obrazih obeh figur na svojih risbah 

prikazala, da se osebi med seboj gledata (glej Sliki 11 in 14), iz risb nekaterih otrok pa 

lahko sklepamo, da le ena oseba gleda drugo. Tako je deček L. na svoji risbi s položajem 

oči, nosu in ust prikazal, da oseba, ki na risbi predstavlja njega, gleda svojo sogovornico 

(glej Sliko 8), deklica Š. in deček A. pa sta na svojih risbah s položajem oči in ust oziroma 

tudi nosu prikazala, da izbrana sogovornika gledata tisti figuri, ki na risbi predstavljata 

njiju (glej Sliki 9 in 12).  

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami lahko na svojih risbah poudarijo nekatere dele 

človeškega telesa, ki imajo pomembno vlogo v komunikacijskem procesu, kot so npr. oči, 

usta in ušesa (Holliday, 2008, v Holliday idr., 2009). Vsi otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami so osebam na svojih risbah narisali velike oči v primerjavi z ostalimi deli 

njihovega telesa. Večina je velike oči narisala obema upodobljenima osebama, deček A. 

pa je velike oči, ki jih je poudaril tudi tako, da jih je pobarval, narisal le svoji sogovornici 

(glej Sliko 12). Deklica S. je svoji sogovornici narisala večje le eno oko, in sicer tisto, ki je 

na risbi bližje figuri, ki predstavlja deklico (glej Sliko 7). Slednja je bila v skupini otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami tudi edina, ki je na svoji risbi upodobila ušesa, pri čemer 

pa jih je narisala le sebi. Prav tako je edina od otrok, ki na svoji risbi eni izmed oseb, tj. 

sebi, ni narisala ust. Odsotnost ust in prisotnost ušes na figuri, ki predstavlja deklico, bi 

lahko kazali na to, da deklica v pogovoru nerada oziroma redkeje govori, temveč 

pogosteje prevzame vlogo poslušalke, kar bi lahko bila posledica (zavedanja) njenih 

govorno-jezikovnih težav. Dekličin oče je povedal, da je deklica v pogovoru večinoma res 

bolj tiho in ne govori pogosto, prav tako pa potrebuje mnogo spodbud, da odgovori na 

vprašanje oziroma se besedno vključi v pogovor. Deklica je v okviru delno 

strukturiranega intervjuja pojasnila, da na splošno rada govori, prav tako je izmed 

simbolov, ki prikazujejo različna občutja glede lastnega govora, pobarvala . Glede na 

vse te informacije odsotnost ust na dekličini risbi najverjetneje ne predstavlja njenih 

negativnih čustev glede govora. Večina otrok z govorno-jezikovnimi motnjami pri osebah 

na svojih risbah ni poudarila ust z izjemo deklice Š., ki pa jih je z uporabo druge barve 
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poudarila le pri sebi (glej Sliko 9). Deček L. je v primerjavi z ostalimi otroki z govorno-

jezikovnimi motnjami osebama na svoji risbi narisal usta bolj podrobno, saj je edini poleg 

ustnic upodobil tudi zobe (glej Sliko 8). 

Čustva, ki so jih na svojih risbah posredno in neposredno upodobili otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, so večinoma pozitivna, kljub temu pa so na risbah posameznih 

otrok prisotne tudi negativne emocije. Vsi otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so 

na obrazih upodobljenih oseb narisali prepoznavna čustva, so z usmerjenostjo črte, ki 

predstavlja usta, prikazali veselje. Izjema je le deček K., ki je veselje upodobil le na 

svojem obrazu, na obrazu sogovornika pa je upodobil jezo (glej Sliko 14). Večina otrok je 

nasmeh na obrazih upodobljenih oseb narisala z enojno navzgor obrnjeno črto, deček L. 

pa je z uporabo dvojne črte narisal širok nasmeh, pri katerem se vidijo tudi zobje (glej 

Sliko 8). Po besedah Holliday idr. (2009) naj bi usmerjenost črte, ki predstavlja usta, 

izražala tudi otrokova čustva glede njegovih komunikacijskih spretnosti. S tem, ko so 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami na svojih obrazih razpoznavno narisali veselje, so 

posredno izrazili tudi pozitivna čustva glede lastnih komunikacijskih spretnosti. Edina od 

otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, ki na svoji risbi na obrazih narisanih oseb ni 

upodobila prepoznavnih čustev, je deklica S., ki sebi ni narisala ust, na obrazu 

sogovornice pa črta, ki predstavlja usta, ne prikazuje prepoznavnih emocij (glej Sliko 7). 

Deklica je sicer v razlagi svoje risbe pojasnila, da sta narisani osebi veseli. 

Negativna čustva lahko otroci z govorno-jezikovnimi motnjami na svojih risbah prikažejo 

tudi tako, da risbo med procesom risanja oziroma po njem počečkajo (Holliday, 2008, v 

Holliday idr., 2009). Deček L. je v skupini otrok z govorno-jezikovimi motnjami edini na 

koncu risanja prečrtal obe narisani osebi (glej Sliko 8). 

Barve naj bi po besedah Holliday idr. (2009) predstavljale simbolični izraz otrokovega 

odnosa do govorjenja, mnogi psihologi pa menijo, da barve na risbi posredno razodevajo 

tudi otrokova čustva (Trstenjak, 1978). Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so na 

svojih risbah uporabili raznolike barve (Graf 2). Polovica otrok je svojo risbo narisala z 

dvema barvama, z izjemo deklice Š., ki je pri risanju uporabila več različnih barv (glej 

Sliko 9), ostali pa so na svojih risbah uporabili le eno barvo. Večina otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami je risbe narisala s svojimi najljubšimi barvami, kar je posredno izraz 
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pozitivnih čustev. Dečka L. in J. svojih risb nista narisala z najljubšimi barvami, temveč s 

tistimi, ki jima niso najbolj všeč, kar lahko posredno izraža tudi bolj negativna čustva (glej 

Sliki 8 in 11). Podobno je tudi deklica T. sprva celotno risbo narisala le z uporabo njej 

manj všečne, rjave barve, naknadno pa je s svojo najljubšo barvo, tj. zeleno, risbi dodala 

še nekaj elementov (glej Sliko 13). 

 

Graf 2: Prikaz barv, ki so jih posamezni otroci z govorno-jezikovnimi motnjami uporabili na svojih risbah 

Prevladujoče temne barve na risbah, kot sta npr. črna in rjava barva, številni raziskovalci 

povezujejo z bolj negativnimi občutji (Cox, 2005). V primeru omenjenih otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami, ki pri risanju niso uporabili svojih najljubših barv, temveč njim 

manj všečne, sta prevladujoči črna in rjava resnično izraz njihovih negativnih čustev. 

Poleg njih je tudi deček A. svojo risbo v celoti narisal z eno izmed temnejših barv, tj. črno 

(glej Sliko 12). V njegovem primeru črna ni izraz negativnih čustev, temveč kvečjemu 

pozitivnih, saj mu je bila izmed vseh ponujenih barvic ta najbolj všeč. To potrjuje 

navedbe mnogih raziskovalcev, ki opozarjajo, da otroci pri risanju mnogokrat izbirajo 

barve glede na njihovo všečnost, pri čemer največkrat uporabijo najljubše barve za 

uprizarjanje prijetnih tem in obratno, z manj všečnimi barvami pa prikažejo manj 

prijetne dogodke, osebe ipd. (prav tam). Ravno zaradi teh ugotovitev ne smemo 

povezovati temnih barv, kot sta črna in rjava, le z negativnimi emocijami. Kadar skušamo 

ugotoviti, kakšna čustva razodevajo barve na risbi, moramo biti previdni, da jim ne 
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pripišemo napačnih pomenov, pri čemer nam lahko pomaga informacija o otrokovih 

najbolj in najmanj všečnih barvah. 

Doživljanje in zavedanje samega sebe v komunikaciji z drugimi osebami otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami na svojih risbah lahko izrazijo z velikostjo, proporci in 

podrobnostmi narisanih oseb (Holliday idr., 2009). Večina otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami je na svojih risbah narisalo sebe in svojega sogovornika približno enake 

velikosti ter s podobnimi podrobnostmi. Deček J. je obe figuri narisal celo popolnoma 

enako oziroma je za njiju uporabil enako shemo kljub dejstvu, da sta narisani osebi 

različnega spola (glej Sliko 11). Od vseh otrok z govorno-jezikovnimi motnjami sta se le 

dve deklici narisali podrobneje v primerjavi z izbranima pogovornima partnerjema. 

Deklica Š. je sebe v primerjavi s svojo sogovornico narisala z več različnimi barvami, 

poleg tega pa si je narisala tudi več podrobnosti, kot so npr. rože na čevljih in elastika v 

laseh (glej Sliko 9). Deklica T. se je na svoji risbi narisala večje od izbrane sogovornice, 

kljub dejstvu, da je njena sogovornica odrasla oseba in je v resničnosti večja in višja od 

nje (glej Sliko 13). Holliday idr. (2009) opisujejo, da se lahko tisti otroci, ki se doživljajo 

manj pomembno in manjvredno, narišejo manjše in manj podrobno v primerjavi z 

osebo, s katero govorijo. Glede na razlike v velikosti in podrobnostih narisanih oseb na 

risbah deklic Š. in T. bi lahko sklepali, da se ti dve deklici v pogovoru z izbranima 

komunikacijskima partnerjema dojemata nekoliko pomembnejše in vrednejše. 
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3.5.3 Odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja 

1. S katerimi elementi otroci z govorno-jezikovnimi motnjami na svojih risbah 

upodobijo govorjenje in poslušanje? 

Holliday idr. (2009) navajajo, da lahko otroci z govorno-jezikovnimi motnjami na svojih 

risbah upodobijo pogovor oziroma govorjenje in poslušanje z uporabo raznovrstnih 

elementov, kot so npr. različni valovi in črte, ki potekajo iz področja ust oziroma ušes, 

kot tudi z uporabo govornih oblačkov in napisanih besed. Ti elementi se na risbah otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami, ki so bili vključeni v raziskavo tega diplomskega dela, niso 

pojavljali. Pogovor so največkrat prikazali s postavitvijo človeških figur oziroma z 

risanjem njihovih obrazov, iz katerih lahko razberemo, da se osebi med pogovorom 

gledata. Iz risb posameznih otrok z govorno-jezikovnimi motnjami pa lahko na osnovi 

položaja oči ter ust in nosu na obrazih upodobljenih oseb sklepamo, da le ena oseba 

gleda drugo. 

Večina otrok z govorno-jezikovnimi motnjami je na svojih risbah z bližino narisanih oseb 

prikazala, da jim je v komunikaciji z izbranimi sogovorniki prijetno. Eden izmed njih je to 

prikazal tudi tako, da je narisal figuri, ki se med pogovorom držita za roke. Kljub temu, da 

je večina otrok z govorno-jezikovnimi motnjami narisala osebe, ki stojijo blizu skupaj, pa 

je en deček na svoji risbi upodobil figuri, ki stojita daleč stran ena od druge. Razdalja 

med narisanima osebama na dečkovi risbi je lahko izraz njegovega nelagodja v 

komunikaciji z izbranim pogovornim partnerjem. 

Podobno kot otroci z govorno-jezikovnimi motnjami tudi otroci s tipičnim govorno-

jezikovnim razvojem govorjenja in poslušanja niso prikazali z elementi, kot so npr. 

različne črte in valovi ter napisane besede in govorni oblački. Pogovor so največkrat 

upodobili s postavitvijo človeških figur oziroma s položajem oči na njihovih obrazih, s 

čimer so prikazali, da se osebi med seboj gledata oziroma da vsaj ena oseba gleda drugo. 

Ena izmed deklic je pogovor na svoji risbi prikazala z risanjem figur s profila tako, da sta 

obrnjeni ena proti drugi. Prav vsi otroci brez govorno-jezikovnih motenj pa so na svojih 

risbah z bližino narisanih oseb prikazali, da jim je v komunikaciji z njihovimi pogovornimi 

partnerji prijetno oziroma lagodno. 
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2. Koga si otroci z govorno-jezikovnimi motnjami izberejo za partnerja v 

pogovoru? 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so si za sogovornike na svojih risbah izbrali 

osebe, s katerimi se radi in največkrat tudi veliko pogovarjajo, prav tako pa jim je z njimi 

v medsebojnimi komunikaciji večinoma prijetno (glej Preglednico 2). Večina otrok si je za 

pogovornega partnerja izbrala nekoga, ki ga dobro poznajo, razen deklice, ki si je za 

sogovornico izbrala osebo, katere predhodno ni poznala. Le ena deklica si je za 

sogovornico izbrala svojo vrstnico, tj. prijateljico iz vrtca, vsi ostali otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami pa so si za pogovorne partnerje izbrali odrasle osebe, med 

katerimi so večinoma njihovi starši oziroma sorodniki. Polovica otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami si je za sogovornika izbrala osebo, ki je bila med nalogo risanja 

skupaj z njimi v prostoru. Eden izmed teh sprva tudi ni vedel, koga bi narisal kot svojega 

pogovornega partnerja, prav tako pa je v primerjavi z vsemi otroki z govorno-jezikovnimi 

motnjami potreboval dlje časa, da je ga je dokončno izbral. 

Tudi otroci s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem so si za sogovornike na svojih risbah 

izbrali osebe, s katerimi se radi in veliko pogovarjajo (glej Preglednico 1). Prav vsi so si za 

pogovorne partnerje izbrali otroke, tj. svoje prijatelje bodisi iz vrtca bodisi izven njega. 

Nihče ni upodobil odraslih oseb, od svojih družinskih članov pa je le ena deklica narisala 

mlajšega brata. Slednja je bila tudi edina med vsemi otroki iz obeh skupin, ki je na svoji 

risbi upodobila dva pogovorna partnerja. 

Skupini otrok, ki sta bili vključeni v raziskavo, se med seboj najbolj razlikujeta prav v 

izboru pogovornih partnerjev. Kot je že bilo omenjeno, je večina otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami na svojih risbah kot sogovornike upodobila odrasle osebe, s 

katerimi so v večini primerov tudi v sorodstvenem razmerju, vsi otroci s tipičnim 

govorno-jezikovnim razvojem pa so za svoje pogovorne partnerje izbrali druge otroke 

(Graf 3). Odločitev otrok z govorno-jezikovnimi motnjami glede sogovornikov bi lahko 

bila osnovana na njihovih pogostih negativnih izkušnjah, ko jih okolica zaradi težav pri 

besednem izražanju slabše oziroma napačno razume. Otroke navadno najbolje razumejo 

tiste osebe, ki z njimi preživijo največ časa, to pa so v večini primerov njihovi starši 

oziroma tudi sorodniki, ki so bili na risbah otrok z govorno-jezikovnimi motnjami tudi 
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največkrat njihovi pogovorni partnerji. Glede na to, da otroci s tipičnim govorno-

jezikovnim razvojem nimajo težav pri besednem izražanju, ni presenetljivo, da se pri 

izboru sogovornikov niso omejili pretežno na odrasle osebe, ki naj bi jih najbolj 

razumele, saj se v primerjavi z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami bistveno redkeje 

srečujejo s frustracijskimi situacijami, v katerih bi jih okolje slabše oziroma napačno 

razumelo. 

 

Graf 3: Primerjava sogovornikov, ki so jih na svojih risbah upodobili otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

in otroci brez govorno-jezikovnih motenj 

 

3. Ali otroci z govorno-jezikovnimi motnjami na svojih risbah poudarijo tiste dele 

človeškega telesa, ki so pomembni v komunikacijskem procesu (npr. usta, ušesa 

in oči)? 

Holliday (2008, v Holliday idr., 2009) je v svoji raziskavi ugotovila, da lahko otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami poudarijo nekatere pomembne dele telesa, ki nastopajo v 

komunikaciji, kot so usta, ušesa in oči. Slednje so prav vsi otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, ki so sodelovali v raziskavi tega diplomskega dela, osebam na svojih risbah 

narisali večje v primerjavi z ostalimi deli njihovega obraza oziroma celotnega telesa, 

nekateri pa so jih poudarili tudi tako, da so jih pobarvali. Večina je poudarila oči pri obeh 
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figurah, en deček pa je narisal večje oči le svoji sogovornici. McLeod idr. (2006, v Holliday 

idr., 2009) so v svoji raziskavi ugotovili, da lahko otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

na svojih risbah od tistih delov telesa, ki nastopajo v paru, kot so npr. ušesa, ne 

poudarijo obeh ušes, temveč le enega. Kljub temu, da imajo ušesa poleg ust in oči 

izjemno pomembno vlogo v pogovoru, pa jih z izjemo ene deklice nihče od ostalih otrok 

z govorno-jezikovnimi motnjami ni upodobil. Deklica, ki jih je kot edina upodobila, jih je 

narisala le sebi, na obrazu sogovornice pa je narisala večje le tisto oko, ki je na risbi bližje 

njej sami. 

Posamezni otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so poudarili usta pri eni narisani osebi 

oziroma pri obeh. Poudarili so jih tako, da so jih narisali z drugo barvo oziroma bolj 

podrobno v primerjavi z ostalimi deli obraza. Skorajda vsi otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami so na svojih risbah na obrazih obeh oseb upodobili usta, le ena deklica jih je 

narisala zgolj svoji sogovornici, pri sebi pa jih je izpustila. 

V skupini otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem sta le dva otroka osebam na 

svojih risbah upodobila velike oči. Eden izmed njiju jih je narisal obema osebama, 

deklica, ki je na svoji risbi upodobila tri osebe, pa je narisala velike oči le svojima 

sogovornikoma, pri čemer jih je poudarila tudi z barvanjem. Nihče od otrok v tej skupini 

ni poudaril ust, prav tako pa nihče ni narisal ušes. 

 

4. S katerimi elementi na risbi otroci z govorno-jezikovnimi motnjami prikažejo 

doživljanje sebe v pogovoru z drugimi posamezniki in svoja čustva glede 

lastnega govora? 

Kadar skušamo iz risb otrok z govorno-jezikovnimi motnjami razbrati, kako se ti 

dojemajo v komunikaciji z drugimi osebami, smo pozorni na proporce, velikost in 

podrobnosti narisanih figur (Holliday idr., 2009). Po besedah Holliday idr. (2009) se lahko 

tisti otroci, ki se doživljajo kot manj pomembni in manjvredni, narišejo manjše in manj 

podrobno v primerjavi z osebo, s katero govorijo. Večina otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami, ki so sodelovali v raziskavi tega diplomskega dela, je na svojih risbah 

upodobila osebe približno enake velikosti in s podobnimi podrobnostmi. Eden izmed njih 
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je obe figuri narisal tudi povsem enako kljub temu, da sta upodobljeni osebi različnega 

spola. Dve deklici z govorno-jezikovnimi motnjami sta se na svojih risbah v primerjavi z 

izbranima pogovornima partnerjema narisali bolj podrobno. Ena izmed njiju se je 

narisala z več različnimi barvami, druga pa se je narisala večjo od svoje sogovornice. 

Glede na razlike v velikosti oziroma podrobnosti narisanih oseb na risbah teh dveh deklic 

bi lahko sklepali, da se slednji dojemata kot nekoliko pomembnejši in vrednejši v 

primerjavi z osebama, ki sta ju na risbi upodobili kot svoji sogovornici. 

Razlike v velikosti, proporcih in podrobnostih narisanih oseb, ki bi izražale doživljanje 

otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem v pogovoru z nekom drugim, se na 

njihovih risbah niso pojavljale. Ena deklica je sicer svojo sogovornico narisala večjo v 

primerjavi s seboj, vendar ta velikostna razlika ni rezultat dekličinega občutka 

manjvrednosti oziroma manjše pomembnosti, temveč je prikaz resničnosti, v kateri je 

njena prijateljica nekoliko starejša in posledično tudi višja od nje. 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so na svojih risbah prikazali tako pozitivna kot 

negativna čustva na različne načine. Skorajda vsi so na obrazih upodobljenih oseb 

prikazali veselje z risanjem nasmeha, pri čemer ga je večina narisala obema figurama. 

Izjema je deček, ki je nasmeh narisal le sebi, medtem ko je na obrazu sogovornika 

upodobil jezo. Usmerjenost črte, ki predstavlja usta, naj bi izražala tudi otrokova čustva 

glede njegovih komunikacijskih spretnosti (Holliday idr., 2009). Z izjemo deklice, ki na 

svoji risbi edina od otrok z govorno-jezikovnimi motnjami na obrazih narisanih oseb ni 

upodobila prepoznavnih čustev, so si prav vsi otroci narisali nasmeh, s čimer so 

posredno izrazili, da se glede svojih komunikacijskih spretnosti počutijo dobro. 

Holliday (2008, v Holliday idr., 2009) je v svoji raziskavi ugotovila, da lahko otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami izrazijo negativna čustva tudi tako, da svoje risbe 

počečkajo. V raziskavi tega diplomskega dela je le eden izmed dečkov z govorno-

jezikovnimi motnjami, ko je dokončal svojo risbo, narisani figuri prečrtal, kar je lahko 

posreden izraz njegovih negativnih občutij. 

Bližina oziroma razdalja med narisanimi osebami je posreden izraz otrokovih čustev. 

Večina otrok z govorno-jezikovnimi motnjami je na svojih risbah narisala osebe, ki stojijo 

blizu skupaj, s čimer je izrazila, da se v komunikaciji z izbranimi sogovorniki počutijo 
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dobro, prav tako pa so z bližino narisanih oseb posredno izrazili pozitivna čustva. Deček, 

ki je edini od otrok z govorno-jezikovnimi motnjami narisal osebi, ki stojita daleč stran 

ena od druge, je s tem na svoji risbi prikazal bolj negativna občutja, saj naj bi razdalja 

med narisanimi osebami predstavljala otrokovo nelagodje v komunikaciji z izbranim 

pogovornim partnerjem (McLeod idr., 2006 v Holliday idr., 2009). Pozitivna čustva je na 

svoji risbi eden izmed otrok z govorno-jezikovnimi motnjami posredno izrazil tudi tako, 

da je narisal osebi, ki se držita za roke. 

Barve na risbah otrok z govorno-jezikovnimi motnjami naj bi predstavljale simbolični 

izraz njihovega odnosa do govorjenja (Holliday idr., 2009), prav tako pa naj bi bile tudi 

posreden izraz njihovih čustev (npr. Marjanovič Umek, 2011). Glede na ugotovitve 

različnih raziskovalcev, ki trdijo, da otroci pogosto izberejo barve glede na njihovo 

všečnost oziroma nevšečnost, pri čemer prijetne teme uprizarjajo s svojimi najljubšimi 

barvami, manj prijetne teme pa z njim manj všečnimi barvami (Cox, 2005), bi lahko rekli, 

da so tisti otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so za risbe uporabili svoje najljubše 

barve, posredno izrazili predvsem pozitivna čustva. Negativna čustva so na svojih risbah 

izrazili predvsem tisti otroci, ki so pri risanju uporabili njim manj všečne barve. 

Vsi otroci s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem so na svojih risbah z risanjem veselih 

obraznih izrazov in bližino narisanih oseb prikazali le pozitivna čustva. Slednja so izrazili 

tudi z uporabo svojih najljubših barv, z izjemo dečka, ki se je pri izboru in uporabi barv na 

svoji risbi v veliki meri držal načela realizma. V njegovem primeru barve niso posredni 

izraz dečkovih čustev.  
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5. Katere so prevladujoče barve na risbah otrok z govorno-jezikovnimi motnjami? 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so svoje risbe narisali z različnimi barvami (Graf 

4). Polovica jih je pri risanju uporabila dve barvi, ostali, z izjemo ene deklice, ki je na risbi 

uporabila več različnih barv, pa so uporabili eno barvo. Večina otrok je pri risanju 

uporabila tiste barve, ki so jim všeč oziroma so njihove najljubše, nekateri pa so risbo 

narisali tudi z njim manj všečnimi barvami, kot sta npr. črna in rjava barva. 

 

Graf 4: Prikaz pogostosti uporabljenih barv na risbah otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroci s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem so pri risanju podobno kot njihovi vrstniki 

iz skupine otrok z govorno-jezikovnimi motnjami uporabili različne barve (Graf 5). Kljub 

temu, da so imeli na razpolago cel spekter barv, je večina otrok brez govorno-jezikovnih 

motenj svoje risbe narisala le z eno, svojo najljubšo barvo. Izjema je deček, ki je svojo 

risbo narisal z več različnimi barvami, pri njihovem izboru in uporabi pa je v veliki meri 

upošteval načelo realizma. 
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Graf 5: Prikaz pogostosti uporabljenih barv na risbah otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem 

Risbe otrok z govorno-jezikovnimi motnjami so v primerjavi z risbami otrok s tipičnim-

govorno-jezikovnim razvojem bolj barvite, saj je več kot polovica otrok pri risanju 

uporabila vsaj dve barvi, v skupini otrok brez govorno-jezikovnih motenj pa je večina 

otrok svoje risbe narisala z le eno barvo (Graf 6). 

 

Graf 6: Primerjava med otroki z govorno-jezikovnimi motnjami in otroki s tipičnim govorno-jezikovnim 

razvojem glede števila uporabljenih barv 
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6. Kakšen je odgovor otrok z govorno-jezikovnimi motnjami na vprašanje o 

njihovem počutju glede lastnega govora? 

Odgovor na vprašanje, kako se počutijo glede lastnega govora, so otroci, vključeni v 

raziskavo, podali dvakrat oziroma na dva različna načina. Najprej so na zastavljeno 

vprašanje odgovorili verbalno, nato pa tudi nebesedno, in sicer z izborom enega izmed 

simbolov oziroma obrazov, ki prikazujejo različna počutja (tj. veselje, žalost in nevtralno 

počutje). 

Ne glede na to, ali so otroci z govorno-jezikovnimi motnjami odgovorili na vprašanje o 

počutju glede lastnega govora na beseden oziroma nebeseden način, so prav vsi s 

svojimi odgovori izrazili, da se med govorjenjem počutijo dobro. Večina otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami je na zastavljeno vprašanje podala verbalen odgovor. Eden izmed 

njih je odgovoril, da se med govorom počuti »dobro«, ostali pa so odvrnili, da se počutijo 

»v redu«. Trije otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so sodelovali v tej raziskavi, na 

zastavljeno vprašanje o njihovem počutju glede lastnega govora niso podali besednega 

odgovora. Med simboli oziroma obrazi, ki prikazujejo različna počutja, pa so prav vsi 

izbrali in pobarvali . 

Odgovori otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem na vprašanje o njihovih čustvih 

glede lastnega govora so bili različni. Večina otrok je na zastavljeno vprašanje podala 

besedni odgovor, pri čemer je ena deklica odgovorila, da se med govorom počuti 

»dobro«, trije drugi otroci pa, da se počutijo »v redu«. Ena deklica ni podala verbalnega 

odgovora, med simboli, ki prikazujejo različna občutja, pa je izbrala in pobarvala . Izbor 

je bil rezultat njene takratne bolezni, sicer pa je pojasnila, da na splošno rada govori. 

Podobno je svojo izbiro pojasnila deklica, ki je pobarvala . Ostali otroci s tipičnim 

govorno-jezikovnim razvojem so izbrali in pobarvali . 
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4 ZAKLJUČEK 

Besedna komunikacija otrok z govorno-jezikovnimi motnjami je velikokrat otežena in 

omejena, saj zaradi težav na področju govora in jezika pogosto ne zmorejo izraziti svojih 

misli, idej in občutij na način, ki bi bil razumljiv (vsem) osebam v njihovem okolju. Ljudje 

smo socialna bitja, ki vsakodnevno med seboj komuniciramo predvsem besedno. Zaradi 

pogosto omejenega in oteženega besednega izražanja otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami so lahko ti otroci mnogokrat prikrajšani za priložnosti za vzpostavljanje in 

ohranjanje socialnih odnosov z drugimi osebami. Slednje vpliva tudi na njihova občutja 

predvsem glede sebe in svojega govora v komunikaciji z njihovim ožjim in širšim okoljem. 

Osnovni namen tega diplomskega dela je bila analiza in interpretacija risb otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami ter na podlagi ugotovitev skušati pojasniti, kako dotični 

otroci doživljajo sebe in svoj govor v komunikaciji z drugimi osebami. Kljub 

pričakovanjem, da bodo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami na svojih risbah z 

uporabo različnih elementov prikazali bolj negativna občutja, morebiti celo stisko zaradi 

motenj govora in jezika, pa jih je večina upodobila pogovor med njimi in izbranimi 

sogovorniki kot pozitiven ter prijeten dogodek. Na svojih risbah so z neposrednim in 

posrednim prikazom pozitivnih čustev sporočili, da jim je v pogovoru z upodobljenimi 

osebami lagodno in prijetno ter da se glede svojega govora počutijo dobro. Slednje so 

potrdili tudi z odgovori na eno izmed vprašanj delno strukturiranega intervjuja, ki se je 

nanašal na njihove občutke glede lastnega govora. Tisti otroci, ki so na zastavljeno 

vprašanje podali verbalni odgovor, so povedali, da se glede svojega govora počutijo 

dobro, prav vsi otroci z govorno-jezikovnimi motnjami pa so med simboli, ki prikazujejo 

različna počutja, izbrali in pobarvali . 

Poleg skupine otrok z govorno-jezikovnimi motnjami so bili v raziskovalni proces 

vključeni tudi otroci s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem. Primerjava značilnosti risb 

otrok teh dveh skupin kaže razlike predvsem v uporabi različnih barv pri risanju in tudi 

pri izboru pogovornih partnerjev. Slednji so v skupini otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami predvsem odrasle osebe, s katerimi so otroci večinoma tudi v sorodstvenem 

razmerju, otroci s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem pa so za svoje sogovornike 

izbrali le otroke, v večini primerov svoje vrstnike. V povprečju so otroci z govorno-
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jezikovnimi motnjami pri risanju uporabili več različnih barv v primerjavi s skupino otrok 

s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem, ki so svoje risbe večinoma narisali le z eno, 

svojo najljubšo barvo. 

Otroci s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem so podobno kot njihovi vrstniki z 

govorno-jezikovnimi motnjami na svojih risbah prikazali pogovor z izbranimi sogovorniki 

kot vesel in prijeten dogodek. Z razliko od otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so na 

svojih risbah s postavitvijo upodobljenih oseb, risanjem njihovih obraznih izrazov in tudi 

z uporabo različnih barv prikazali tako pozitivna kot negativna čustva, pa so otroci s 

tipičnim govorno-jezikovnim razvojem na svojih risbah upodobili le pozitivne emocije. 

V ostalih značilnostih se risbe otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in otrok s tipičnim 

govorno-jezikovnim razvojem kljub drugačnim pričakovanjem niso razlikovale v tolikšni 

meri oziroma so v njih izstopale le risbe posameznih otrok. Raziskovalni vzorec je sicer 

premajhen, da bi lahko ugotovitve posplošili na celotno populacijo, vendar smo vseeno 

dobili vpogled v to, kako posamezni otroci z govorno-jezikovnimi motnjami doživljajo 

sebe in svoj govor v komunikaciji z drugimi osebami. Pri logopedskem delu lahko te 

informacije pripomorejo predvsem k boljšemu definiranju ter razumevanju otrokovih 

motenj govora in jezika, ugotavljanju njihovega vpliva na različna področja otrokovega 

vsakodnevnega delovanja, navsezadnje pa nam to vedenje omogoča tudi boljše 

razumevanje in poznavanje posameznega otroka. 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami se med seboj razlikujejo v vrsti in stopnji oziroma 

težavnosti motenj govora in jezika, česar pa v raziskavi tega diplomskega dela nisem 

upoštevala. Nadaljnjo raziskovanje na področju uporabe risanja pri otrocih z govorno-

jezikovnimi motnjami bi tako lahko bilo usmerjeno v proučevanje povezanosti med vrsto 

in težavnostjo samih motenj ter vsebino in značilnostmi risb otrok z različnimi govorno-

jezikovnimi motnjami.  
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