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POVZETEK 

Umetnost in naravoslovje imata veliko skupnih lastnosti, med katerimi sta 

najpomemnbejši opazovanje in preučevanje narave. Tudi pri pouku biologije ima  

opazovanje pomembno vlogo. Risanje je osnovna spretnost v naravoslovju, ki 

omogoča beleženje opazovanih naravnih objektov in pojavov. Prav zato je 

pomembno, da znajo učitelji biologije risati. Risanje pri pouku biologije lahko 

popestri pouk in omogoči učencem, da se učijo iz lastnih izkušnj in opazovanj. 

Zato smo se odločili za raziskovalno delo s študenti pedagoške biologije. Zanimala so 

nas mnenja študentov o risanju, pomenu risanja v pouku biologije, njihovi 

pripravljenosti za uporabo metod risanja v pouku biologije. Poleg mnenj študentov  

nas je zanimala tudi njihova risarske spretnost, zato smo zasnovali delavnico risanja 

treh bioloških objektov (kobilica, narcisa, vodna bolha). Primerjali smo risbe, nastale 

pri samostojnem in vodenem risanju, in ugotovili, da so študenti veliko bolje narisali 

opazovane objekte, če so bili pri risanju vodeni.  

V raziskavi smo ugotovili, da študenti med šolanjem niso imeli slabih izkušnj z 

risanjem. Študenti se strinjajo, da je risanje pomembno za kakovosten in nazoren 

pouk in da pomaga pri razvoju opazovalnih spretnosti. 

Študenti menijo, da bi podobne delavnice risanja potrebovali vsi študenti pedagoške 

biologije.  

Po končani delavnici so bili študenti zadovoljni s svojim delom. Rezultati delavnic in 

anketnega vprašalnika so lahko spodbuda bodočim učiteljem biologije, da pri pouku 

čim več uporabljajo metodo risanja ter z njo popestrijo in razgibajo proces učenja. 

Učencem naj omogočijo učenje iz lastnih izkušnj s svetom narave.  
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ABSTRACT 

Art and natural sciences have a lot in common. Observation and study of nature are 

two main shared characteristics. Observation plays an important role even in biology 

classes. Drawing is a basic skill in natural sciences, which enables us to record 

observed natural objects and phenomena. Therefore, it is important for biology 

teachers to know how to draw. Drawing in biology classes can make the lessons more 

interesting, and it enables the students to learn from their own mistakes and 

observations. 

This is why we decided to conduct a study with the students of pedagogical biology. 

We were interested in students’ opinions regarding the drawing, the importance of 

drawing for biology classes and students’ readiness to use drawing methods in 

biology classes. To this purpose, we held a workshop on drawing three biological 

objects (grasshopper, daffodil, water flea). We compared the drawings made both 

individually and under professional guidance and concluded that the students drew 

better pictures when they were guided. 

The research showed that students did not have bad experiences with drawing during 

their studies. They agree that drawing is important for high-quality and illustrative 

teaching and that drawing helps to develop observational skills. 

The students think that all pedagogical biology students need such drawing 

workshops. 

At the end of the workshop, the students were satisfied with their work. The result of 

the workshops and the survey could provide an incentive to future biology teachers to 

use the method of drawing in their classes as often as possible, thus enriching and 

diversifying the process of learning. The students should be allowed to learn from 

their own experiences with the natural world. 
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1 UVOD 

Že od pradavnine upodabljanje narave pommbno spremlja človeško vrsto. Od jamskega 

človeka in njegovih risb na kamnitih stenah do danes nas risba spremlja, nas opisuje, 

izraža ter  razlaga naše dojemanje sveta okoli nas. V različnih obdobjih so se risba, njen 

pomen in namen spreminjali. Risba je človeku omogočila kulturni in intelektualni 

razvoj.  

Risba nosi sporočilo, ima pomen in namen. Lahko je preprosta, a hkrati zelo ciljna. Zato 

je pomemben del komunikacije in prenašanja znanja na različnih področjih. Umetniki, 

znanstveniki in raziskovalci so iz risbe črpali moč ter z njo prikazovali, zapisovali, 

razlagali vse, kar je bilo novega in pomembnega. Torej sta umetnost in znanost zelo 

povezani disciplini s številnimi podobnimi lastnosti. V naravoslovju je bila risba že od 

nekdaj eden pomembnih načinov za beleženje opazovanj ter orodje za ponazoritev in 

razlago pojavov, objektov in organizmov v naravi.   

Zaradi pomena risbe in njene uporabe pri biologiji smo se odločili za raziskovalno delo 

s študenti, bodočimi učitelji biologije. Kot bodoči učitelji se bodo morali spoprijeti z 

različnimi problemi ter učencem približati učno snov na različne načine. Risba lahko 

zelo dobro pomaga pokazati, razložiti in ponazoriti pomembne značilnosti določenega 

problema. Ker se pri biologiji učenci veliko učijo o človeku, živalih, rastlinah in drugih 

organizmih, je pomembno,  da jim učitelj ob razlagi ponudi kakovostno risbo oz. skico,  

ki prikazuje določeno učno snov. To pomeni,  da je posredovano  teoretsko znanje, 

podkrepljeno z ustvarjalno-vizualnim pojasnilom (risbo, skico) kakovostnejše in 

trajnejše. Poleg tega je pomembno, da imajo učenci možnost priti do novih spoznanj 

skozi opazovanje in lastne izkušnje. Zato smo se odločili preveriti mnenja študentov o 

risanju ter uporabi metode risanja pri pouku bilologije. Risarske sposobnosti študentov 

smo preverili na delavnici risanja. Delavnica je zasnovana kot raziskava opazovalnih in 

risarskih veščin študentov ter ugotavljanje razlik med samostojnim in vodenim 

risanjem.  
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2 PREGLED LITERATURE 

V pregledu literature smo se osredotočili na zgodovinski pregled razvoja umetnosti in 

risanja bioloških motivov, likovno teorijo ter na uporabnost in pomen risanja v 

biološkem izobraževanju. V prvem delu sta predstavljena zgodovina in razvoj risbe in 

bioloških motivov od paleolitika do danes. V drugem delu je očrtana likovna teorija, ki 

se navezuje na risbo in tehniko risanja. V tretjem delu pregleda literature smo vključili 

literaturo biološke didaktike, ki se ukvarja z risanjem v biologiji ter s povezovanjem 

umetniških in znanstvenih vidikov raziskovanja in opazovanja. 

2.1  Zgodovinski pregled razvoja umetnosti in bioloških motivov 

2.1.1 Paleolitik 

Številni raziskovalci razvoja človeka in umetnosti, zgodovinarji in umetniki so mnenja, 

da je umetnost stara toliko, kot je star človek. Ob razvoju človeške vrste se je spontano 

razvijala tudi umetnost. Človek je risal celo, preden se je naučil pisati. Najstarejše 

zabeležene umetnine, risbe in slike so iz poznega paleolitika oziroma starejše kamene 

dobe okoli 20.000 let p. n. š. Ker je človek takrat živel v jamah, ga imenujemo tudi 

»jamski človek«. Najpomembnejša umetniška dela jamskega človeka so jamske risbe in 

slike živali. Umetnik je motive vrezoval, risal ali izklesal v kamnite stene jam. Svetovno 

znana najdišča paleolitske umetnosti so jame Altamira v Španiji (slika 1a), Lescaux in 

La Madeleine v Franciji (sliki 1b in 1c) ter Monte Pellegrino v Italiji. Na upodobljenih 

motivih so bile živali, kot so bizoni, bivoli, jeleni, konji in druga goveda. Risbe in slike 

so bile zelo prepričljive, življenjske, včasih celo nepričakovano realistično upodobljene. 

To nam lahko kar veliko pove o opazovalnih in podobotvornih sposobnostih jamskih 

umetnikov ter o pomenu živalskih podob. Jamski človek je bil zelo povezan z motivom, 

ki ga je upodabljal na stene, skrite globoko v notranjosti jam. Risbe naj bi bile tudi del 

čarovnije in rituala, ki naj bi prinesel srečo pri lovu (Janson, 1966). 
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a)    b)   c)

Slika 1: a) Altamira, Španija (med 15.000 in 10.000 p. n. š); b) in c) Jama  Lascaux, Francija (med 

15.000 in 10.000 p. n. š). Vir: Benoist, 1973 

Janson je analiziral risbe ter zapisal, da je navdušen ne zgolj nad pozornim 

opazovanjem, prepričljivo in močno risbo, prefinjeno kontroliranim senčenjem, ki 

oblikam daje oblino in plastičnost, temveč še bolj nad močjo in dostojanstvom bitja na 

izdihu (Jonson, 1966, str.19). 

 Jamski umetnik je izkoriščal naravne strukture sten v jamah, ter na njih z izrednim 

občutkom za karakterizacijo narisal oziroma ustvaril podobe z različnimi odtenki rjave 

in močnimi črnimi konturami. Podoba človeka v umetnosti paleolitskega umetnika je 

zelo redka. Nazoren primer je skupina vrezanih človeških figur (slika 2), ki je videti kot 

igra oz. ritual.  Figure so vrezane v steno s hitrimi in zanesljivimi potezami, ki se celo 

plastijo in prekrivajo. (Jonson, 1966). 

Slika 2: Ritualna igra,  Addauri,  Monte Pellegrino (Palermo), (med 15.000 in 10.000 p. n. š.) Vir: 

Janson, 1966 

Poleg stenskih risb in slik so ljudje mlajšega paleolitika ustvarjali tudi male risbe in 

kipe. Lep primer živalskega motiva je izrazita podoba bizona (slika 3), ki je narejena iz 



Mešić, D. Risanje pri biologiji. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Likovna 

pedagogika, 2013. 

4 

kosa roga severnega jelena. Ker je bilo pojmovanje plodnosti zelo pomembno, so 

izdelovali kipe boginj plodnosti, kot je primer Willendorfska venera. Podoba je narejena 

iz kamna, je zelo okroglasta kar poudarja takratno videnje in dojemanje ženske 

plodnosti. Paleolitski umetnik je ustvarjal iz naravnih materialov, kot sta kost in kamen, 

kar je razvidno iz dosedanjih primerov (Jonson, 1966).        

Slika 3: Bizon, La Madeleine, Francija, (med 15.000 in 10.000. p. n. š); Vir: Janson, 1966. 

Risbe, nastale v jamah v Evropi, lahko primerjamo z risbami domorodcev Australije. 

Opazno je zanimanje za gibe ter natančnost pri izdelavi. 

Razlika je v tem, da so avstralski domorodci upodabljali kenguruje (slika 4), ki so bili 

za njih svete živali. Zanimiva kompozicija je lov na kenguruje, ki je narisana na kosu 

lubja. Zelo natančna risba prikazuje podrobnost med lovom, motiv pa vključuje lovca in 

dva kenguruja. Izdelek vsebuje celo »rentgensko risbo«, saj je umetnik narisal več 

notranjih organov živali (Jonson, 1966).  

Slika 4: Vrač s kopljem prebada kenguruje, Avstralija; Vir: Janson, 1966 

2.1.2 Neolitik 

V neolitiku je začel človek živeti drugače od svojih predhodnikov. Ni bil več le lovec, 

ki se seli zaradi hrane in preživetja, temveč se je začel ukvarjati s poljedeljstvom in se 
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ustalil. Umetnine je po navadi izdeloval iz lesa, zato se niso ohranile. Tako danes žal 

nimamo ohranjenih primerov te umetnosti. 

Prepričljive živalske podobe so bile pisotne tudi v umetnosti primitivnih civilizacij. Na 

risbah in kipih so imele živali simbolične pomene, ki so bili za ljudstva zelo pomembni. 

Na primeru kipa (slika 5), najdenega na področju Nove Gvineje, lahko opazimo tesno 

povezanost človeške figure in ptice z razširjenimi krili, ki strmi v nebo. Pri tej skulpturi 

je ptič simbol vitalnega duha prednikov ali pa življenjske moči. 

  

Slika 5:  Moška figura s ptičem, Nova Gvineja;  Vir: Janson, 1966           

                                         

Umetnost primitivnih ljudstev je združila podobo človeka, različne živali ter organske 

in neorganske ornamente. 

Še enkrat smo se lahko prepričali, da je človek navdih iskal v naravi. Simbolno 

upodabljanje živali z rastlinskimi ornamenti mu je pomagalo ohraniti prepričanja in 

verovanja (Jonson, 1966). 

V Severni Ameriki so Indijanci iz plemena Nootka izdelovali hiše iz lesa. Gladke lesene 

stene so pogosto porisali oz. poslikali z mitološkimi zgodbami. Glavne vloge v zgodbah 

so imele živali. Tako imamo primer stene (slika 6), na kateri so narisani ptič, kit, kača in 

volk. Da bi razumeli zgodbo, moramo poznati simboliko živali.    
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Slika 6: Kača, strele, volk in ptica groma na kitu ubijalcu, (okoli 1850); Vir: Janson, 1966 

2.1.3 Od Egipta do Rima 

Pogosto zasledimo podatek, da se zgodovina začela z iznajdbo pisave, kar se je zgodilo 

pred približno pet tisoč leti. Zasluge za to zgodovinsko iznajdbo imajo civilizacije  

Mezopotamije in Egipta.   

Med prvimi pisavami so bile zelo natančo izdelane risbe, simboli, kjer se pogosto 

pojavljajo tudi podobe različnih živali. Taki pisavi iz egipčanske kulture rečemo 

hieroglifi (slika 7b). 

Poleg simboličnega pomena živali v hieroglifih so stari Egipčani izdelovali reljefe, ki so 

prikazovali vsakdanje prizore  ali mitološke zgodbe. Izdelava je bila zelo natančna in 

prepričljiva. Razvidno je, da so umetniki zelo dobro poznali predmete ustvarjanja.  

Zelo pogosto  reliefi izražajo čustven odnos, ki se je lahko vzpostavil tudi med 

človekom in živaljo. Tak primer je relief, na katerem goveda prečkajo reko (slika 7a). 

a)      b)   

Slika 7: a) Goveda prečkajo reko (okoli 2400 p. n. š., Grobnica Tija, Sakara); b) Primer 

hieroglifov); a) Vir: Janson, 1966 
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Še eden značilen primer upodabljanja živali in rastlin v egipčanski umetnosti in kulturi 

je poslikava zaboja oz. zakladnice (slika 8), ki ponazarja zgodovinski dogodek 

Tutankamonovega lova.  

Slika 8: Tutankamon med lovom, Egipt (okoli 1360 p. n. š.); Vir: Janson, 1966 

Risba ter živalski in rastlinski motivi so se pojavili tudi v umetnosti Bližnjega vzhoda in 

Perzijski umetnosti. Izraženi so bili kot risbe, poslikave lončarskih izdelkov, male 

plastike ali pa kot reliefi. Tudi v egejski umetnosti je bil prisoten živalski motiv, kot je 

primer poslikave v kraljevski palači. Na steni so bile elegantne, prefinjene kompozicije 

plavajočih delfinov iz približno 1500 let p. n. š. Poslikave z živalskimi in rastlinskimi 

vzorci so se pojavljale tudi na različnih uporabnih predmetih, kot so vaze, posode in 

krožniki. Starogrška umetnost je bila časovno in tematsko razdeljena na več obdobij. V 

obdobju geometričnega sloga so nastajale številne risbe in poslikave, ki imajo zelo 

živopisane vzorce ter organske in anorganske ornamente. Najlepši primeri te umetnosti 

so poslikane posode. Izdelane so zelo natančno, pravilno in s posebnim občutkom za 

detajle in simboličen prikaz dogodka. Mojstrstvo lahko vidimo na poslikavi Dipilonske 

vaze. 



Mešić, D. Risanje pri biologiji. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Likovna 

pedagogika, 2013. 

 
 

8 

 

  

Slika 9: Dipilonska vaza (8. stoletje p. n. š.) Vir: Janson, 1966 

 

V grški mitologiji imajo pomembno vlogo živalske podobe, ki so jih včasih celo 

kombinirali s človeškim telesom, kar je popestrilo prikaz mitološke zgodbe. Grški 

umetniki so imeli izpiljen občutek za detajle in organizacijo kompozicije. V klasičnem 

obdobju so se ukvarjali s človekom. Raziskovali so človeško telo, njegova razmerja in 

sorazmerja v različnih položajih in postavitvah. Izdelali so idealen model človeškega 

atletskega telesa. Tudi v arhitekturi so bili neverjetni mojstri, zato je bila grška 

arhitektura neverjetna in monumentalna. Poleg velikosti in natančne izdelave so na 

templjih opazni estetski dodatki v obliki reliefov ali rastlinskih ornamentov na kapitelih 

veličastnih stebrov (Jonson, 1966). 

Starorimska umetnost je največ pozornosti posvečala arhitekturi in upodabljanju 

človeškega telesa. Navdih so črpali iz grške umetnosti, ki je bila zelo razvita in 

vsestranska. Poslikave in risbe so bile pogosto del arhitekturne zasnove oz. dekoracija 

nostanjih prostorov in sten.  

 

2.1.4 Srednji vek 

Umetnost srednjega veka je bila podrejena verskim motivom, kar je vplivalo tudi na 

umetnost. Razvila se je iz tradicionalne grške in rimske umetnosti. V bizantinski 

umetnosti so bile prisotne stenske poslikave cerkva ter natančno izdelani mozaiki. 

Pogosti motivi so bili pastirji, apostoli ter krst, ki so imeli simbolčen pomen. Na teh 
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delih prevladujejo živalske in rastlinske dekoracije (Benoist, 1973).  Dober primer 

uporabe živalske in rastlinske podobe v bizantski umetnosti je poslikava v cerkvi S. 

Apollinare in Classe. Upodobljene ovce predstavljajo dvanajst apostolov. 

 

Slika 10: Bizantska umetnost; Cerkev S. Apollinare in Classe, Ravena (533-549) Vir: Janson, 1966 

V času zgodnjega srednjega veka so bili samostani edini kulturni centri v zahodni 

Evropi. Ker je bila umetnost srednjega veka podrejena religiji, sta se risanje in slikanje 

združila v biblijskih ilustracijah in rokopisih.  

S prepisovanjem različnih rokopisov ter njihovim okraševanjem, se je razvijala tudi 

iluminacija. Zelo zanimive iluminacije so nastale na angleško-irskih prostorih. 

Karakteristične so interpretacije motivov kot so ljudje, živali in rastline ter pogosta 
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izdelava geometrijskih kompozicij. Iluminacije rokopisov so izdelane kot združitev 

linearne kompozicije ter spiralnih in prepletenih dekoracij (Benoist, 1973).  

 

Slika 11: Imagio Leonis; Nortambrija (sredina VIII stoletja) Vir:Janson, 1966 

Otonske iluminacije so bile veliko bolj dinamične in razgibane. Vsebovale so izrazite 

barve in več zlatih obrob in detajlov. Tudi dekorativni deli so bili precej bolj pisani in 

razigrani. V času romanske umetnosti se ikonografija umetnosti obogati s profanimi 

(nereligioznimi) temami, kar do tedaj ni bilo popularno. Pojavlja in razvija se na 

področju celega Zahoda (Benoist, 1973). 

V islamski umetnosti  je zelo pomemben povdarek na arhitekturi ter ureditvi in 

dekoraciji zunanjih in notranjuh prostorov. Risarska in slikarska umetnost izražena v 

obliki kaligrafskih risb, zanjo pa je značilna uporaba geometrijsko-rastlinskega ali 

cvetličnega vzorca oz. ornamenta. . Za islamsko umetnost sta karakteristični izjemna 
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natančnost ter sposobnost urejanja in kombiniranja zelo kompleksnih vzorcev. In poleg 

vseh teh različnih ornamentov in kaligrafskih okrasov sta bila v delih prisotana 

doslednost in skladnost (Janson, 1966). 

 

Slika 12: Islamska umetnost; Kaligrafija iz Albuma Osvajalca, Vir: Janson, 1966 

 

Gotski slog se je v različnih delih Evrope razvijal različno hitro. Na začetku (okoli 

1150) je obsegal le pokrajino današnjega Pariza, toda v stotih letih se je razširil na večji 

del Evrope. Najbolj razpoznavne karakteristike gotskega sloga so pri arhitekturi. 

Slikarstvo se je razvijalo bolj počasi. Za gotski slog so najbolj značilne kompozicije 

barvanega stekla (vitraž), ki so svojo zlato dobo doživele v obdobju med 1200-1250. 

Ker so bila okna gotskih cerkev izredno velika, so morali umetniki izdelati podrobne 

skice, ki so jim pomagale pri izdelavi monumentalnih vitražev. Villardova beležnica je 

lep primer skiciranja in planiranja večjih kompozicij. Pogosto je risal živali, kot je 

primer risbe leva. 
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Slika 13: Villard de Honnecourt; Risba leva spredaj (okoli 1240) Vir: Janson, 1966 

Kasneje, ko je gradbena dejavnost začela upadati, je tudi umetnost vitržev postajala 

manj iskana. Iluminirani rokopisi so zopet prevzeli vodilno vlogo v gotskem slikarstvu. 

Pri ilustracijal so opazni močni vplivi monumentalne arhitekture. Ozadje in dekoracija 

ilustracij sta izredno dvodimenzionalna, toda pri figurah je opazno rahlo modeliranje. 

Izdelava iluminiranih rokopisov se preseli iz samostanskih v mestne delavnice. 

Naslikane figure postanejo nekoliko večje, velikokrat se prebijajo čez dekorativne 

robove ter s tem napovedujejo razvoj prostorskih planov.  

Zanimive so tudi risbe in grafike, ki so nastale v obdobju pozne gotike. V teh delih je 

zelo pomembna govorica linij ter izrazna moč sporočilnosti in simbolike podob. 

Najpogosteje so izdelovali lesoreze, gravure in suho iglo. Poleg človeških figur, živali 

in rastlin, so umetniki upodabljali različna bitja in pošasti, ki so bile sestavljene s 

kombiniranjem delov različnih živali (Janson, 1966). 

 

Slika 14:Martin Schongauer, Skušnjava sv. Antonija (okoli 1480-90) Vir: Janson, 1966 
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2.1.5 Renesansa 

Renesansa ali prebujanje je na področju umetnosti prinesla veliko sprememb. 

Najpomembnejši mojstri so izhajali iz Italije. Zelo zanimiv umetnik zgodnje renesanse 

je bil Paolo Doni, poimenovan Učelo, ki je veliko raziskoval prostor in perspektivo. V 

njegovih delih lahko opazimo skrajšave in prostorke zmanjšave figur ljudi, živali ter 

rastlin. Pogosto je upodabljal prizore bitk in scene iz lova (slika 15). Bil je znan kot 

domišljiv in deskriptiven slikar, kar je razvidno iz spodnjega primera (Benoist, 1973). 

 

Slika 15: Paolo Doni (Učelo); Lov (sredina 15. stoletja) 

 

V visoki renesansi se s postopnim oživljanjem antične umetnosti ponovno razkriva 

človeško telo, ki je bilo pod vplivom cerkve skrito kot nekaj, česar se je treba sramovati, 

kot nekaj sramotnega oziroma grešnega. Začne se raziskovanje človeškega telesa, 

umetniki se ukvarjajo z anatomijo, secirajo trupla in slikajo po modelih. Ustvarjen je 

ideal lepote, ki je razviden na prefinjenih portretih. Umetniki posvečajo več pozornosti 

naravi, preučujejo zakone prespektive, kompozicije ter svetlobe in barve. Namesto 

cerkve postanejo meceni umetnosti plemiči in bogati meščani. Med najpomembnejša 

imena renesančne umetnosti spadajo Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tizian in 

Rafaelo (Jonson, 1966). Visoka renesansa je obdobje vsestranskih mojstrov, ki so iskali 

popolnosti in se niso podredili že ustaljnim pravilom, ki so veljala v zgodnji renesansi. 

Častno mesto najzgodnejšega mojstra visoke renesanse nedvomno pripada Leonardu da 

Vinciju. (1452-1519)  

Leonardo je bil risar, slikar, arhitekt, raziskovalec, naravoslovec in inženir. Mnogi ga 

imajo zaradi obsežnega in vsestranskega dela  za »genija«. Njegova znanstvena 

zapuščina je neprecenjiva. Da Vinci velja za izumitelja  znanstvene ilustracije. Zelo 
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pomembne so njegove študije anatomije človeka ter raziskovalne skice in risbe živali in 

rastlin. Ohranjene so tudi njegove študije in zapiski o različnih projektih ter iznajdbah. 

 

  

Slika 16: Leonardo da Vinci, avtoportret (okoli 1516)  Vir: Letze in Buchsteiner, 1999 

Tudi Michelangelo je bil izjemen mojster. Njegovo delo predstavlja upodobitev 

mišičastih figur, ki predstavljajo popolnost ter izražajo božansko moč. Poleg njegovega 

izjemnega občutka za volumen in maso, ki sta razvidni iz skluptur človeških teles, 

izklesanih iz marmorja, je Michelangelo izdeloval slikarske stenske kompozicije 

(freske). Najbolj pomembna in veličastna je poslikava v Sikstinski kapeli. Figure so 

nadnaravno mišičaste in močne, kar je bil Michelangelov slogovni podpis. 

Na severu, v Nemčiji,  je ustvarjal pomemben umetnik Albrecht Dürer (1471-1528), ki 

je bil izjemen risar in grafik. Zanimive so njegove risbe ter akvareli živali in rastlin. 

Navdih je črpal iz narave in lepot Alp. Zelo lep primer je »Mladi zajec« (slika 17) , ki je 

upodobljen zelo realistično. Dürer se je veliko zanimal za naravo ter upodabljanje 

krajin. Prvi je začel slikati z akvarelno tehniko, ki do tedaj ni bila znana.  

 

 

Slika 17: Mladi zajec;  Albrecht Dürer 
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Dürerovo mojstrstvo risanja in grafike je dobro razvidno iz gravure Adama in Eve (slika 

18). Umetnik je uporabil biblijsko temo, da prikaže dva idealna akta. Na gravuri je 

poleg dveh teles opazen zelo pester rastlinski in živalski svet. Dürer je živali upodobil 

zelo natančno in dosledno, kar je tudi pokazatelj, da je veliko preučeval naravo. Opazne 

so njegove izjemne risarske spretnosti ter občutek za prostor in perspektivo. 

 

Slika 18: Albrecht Dürer; Adam in Eva (1504) Vir: Janson, 1966 

 

V baroku sta se renesančni umirjenost in jasnost preoblikovali v nemir in 

vznemirjenost, polno gibanja in strasti. V baroku umetniki slikajo vse, kar prej sploh ni 

bilo zanimivo, med drugim krajine, tihožitja, notranjost stavb in prizore iz vsakdanjega 

življenja. Upodabljali so tudi bolezen, starost in smrt; vse, kar je prej bilo gnusno in 

nezaželeno. Flamski slikar Pieter Paul Rubens je bil izjemen baročni mojster. Njegove 

slike so izžarevale posebno energijo, polno gibanja in strasti. Pogosto je upodabljal tudi 

živali in naravo. Mišičasta telesa njegovih figur nas rahlo spominjajo na 

Michelangelove figure iz Sikstinske kapele.  

Dober primer upodobitve pokrajine in živali je slika »Krajina z gradom Steen« (slika 

19). Slika je polna detajlov bogatega rastlinskega in živalskega sveta (Janson, 1966). 
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Slika 19: Pieter Paul Rubens; Krajina s gradom Steen (1636). 

 
Francoski slog baroka je bil popolnoma drugačen kot flamski ali nizozemski. 

Najpomembnejši umetnik je bil Nicolas Poussin. Bil je ljubitelj antiče umetnosti, čigar 

vpliv je viden pri njegovih slikah. Njegove slike predstavljajo antiko kot poetični svet 

sanj. Z raziskovanjem in upodabljanjem narave se je ukvarjal Claude Lorraine, ki je bil 

največji francoski pejsažist. Imel je izjemo sposobnost opažanja, kar je razvidno in 

njegovih številnih risb in slik ki so nastale neposredno v naravi (slika 20). 

 

Slika 20: Claude Lorraine; Pejsaž iz Kampanje (okoli 1650). 

Moderni svet sta zaznamovali industrijska in politična revolucija, ki sta seveda vplivali 

tudi na ravoj umetnosti. Neoklasicizem predstavlja ponovno prebujanje klasične 



Mešić, D. Risanje pri biologiji. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Likovna 

pedagogika, 2013. 

 
 

17 

 

umetnosti (grško-rimske umetnosti). Ta slog prenove klasične umetnosti se je najdlje 

zadržal v arhitekturi. 

V neoklasicizmu in romantiki so živalski in rastlinski motivi manj pogosti. Živali so 

upodabljali kot simbole za smrt, vojno, zmagoslavje in drugo. Pogosti živalski motivi so 

bili konji, levi, morski psi. 

Simboličnen pomen, ko so ga pripisovali živalski podobi, je razviden v delu »Watson in 

morski pes« (slika 21), kjer morski pes predstavlja zlo oz. hudiča.  

    

Slika 21: John Singleton Copley, Watson in morski pes; Vir: Janson, 1982 

John Constable je bil slikar pejsažev, romantik, ki se je upiral izlivom domišljije. Menil 

je, da mora biti upodabljanje narave zasnovano na dejstvih. Slikal je znane anglešek 

pejsaže, za katere je izdeloval oljne skice neposredno v naravi. V svoji umetnosti je 

veliko raziskoval stanje neba, svetlobe in atmosfere (slika 22). 

 
Slika 22: John Constable; Koruzno polje (1826). 
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Slika 23: Primer risb iz biološkega leksikona 19.st. (Heller, 1863). 

 

Primer zelo natančne in biološko pravilne risbe (slika 23) najdemo v leksikonu biologije 

iz 19. stoletja. Žuželke so ročno narisane. Leksikon predstavlja pomembno raziskovalno 

delo. 

 
V realizmu prevladuje človeška figura in prizori iz vsakdanjega življenja, kot so delo, 

ples, kopanje, zabava (Jonson, 1966).  

Veliko postimpresionističnih umetnikov je v svoje izražanje uključevalo naravo z 

njenim rastlinskim in živalskim bogatstvom. Paul Cezanne je neprestano slikal pejsaže 

planine Saint-Victoire, Vincent van Gogh je pogosto upodabljal žitna polja ter ciprese. 

Henri Rousseau je na primitiven način slikal gozdove džungle in živali v njej (slika 24). 
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Slika 24: Henri Rousseau; Sanje (1910) Vir: Janson 1966 

 

Živalske podobe in rastlinski motivi spet zaživijo v umetnosti 20. stoletja, čeprav v 

novi, drugačni podobi, ki jo je imela skozi zgodovino. V moderni umetnosti je vse bilo 

podrejeno umetnosti sami in ne motivom. Umetniki odkrivajo nove načine izražanja 

skozi risbe, slike in kipe. Nastanejo številni novi slogi in usmeritve, ki upoštevajo 

družbeno problematiko. V kratkem časovnem obdobju se ustvarijo različne umetniške 

zvrsti in likovne smeri, ki so med sabo zelo tesno povezane, se prepletajo in vplivajo 

ena na drugo. Umetniki se ne ukvarjajo z raziskavo motivov, temveč raziskujejo načine 

in možnosti kompozicije in njenih oblikotvornih lasnosti (Jonson, 1966). Zanimiv 

primer upodobitve mrtvega petelina nam lahko pokaže slikarjev odnos do slikovne 

površine ki je bolj pomembna kot sam motiv (slika 25). 
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Slika 25: Chaim Soutine; Mrtev petelin (okoli 1926). 

 »Posebnosti likovnih značilnosti so tembolj osmišljene, čim več imamo opravka z 

analizami funkcij, konstrukcij, anatomije in geometrije oblik, struktur in oblikovnih zvez 

v vseh razsežnostih. Z risanimi primeri si prisvojimo likovne ponazoritve narave in 

oblikovanje prostora, kakor tudi oblikovanje proporcionalne koordinacije z primerjavo 

delov v celoti po nepisanih in pisanih zakonih harmonije.« (Didek, 1974, str. 17). 

Tudi civilizacije v Vzhodni Aziji (Kitajska in Japonska) so posvečale veliko pozornosti 

živalskim in rastlinskim motivom. Podobe živali so imele posebno mesto v umetnosti 

teh civilizacij in njihovih kulturno-verskih običajih. Živali so bile pogosto simbol 

različnih božanstev in mitoloških zgodb.    

Danes umetniki uporabljajo veliko razlčnih medijev, ki lahko na kvaliteten način 

predstavljajo njihove ideje. Umetniška fotografija je tista, ki še bolj poglobi in utrdi 

povezavo med umetnostjo in naravoslovjem. Kvalitetna fotografija je dober način 

beleženja in raziskovanja naravnega sveta na področju umetnosti in znanosti. Prednost 

fotografije je v tem, da lahko zabeležimo skoraj vse kar opazimo, tudi tisto česar nismo 

zmožni narisati zaradi pomanjkanja risarskih sposobnosti ali časa. Seveda obstajajo tudi 

možnost kombiniranja fotografije in risbe, kar je lahko zanimiv in drugačen način 

ustvarjanja in učenja. Poleg fotografije je v današnjem digitalnem obdobju zelo 

pomembna digitalna računalniška risba. Prednost računalnške risbe je v tem da 

umetniku omogoča izjemno natančnost ter lažje popravljanje napak. Digitalno risbo 
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lahko dopolnjujemo s fotografijo in zapisi. Mikroskopsko izdelane fotografije ter 

kasneje risbe so zelo zanimive ker vsebujejo neverjetne vzorce, ki jih z lastnim očesom 

nismo zmožni opaziti.  

 

Slika 26: Primer fotografije mikroskopskega preparata nostoka (Iztok Tomažič, 2013). 

 

2.1.6 Znanstvena risba- Leonardo da Vinci 

Rekli so mu »univerzalni genij« - takega pomenovanja so bili v zgodovini človeštva 

deležni le redki. Leonardo je bil umetnik, znanstvenik in izumitelj, ki je s svojim delom 

prišel do novih osupljivih spoznanj na skoraj vseh področjih umetniškega, znanstvenega 

in izumiteljskega delovanja. Poleg tega, da je bil neverjeten, perfekcionističen slikar, so 

izjemne njegove tehnološkime iznajdbe. Ker se je zelo zanimal za človeško telo, 

njegovo zgradbo in delovanje, se je začel ukvarjati z raziskovanjem in seciranjem 

človeških trupel. Vse je beležil s skicami in risbami, saj je želel izdelati anatomski atlas. 

Leonardo je pionir znanstvene risbe, saj je prvi začel obsežno raziskovati človeško 

anatomijo ter sistematično zbirati risbe in beležke.  
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Slika 27: Anatomske študije razvoja ploda (med 1510 in 1513); Vir: Letze in Buchsteiner, 1999. 

 
 Poleg zelo podrobnih raziskav človeškega telesa se je da Vinci ukvarjal tudi z 

anatomskimi študijami živali (slika 28a), kot so konji, in izdeloval natančne botaničene 

risbe (slika 28b). Študije so zelo natančno narisane, kar je yanj zelo značilno. Stvari je 

želel raziskati do popolnosti, zato je večina njegovih del nedokončanih. Ob študijah 

živali, anatomiji človeka ter botaničnih risbah se je ukvarjal s raziskovanjem narave in 

naravnih pojavov, kot so nevihte, poplave, vrtinci in podobno. Vsa Leonardova 

znanstvena raziskovalna zapuščina je bila zelo pomembna za nadaljnja raziskovanja na 

tem področju (Letze in Buchsteiner, 1999). 
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a)                     b)                                                                                                                                                    

Slika 28: a) Študija zadnjih nog konja (okoli 1508); b) Študija lilije (okoli 1475), Vir: Letze in 

Buchsteiner, 1999 

 

Znanstvena risba je zelo pomembna za vsa področja raziskovanja. Tudi znanstvene 

risbe biologa in raziskovalca Charlesa Darwina, ki je raziskoval evolucijski razvoj vrst, 

so izredno pomembna zapuščina. Njegovo opazovanje in beleženje lastnosti določene 

vrste je bilo pomembno za njegove nadaljne študije o izvoru vrst in razumevanje 

izražanja določenih  lastnosti. Svoje ugotovitve in primerjave je zabeležil z risbo, ki mu 

je hkrati omogočila prikazati vse pomembnejše vidne razlike. Tudi drugi biologi in 

raziskovalci so svoja opazovanja in ugotovitve beležili v obliki risb, med njimi tudi 

botanik Mendel, ki je raziskoval razvoj, križanje in dedovanje rastlinskih vrst (Letze in 

Buchsteiner, 1999). 
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2.2. Likovna teorija; risba 

 

V prvem delu teoretičnega poglavja smo želeli predstaviti risbo kot tehniko. Predstavili 

smo načine, na katere lahko analiziramo risbe in razlikujemo med njimi. Poleg tega smo 

predstavili materiale in orodja, ki jih uporabljamo pri risanju. V drugem delu smo se 

osredotočili na pogoste motive risanja. Predstavili smo tudi načine risanja bioloških 

motivov, kot so živali in rastline. V tretem delu smo predstavili likovno-teoretično plat 

risbe. 

 

2.2.1 Risba in risarske tehnike 

 

Risba sodi med najstarejše načine likovnega izražanja in je osnova vsem likovnim 

panogam.  Risba je človeku omogočila kulturni in intelektualni razvoj, saj nosi 

sporočilo, ima svoj pomen in namen. Lahko je preprosta in  hkrati zelo ciljna. Zaradi 

pomena  za razvoj sposobnosti opazovanja in posnemanja in razvoj sposobnosti 

posploševanja, abstraktnega in pojmovnega mišljenja, risba ni le področje umetnosti, 

temveč tudi dejavnost, ki vzpodbuja miselni razvoj. Risba je lahko samostojna umetnina 

ali pa podlaga, priprava za izpeljavo slike oziroma kipa. 

Risbo lahko analiziramo na več načinov:  

- Glede na tehniko, s katero je narejena: tehniko po navadi poimenujemo po sredstvu, s 

katerim je risba narisana, kot so oglje, svinčnik in kreda... 

- Razlikujemo jih po namenu: skica, kroki, študijska risba, ekspresivna risba, ilustracija, 

strip, karikatura, tehnična risba in ostale. 

- Razlikujemo jih glede na uporabo likovnih izrazil v kompoziciji: 

Slikarska risba - uporablja različne svetlobne stopnje linij in ploskev v kompoziciji in 

preučuje zakonitosti dojemanja likovnih del z različnih vidikov  

Kiparska risba - poudarja volumne in notranjo zgradbo objekta (Šuštaršič in sod., 

2004). 

 

Pri risanju lahko uporabimo različne materiale in orodja. Izbira materiala oziroma 

orodja za risanje vpliva na končni videz in izraznost risbe.  Pomembnejši materiali so 

svinčniki, oglje, pasteli, krede, tuš, barvice, flomastri, papir, radirke, šilček, utrjevalec 

risb in drugi. Najpogostejši nosilec risbe je papir. Toda v prejšnjem poglavju smo 
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ugotovili, da so ljudje risali tudi na podlage, kot so kamen (jamske risbe), les 

(primitivne risbe in kipi) in usnje.   

Danes poznamo veliko vrst papirja, ki jih uporabljamo za različne tehnike risanja in 

slikanja. Rišemo lahko na vse vrste papirja, toda končni videz risbe je odvisen od 

kakovosti povšine papirja. Papir se razlikuje po teži na kvadratni meter. Tako recimo 

pisarniški papir tehta 70-80 gramov, risalni karton pa okrog 200 gramov na kvadratni 

meter. Poleg teže papir razlikujemo tudi po grobosti (hrapav, srednje hrapav, gladek) in 

uporabi (pisarniški, akvarelni, pak-papir, mehki japonski papri, risarki, transparentni, 

ipd.). 

Najpogostejši tehniki risanja in študijske risbe sta z grafitnimi svinčniki in z ogljem, ki 

omogočata izdelavo hitrih skic, podrobnosti, stopnjevanje svetlobe, korekture, plastenje 

linij in površin.  Brajan Bagnal (1995) v knjigi »Risanje in slikanje« pravi, da svinčnik s 

svojimi vsestranskimi možnostni uporabe predstavlja osnovo za vsako bodoče 

umetniško delo.  

Radirke uporabljamo pri popravljanju in brisanju določenih delov risbe. Poznamo trde 

radirke in mehke gnetilne radirke. Ne gre zgolj za korektor, saj lahko radirke 

uporabljamo kot sredstvo za risanje oziroma razsvetljevanje želenih delov risbe 

(Bagnal, 1995). 

 

2.2.2 Pogosti risarski motivi 

 

Najpogostejši risarski motivi so narava, človeška figura, živali in rastline.  

Narava in bivalno okolje človeka je vedno zanimiv motiv. Umetniki so upodabljali 

polja, gozdove, reke, morja, gradove, mestne prizore (vedute), različne letne čase in 

podobno. Umetniki so človeško figuro v različnih obdobjih različno upodabljali in 

predstavljali, čeprav se anatomija človeka v več tisoč letih skoraj ni spremenila. 

Egipčani so v obdobju 3.000 let zelo malo spreminjali upodobitev proporcij človeškega 

telesa. Na Daljnem vzhodu je bilo človeško telo uporabljeno kot dekorativni element. 

Grki so ustvarjali popolna, božanska bitja. V srednjem veku niso upodabljali človeškega 

telesa, temveč so izražali duhovne ideale.  Do zanimivega obrata pride v renesansi, 

predvsem v Firencah, kjer se je začelo vnovično preučevanje človeškega telesa, oblik in 

proporc. Vpeljali so znanstvene študije anatomije človeškega telesa (Leonardo da 

Vinci). Danes umetnki predstavljajo človeško telo na veliko načinov, toda najpogosteje 
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gre za ustvarjanje abstrahiranih oblik. A za tako ustvarjanje se je treba najprej naučiti 

osnovnih proporcev in pravil upodabljanja človeka.  

Živalski motivi so najstarejši znani risarski motivi. Živali so ljudem vedno veliko 

pomenile. Pojavljale so se v verovanjih in predstavah, ljudem dajale hrano in obleko ter 

kasneje z njimi tudi živele. Risbe živali so imele za določeno ljudstvo tudi simboličen 

pomen. Tudi danes so živali simboli za dogodke, pojme in stvari. Združeno kraljestvo 

Velike Britanie in Irske še vedno simbolizira lev, na nemški zastavi je orel, francoski 

nacionalni simbol pa je petelin. Živali je težje risati, saj se živali veliko premikajo in ne 

pozirajo kot ljudje. Risanje živali je zelo pomembno za biologe, saj z veščino risanja 

utrjujejo sposobnosti opazovanja, beleženja in pridobijo veliko znanja o določenem 

organizmu. 

Rastline so pogosti risarski motivi. Lahko jih rišemo neposredno v naravi, saj so njihove 

oblike so preprostejše in, kar je zelo pomombno, so statične. Umetniki so pogosto 

upodabljali rože, travnike, drevesa. Za risanje rastlin je najpomembnejše, da razumemo 

njihovo sestavo, zgradbo ter izoblikovanost. Biologi se nenehno srečujejo z različnimi 

rastlinskimi organizmi. Risanje bi jim lahko pomagalo pri lažjem opazovanju, učenju, 

ponovitvi znanj in zbiranju novih izkušnj (Bagnal, 1995). 

 

2.2.3 Likovno- teoretična plat risbe 

 

Diplomsko delo smo zasnovali kot raziskovalno delo ocenjevanja mnenj študentnov 

biologije o risanju in njegovi uporabi pri pouku biologije ter kot preverjanje dajanske 

sposobnosti risanja bioloških objektov. Zaradi raziskovalne narave dela bo likovno-

teoretična plat risbe predstavljena v krajši obliki, izpostavljena bo pomembnejša snov.   

 

Likovna teorija je posebna veda, ki raziskuje likovna izrazila in zgradbo likovnih del. 

Preučuje zakonitosti dojemanja likovnih del z različnih vidikov: psihološkega, 

fizikalnega, fiziološkega itn. 

Likovna teorija proučuje likovni jezik, ki je skupen vsem panogam likovne umetnosti: 

risanju, slikarstvu, kiparstvu, grafični umetnosti in arhitekturi. 
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Likovne prvine 

Likovne prvine oz. likovni elementi so osnovni pojmi likovnega izražanja, ki jih lahko 

razdelimo na orisne in orisane likovne prvine. Orisne likovne prvine orisujejo orisane 

likovne prvine.  

(Primer: s črto lahko orišemo oblike, kot so krog, kvadrat, trikotnik itn... ) 

Likovne prvine so:  

a) Orisne likovne prvine 

1. Točka 

2. Črta (linija) 

3. Svetlo-temno 

4. Barva  

 

b) Orisane likovne prvine 

1. Oblika 

2. Ploskev 

3. Prostor 

 

Ustvarjalci v kompoziciji svobodno izbirajo likovne prvine glede na svoje želje in 

usmeritev. Rembrandtove slike nam povedo, da je bila črta zanj drugotnega pomena, 

popolnoma nasprotno kot na primer pri slikarju Pollocku, pri katerem je črta osnovni 

element pri gradnji kompozicije (Šuštaršič in sod., 2004). 

 

Likovne spremenljivke 

Likovne spremenljivke oz. variable so likovne lastnosti, ki jih pripisujemo določenim 

oblikam. Z uporabo določenih likovnih lasnosti je mogoče doseči, da oblika pridobi 

nove čutne lastnosti in čustvene kvalitete, ne da bi prenehala biti to, kar je. Zato pridobi 

tudi nove vsebine in pomene (Butina, 2000).  
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Likovne spremenljivke so: 

1. Velikost  

2. Položaj 

3. Teža 

4. Smer 

5. Število 

6. Gostota 

7. Tekstura 

 

Likovna kompozicija 

Likovna kompozicija je zaključena celota dela z medsebojnim učinkovanjem in sintakso 

njenih sestavnih delov. V kompoziciji primerjamo, kako so med sabo uporabljeni 

likovni elementi in spremenljivke ter ugotavljamo povezave med njimi in zakonitosti 

skladanja. Načine komponiranja imenujemo kompozicijski principi oz. kompozicijski 

elementi.  

Kompozicijski principi so: 

1. Razmerja in sorazmerja (proporc) 

2. Ravnovesje 

3. Ritem 

4. Kontrast 

5. Harmonija 

6. Dominacija (prevlada) 

7. Enotnost 

 

Pri zgradbi kompozicije opazimo njeno značilno obliko, ki jo določajo proporci celote, 

format, oblike likovnih enot in druge oblikovne značilnosti (na primer smeri enot, 

položaji, velikosti, svetlosti, barve). Ker sta risanje in slikanje področji likovne 

umetnosti, ki sta vezani na slikovno ploskev, kompozicijo v risbi ali sliki preučujemo v 

odnosu oz. navezavi na format.  Obstaja več možnih kompozicijskih načinov, kot so 

prosta ali nevezana kompozicija, vodoravno vezana, diagonalna , trikotna , razpršena, 

simetrična in asimetrična (Šuštaršič in sod., 2004).  
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Likovne razmestitve in postavitve so zelo pomemben dejavnik v oblikotvornosti. 

Usklajenost kompozicije v celoti je odvisna od postavitve objekta v prostor in 

učinkovitosti oblikovnega prostora. Kot pravi Didek: »Prostorske obravnave in rešitve 

so odvisne od razvitega občutka za dimenzije in relacije, za prostorsko konfiguracijo in 

tektoniko, za koordinacijo detajla s celoto.« (Didek, 1974 str.145). 

 

Primera likovne postavitve v format ter objasnitvena skica kompozicije po Didku: 

Za ponazoritev uporabe kompozicijskih načinov  ter načinov komponiranja lahko 

opazujemo primer Cezannove slike »Planina Saint-Victoire« (slika 29a), ter ga 

primerjamo z Didekovo objasnitveno skico Cezannove kompozicije (slika 29b). 

 

a)                b)        

Slika 29: a) Paul Cezanne, Planina Saint-Victoire; b) Zoran Didek, objasnitvena skica Cezannove 

kompozicije; Vir: Didek, 1974                                                                                                                                              

Pozorni moramo biti na razporeditve oblik v formatu ter odprt prostor. Zelo opazne so 

vertikalne in horizontalne členitve in razporeditve oblik. 

Tudi na Bruegelovi sliki »Parabola o slepcih« (slika 30a), takoj opazimo očiten 

diagonalni način komponiranja, kar je opazno tudi na Didkovi objasnitveni skici (slika 

30b). 

a)       b)   

Slika 30: a) Pieter Bruegel, Parabola o slepcih; b) Zoran Didek, objasnitvena skica Bruegelove 

kompozicije; Vir: a) Benoist, 1973: b) Didek, 1974                                                                                                                                              
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Posebnost Brueglove kompozicije je diagonalna postavitev od leve zgoraj proti desni 

spodaj kot likovna smer padanja snovi. Kompozicija je zastavljena skladno s 

pomenskim gibanjem slepcev po strmini navzdol, vse do padca pod  postavitvijo cerkve 

nad njimi (Didek, 1974). 

 

Likovna morfologija ali oblikoslovje je nauk o oblikah. Področje se ukvarja z 

raziskovanjem likovne oblikotvornosti. Z raziskovanjem oblikotvornosti se je ukvarjal 

tudi slikar in profesor Zoran Didek. 

 

Raziskovanje oblikotvornosti  

»Bistvo umetniškega ustvarjanja nastaja iz našega okolja, po naših uzorih in načelih, 

po naši meditativni naravi: čutnorazpoloženjsko konstruktivno v dramatičnih in lirskih 

realizacijah.« (Didek, 1974 str.11). 

Didka je zanimalo, kako oblike nastajajo in kako jih gradimo, organiziramo in 

dojemamo. Meni, da vse oblike, ki jih najdemo v umetniških delih izhajajo iz narave in 

naravno sestavljenih oblik. Z opazovanjem narave (naravnih oblik) in konstitucionalne 

grajenosti ostrimo občuke za homogenost in členjenost, kar je zelo pomembno za 

natančno in pravilno risanje. Poleg tega pa krepimo občutek za ritem, rast in 

kristalizacijo mirujočih in dinamičnih oblik organskega in anorganskega sveta.  Oblike 

narave v umetniški luči se kosajo z resnično raznolikostjo v umetniški celoti. V tej 

celoti ima vsak element svoj pomen, vsi skupaj pa tvorijo relacijsko polje umetniške 

celote. Pravi tudi, da model narave v likovni umetnosti gradi njeno likovno avtentičnost 

in ureja odnose ustvarjalca do univerzuma stvarnosti. 

Didek ugotavlja, da oblika potrebuje prostor, da likovno opredeli umetniški objekt in da 

oblika spremeni slikovite značilnosti v prisotnosti druge oblike.  

Pravi, da se oblike, metode in modeli spopadajo z gradivom likovne teorije in prakse, z 

analizami oblikotvornosti, objasnitvenimi problemi, z razporeditvami in 

transpozicijami, s kordinacijo, tektoničnimi ravnovesji, s pozicijsko metriko, z 

oblikovnimi strukturami, analogijami z modeli in relacijami ter z interpretacijami in 

proporci, kar sovpada z metodami ustvarjalnega snovanja in načrtovanja ter z idejnim 

premagovanjem likovno-umetniške sestave (Didek, 1974). 
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Da bi razumeli celoto, moramo razumeti in spoznati sestavne dele, šele takrat dobimo 

popolno sliko pomena neke celote. »Po malih delih spoznavamo veliko stvarnost.« 

(Didek, 1974 str.34). 

»Posebnosti likovnih značilnosti so tembolj osmišljene, čim več imamo opravka z 

analizami funkcij, konstrukcij, anatomije in geometrije oblik, struktur in oblikovnih zvez 

v vseh razsežnostih. Z risanimi primeri si prisvojimo likovne ponazoritve narave in 

oblikovanje prostora, kakor tudi oblikovanje proporcionalne koordinacije z primerjavo 

delov v celoti po nepisanih in pisanih zakonih harmonije.« (Didek, 1974 str.17). 

Figurativnost je resničnost modela narave, ki jo niti ustvarjalna posebnost ne loči od 

stvarnosti. Zaradi tega je figurativnost ena od primarnih izrazov likovne umetnosti.  

Najpogostejši način oz. potek oblikotvornosti v naravi in likovni umetnosti  je 

sodelovanje koncentracije in arondacije, zgostitve in akumulacije, gravitacije ter strnitev 

oblik.  

Arondacija je zelo kompleksen, živ sistem zbiranja silnic k skupnem učinku delujočih 

oblik ali barv. Njegovo bistvo je enako v naravi in v likovni umetnosti. Dober primer je 

zgradba drevesa. 

Simetrija je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na gradnjo oblik v naravi in v likovni 

umetnosti. Hrbtenični organizmi so dvostranske oblike simetrije in prostora,  na primer 

oblike ptice (slika 31a), človek (slika 31b) in riba (slika 31c). 

a)      b)      c)   

Slika 31: a) ptič; b) človek; c) riba 

Geometrija in simetrija kristalov in kristaličnosti materije je enoosna, dvoosna, troosna, 

prizmarična in poliedrična.  

Konstrukcijske primerjave in analogije  med živimi bitji, rastlinami in kristali se kažejo 

vedno drugače, a podobno:  
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Primeri: 

Skeleti  (pri človeku, živali) 

Oklepi  (pri raku) 

Razporeditev reber  (v prsnem košu) 

Lupine (lobanje, želve, jajca) 

Napetost ožilja (list, mehur) 

Pri ustvarjanju je zelo pomembno vsestransko opazovanje in zanimanje, saj v 

nasprotnem primeru ustrezna strnitev ni mogoča.  

Na oblike je vezano mišljenje, snovanje in programiranje ustvarjalnega reda in smisla. 

Oblikovanje preprečuje nered, zmedo, neskladja in nesoglasja. Delovanje oblik 

opredeljuje izrazno silo oblik. Didek pravi, da izrazno silo oblik prostorsko opredelimo 

in uredimo z pozicijskimi razporedi, spremembo velikosti in barvnih jakosti, seveda z 

upoštevanjem celote , ki jo lahko mala stvar spremeni, razobliči ali vzpostavi.  

Oblika ima moč prirejanja prostorske iluzije, kontinuitete, dinamike, stabilitete, ritme in 

gradacije med kubaturami in ploskovnostjo, linearnostjo in prostorsko modelacijo ter 

modulacijo.  

Človek in oblika se ujemata, v obliki je skrita neminljivost. Govorimo o tajnem 

sporočilu oblik, o sijoči in delujoči izraznosti. Delovanje oblik sega v neskončnost v 

trajnost in popolnost. V spopadu z materijo, časom in prostorom si gradi oblika plasti, 

jedra, bistva stvarnosti. Pri tem valovi, se lomi, krivi, ostri in obli, podira, se povezuje in 

se poudarja (Didek, 1974). 
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Teoremske študije  

Teoremske študije nastanejo, ko v razvojnih fazah raziskovanja likovne snovi in 

spoznavnega procesa odkrivanja njenih notranjih in zunanjih zakonitosti pridemo do 

odkritja globljega smisla v ustvarjalnem procesu.  

Vloga teoremskih študij je, da izostrijo inteligenco vida in izboljšajo moč opazovanja in 

razmišljanja o fenomenih spremenljive pojavnosti prostorskega delovanja oblik med 

objekti, stvarmi in bitji v vseh likovnih karakterizacijah linij, likov, teles, in barv v 

medsebojnih povezavah (Didek, 1974). 

Vse načine konstruiranja in strukture oblikovanja je človek našel v naravi. To je 

razvidno iz medmotivčnih povezavah naslednjih primerov:  

 ptica ---------letalo                  

 

Slika 32: Konstrukcijske medmotivične povezave med ptičem in letalom 

Če opazujemo mrežo pajčevine (slika 33a) in visečo mrežo mostu (slika 33b) lahko 

takoj prepoznamo, da gre za enak način grajenja oz. konstruiranja. Gre za dober primer 

črpanja različnih rešitev iz narave in njene pestre oblikotvornosti. 
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mreža pajčevine- -------viseča mreža mostu 

a)          b)  

Slika 33: Konstrukcijska medmotivična povezava med a) mrežo pajčevine; b) visečo mreža mostu 

 
 

2.3 Risanje in pouk biologije 

 

V izobraževalnem procesu je zelo pomembno, da učencem oz. študentom popestrimo 

ter obogatimo znanje s praktičnimi izkušnjami. Za študente biologije je zelo pomembno, 

da spoznajo naravo in organizme, ki živijo v tem okolju. Eden izmed načinov 

spoznavanja narave in njenih posebnosti je spoznavanje skozi umetnost. Narava ter 

njena pestrost sta bili pogosto vzgib za umetniško ustvarjanje. V kratkem zgodovinskem 

pregledu razvoja in uporabe bioloških motivov v umetnosti smo se prepričali, da je 

narava glavno izhodišče ustvarjanje  in raziskovalne poti. Umetnost je zelo dober medij 

za raziskovanje narave. Med metodami umetniškega portretiranja objektov in njihovih 

načinov učenja o svetu in metodami, ki vodijo študente naravoslovja, da študirajo 

naravo skozi umetnost, je več podobnosti. Umetniki in znanstveniki morajo gledati 

objekte na isti način, torej izven njihovega normalnega videnja. Vzorce v naravi so 

opazovali znanstveniki, kot sta Kopernik in Darwin, ki sta opazovala z različnih 

perspektiv. Cilj umetnikov in znanstvenikov je podoben, sporočiti novo in dragoceno 

videnje naravnega svet okrog nas (Dirnberger, 2006). Torej, umetnost in znanost imata 

veliko skupnih lastnosti. Čeprav sta znanost in umetnost na prvi pogled neenaki 

področji, delujeta po enakem načelu. V članku »Narava znanosti in umetnosti« je 

omenjenih več skupnih značilnosti umetnosti in znanosti, kot so:  

 Obe disciplini sta zasnovani na opazovanju, eksperimentiranju in tradicionalnih 

modelih. 
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 Za obe disciplini je značilno problemsko reševanje zahtev in pripravljenost 

vnovič prevprašati teorijo. 

 Obe disciplini spodbujata premišljevanje, ugotovitve in odprtost za spremembe.  

 Obe disciplini spoštujeta zgodovinsko izročilo (Chessin in Zander, 2006). 

 

Oboji, znanstveniki in umetniki, iščejo urejenost/skladnost na podlagi izkušenj. Vloga 

umetnosti je predstaviti, znanosti pa razložiti isto stvarnost. Če bi učitelji biologije in 

umetnosti več komunicirali, bi hitro ugotovili, da imajo dosti skupnega. Oboji se 

osredotočajo na dejansko gradivo, ki je na voljo v okolju. Obe disciplini razvojno delo 

začneta z opazovanjem, vpletata mentalno igro s preizkušanjem zamisli in se posvečata 

tolmačenju in razlagi narave. Z vključevanjem umetniške interpretacije bioloških 

objektov lahko naredimo biološko znanost zanimivejšo in bolj povezano z vsakdanjim 

življenjem (McCormack in Smucker, 1982). Ker želimo pri pouku biologije učencem 

podati kakovostno znanje o zgradbi, delovanju, funkciji, življenju, razmnoževanju in 

razvoju živih bitij, je zelo pomembno, da učence naučimo opazovati. Opazovanje in 

logično mišljenje sta osnova vsakega spoznanja. Brez opazovanja bi bilo znanje le 

prividno, formalno in verbalno, brez konkretnih izkušenj in prepričanj. (Grubić, 1963). 

Sposobnost dobrega opazovanja je bistven sestavni del znanstvenega poizvedovanja. 

Risanje že dolgo velja za dobro strategijo obvladovanja opazovalnih sposobnosti. 

Opazovati znova in znova je osnova za učenje risanja. Umetniki, kot je Leonardo da 

Vinci, so uporabljali risanje za opazovanje in učenje. Študentom naravoslovnih ved 

omogoča učenje risanja z opazovanjem razumevanje strukture in podrobnosti 

raziskovanega objekta. Med vajami risanja pri opazovanju, študenti kažejo nagnjenje za 

natančno zaznavo in izvedbo risbe (Baldwin in Crawford, 2010). Dober opazovalec je 

nekdo, ki gleda določen objekt, bodisi živega ali neživega, ter to, kar vidi, poveže v 

zgoščeno in natančno predstavitev objekta. Predstavitev je lahko verbalna, pisana, 

risana  ali pa kombinacija vseh treh. Grubić (1963) v svoji knjigi pravi, da opazovanje 

ni isto kot navadno gledanje, temveč živo, pazljivo in namerno opazovanje z določenim 

namenom. Opazovanje je vedno v zvezi z mišljenjem, brez mišljenja ni opazovanja. 

Zakaj izbrati metodo risanja? Risanje dokazuje opazovalne veščine ter pomaga 

študentom, da jasno vidijo, zastavljajo boljša vprašanja in ubesedijo boljše hipoteze. 

Dobro risanje in opazovalne sposobnosti zahtevajo potrpljenje in čas. Najboljši rezultat 
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risanja pogosto ni risba, temveč čas, določen samo za opazovanje (Weekes, 2005). 

Učenje risanja ni nedostopno področje vizualne umetnosti, temveč pot učenja in 

prenašanja znanja, ki je uporabna tudi za številne naravoslovne discipline, vključujoč 

biologijio (Baldwin in Crawford, 2010).  

 

2.3.1 Didaktični vidik risanja 

 

Risba ima v izobraževanju zelo pomembno didaktično vlogo. Uporabljamo jo lahko pri 

nižjih in višjih stopnjah izobraževanja. Obstaja veliko didaktičnih načinov uporabe 

risanja v procesu izobraževanja, tudi pri pouku biologije. Risbo uporabljamo za različne 

namene pri različno starih otocih. Poleg tega, da risanje krepi vizualno pismenost 

(Ashbrook, 2012), je tudi ključni del učenja opazovalnih sposobnosti. Različni 

raziskovalci in profesorji poudarjajo, da je risanje zelo uporabno pri praktičnem učenju, 

terenskih vajah, beleženju opazovanj, ter povezovanju različnih področji in informacij v 

končno obliko znanja. Pri pouku biologije nam risanje lahko pomaga razbiti monotonijo 

tradicionalnega načina učenja, kjer so učenci vezani za učilnico in vsebino. Risanje 

lahko uporabljamo kot orodje za beleženje opazovanj, za motiviranje ali pa kot medij za 

preučevanje narave.  

Profesor Harry Weekes (2005) pravi, da je njegov osnovni cilj vpeljevanja umetnosti v 

znanost izpopolnjevanje opazovalnih sposobnosti. Želi, da učenci več časa delajo z 

materiali, kar vodi do boljšega razumevanja vsebine in povečuje zanimanje za biologijo. 

Prav zato je v pouk biologije uvedel posebno obliko praktičnega dela: celoletno 

beležnico. Namen beležnice oziroma biološkega dnevnika je, da lahko učenci nekam 

vpisujejo, rišejo in skicirajo vse podrobnosti opazovanja različnih bioloških objektov. 

Biološki dnevnik učenci ustvarjajo vse šolsko leto, lahko delajo v šoli, doma ali v 

prostem času. Namen dnevnika je zbiranje in beleženje opazovanj. Tak način učenja 

zagotavlja trajnejše znanje in učencem omogoča razviti zanimanje do tega, kar 

preučujejo. Pomembno je, da od učencev zahtevamo, naj poskusijo natančno opazovati 

preučevane objekte. Njihova naloga je, da pozorno in jasno zabeležijo vse, kar opazijo. 

Risanje in skiciranje sta odlična načina, kako upočasniti in umiriti učence ter jih 

usmeriti v natančno opazovanje. Risanje zahteva potrpežljivost in vztrajnost, toda 

končni rezultati so lahko neverjetni. Poleg boljšega razumevanja biologije je risanje 
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»hrana« prirojeni radovednosti , kar je izhodišče za dobre hipoteze v naravoslovju  

(Weekes, 2005). 

 

Risba ima izredno pomembno vlogo v izobraževanju mlajših otrok. Pri razvoju in 

učenju predšolskih otrok je risba celo pomembnejša od pisane beseda, saj tako majhni 

otroci nimajo razvitega besednega zaklada, ki bi jim omogočil tolmačenje različnih 

pojavov ali objektov. Velikokrat si pomagajo z rokami oziroma želijo pokazati, česar ne 

zmorejo povedati. Z risanjem lahko pospešimo njihov razvoj vizualne pismenosti, 

kasneje pa s pogovorom o narisani vsebini skupaj izoblikujemo mišljenje. Mlajši otoci 

so zelo veseli in zadovoljni, če lahko rišejo. Njihove vizualne sposobnosti so veliko bolj 

razvite kot verbalne. Prav zato je pomembno, da z vizualnim ustvarjanjem spodbujamo 

verbalni razvoj (Ashbrook, 2012). 

Učenje biologije prek umetnosti je lahko zanimivo in razgibano. Molly Petzoldt (2008) 

je v članku »Using art to get kids into and doing science« pokazala, kako lahko 

organiziramo pouk biologije prek umetnosti. Na začetku raziskovalnega dela je 

pomembno, da se učenci seznanijo s objektom preučevanja, ga določen čas opazujejo in 

iščejo povezave z okoljem.  Pomembno je, da učenci spoznajo lokalno okolje, strukturo 

in funkcijo ter opazujejo vedenje organizmov v naravnem okolju.  

Kot učitelji se moramo zavedati, da je za kvaliteten in uspešen pouk potrebno veliko 

napora in kreativnosti. Pouk mora bit zanimiv, vsestranski, mora potekati strukturirano 

ter učencem omogočiti učenje iz izkušenj. Zlasti učenje iz izkušenj je za biologe 

ključnega pomena.  

 

Kako lahko torej uporabimo risbo v učenju biologije? 

Risanje lahko uporabljamo pri vajah doma, v učilnici, labaratoriju, pri terenskih vajah, 

na ekskurzijah in v muzejih.  

Učenci lahko uporabljajo risanje v vsakdanjem pouku, kjer pisni zapis obogatijo s skico 

oz. risbo, shemo ali diagramom. Torej ima v tem primeru risba stransko vlogo. Z 

mlajšimi učenci se lahko igramo različne asociativne igre ter uporabimo risanje kot 

način izražanja. Učence razdelimo v skupine. Medtem ko ena skupina na tabli riše 

biološki objekt, drugi ugibajo, kaj rišejo. Seveda lahko učitelj sodeluje in jim podaja 

zanimive informacije o risanem objektu. Igra je lahko zanimiva in poučna. 
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V višjih razredih lahko risanje uporabimo za različne ustvarjalne in raziskovalne naloge. 

Učencem lahko damo nalogo, naj opazujejo razvoj različnih rastlin ali živali in narišejo 

pomembnejše razvojne stopnje organizma (različne cvetove, peresa, metulje, žabe, ribe, 

ipd.).  Seveda moramo po risanju zahtevati razlago, ki jo lahko organiziramo kot 

razpravo pri uri biologije. Pomembno je, da učenci dobijo povratno informacijo o 

svojem delu in jih v primeru napak opozorimo na nežaljiv način, ki ne bo zaviral, 

temveč spodbujal željo po nadaljnem učenju in raziskovanju ( Glynn in Muth, 2008). 

Za najvišje letnike ali študente lahko uporabimo ustvarjalne naloge, ki zahtevajo širše 

znanje in izboljšujejo sposobnosti povezovanja pojmov in pojavov. Tako na primer 

nalogo ustvarjanja bitja zastavimo tako, da morajo študenti ustvariti namišljen planet z 

določenim okoljem. Glede na posebnosti okolja atmosfere (temperatura, sestava 

atmosfere, viri vode in hrane, svetloba) morajo študenti narisati (ustvariti) bitje, ki bo 

zmožno preživeti v takih pogojih. Pri risanju bitja morajo biti študenti pozorni na 

specifične biološke prilagoditve, ki živalim zagotavljajo dostop do hrane in vode, 

premikanje, zaščito pred sovražniki in preživetje v nevarnih pogojih. Po končanem 

risanju mora študent predstaviti in razložiti, kakšno okolje si je zamislil ter kako je 

narisano bitje prilagodil življenju v tem okolju. S takimi nalogami pri študentih 

razvijamo sposobnost opazovanja, povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja, 

vadimo risalne veščine in popestrimo pouk (McCormack in Smucker, 1982). 

Pri bioloških terenskih vajah, ki lahko potekajo v parku, gozdu, na travniku, ob reki ali 

jezeru je zelo pomembno, da učenci beležijo svoja opažanja.  Opažanja morajo biti 

natančna in sistematična, kar zahteva potrpežljivost in čas. Risba je odličen medij za 

utrjevanje in urjenje opazovalnih veščin. Učenci lahko vse natančno narišejo ali 

skicirajo. Med risanjem seveda razmišljajo o objektu, ki ga rišejo ter si o njem ustvarijo 

mnenje. Med opazovanjem in skiciranjem bioloških objektov, njihovih lastnosti, 

zgradbe in funkcije v naravnem okolju se učenci laže učijo in bolje zapomnijo 

podrobnosti (Weekes, 2005). 

Učenci lahko vodijo svoje biološke dnevnike, v katere zapisujejo zanimive informacije. 

Dnevnik je mesto, kjer zbirajo znanje, izkušnje in opazovanje ter je idealen za skiciraje 

in risanje.  

Učenci lahko izdelajo skupni dnevnik ali časopis, v katerem bi skozi vse šolsko leto 

zbirali pomembne informacije iz pouka ali vaj. Naravoslovni dnevnik je zbirka zapisov 

in skic, ki so jih ustvarili in zbrali med opazovanjem narave, ter predstavitev 
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neposrednega učenja. Učenci se med ustvarjanjem dnevnika naučijo, da je znanost 

proces, ki zahteva ustvarjalno osnovo za opazovanje naravnega sveta, in da opazovanje 

poraja vprašanja. Pisanje in risanje sta najpomembnejša elementa naravoslovnih 

dnevnikov, zato so take naloge odlične za terenske vaje v parkih, gozdovih ali celo 

šolskem dvorišču (Dirnberger in sod., 2005). 

Tudi praktične vaje v laboratorijih lahko popestrimo z umetnostjo. Med 

mikroskopiranjem lahko učenci opazujejo različne ponavljajoče se vzorce, oblike in 

barve. Učenci lahko opazujejo celice, tkivo ali majhne organizme. Med opazovanjem 

izdelajo risbe ali fotografije opazovanih objetkov, nato pa lahko z uporabo različnih 

umetniških medijev poudarijo in predstavijo opažanja prek umetniškega dojemanja.  

Seveda lahko učenci rišejo tudi različne naravne vzorce in jih med sabo primerjajo. Med 

primerjavo razmišljajo o objektu, njegovi strukturi ter vzrokih za tako sestavo vzorcev.  

Arhitektonska zgradba narave je v celoti zasnovana na ponavljanju črt, oblik in tekstur, 

ki gradijo vzorce. Vzorec je urejeno ponavljanje oblik in elementov. Poleg risanja 

vzorcev so zanimive tudi naloge za raziskovanje narave in iskanje naravnih skulptur. 

Učenci jih lahko iščejo v neposredno naravi ali pa uporabljajo slikovno gradivo oziroma 

spletne vire. Biološke skulpture so lahko kosi lesa, gnezda, jame ali  kamni – skratka 

vse, kar pritegne učenčevo pozornost (McCormack in Smucker, 1982). 

Za učence je lahko obisk muzejev umetnosti in zgodovine zelo zanimiva izkušnja. Med 

obiskom lahko opazujejo, kako so različni umetniki upodabljali naravo. Lahko 

primerjajo različne umetnine ali pa celo izdelajo hitre skice del. Po vrnitvi v učilnico 

lahko učitelj spodbudi razpravo o uporabi bioloških objektov v umetnosti ali celo 

učencem omogoči, da ustvarijo biološki motiv z umetniškim pogledom. 

 

 

2.3.2 Risanje in razvojne stopnje otrok 

Mlajši otroci ponavadi rišejo prostovoljno in z zadovoljstvom. Žal starejši otroci in 

mlajši najstniki večinoma, zavračajo risanje. Med osmim in devetim letom starosti 

postanejo otroška pričakovanja veliko večja in večina otrok potrebuje neposredno 

strukturirano učenje. Ker ne sprejmejo potrebne  pomoči, zaključijo, da ne zmorejo in 

ne znajo risati. Možen način izognitve temu bi bilo zagotavljanje inštrukcij risanja. 

Velika ovira je, da je večina učiteljev naravoslovja mnenja, da ne znajo risati (Camacho 

in sod.,  2012). 
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Za predšolske otroke je zelo pomembno, da čim več rišejo, saj tako bogatijo vizualno 

pismenost. Ashbrook (2012) pravi, da otrok med risanjem spremlja dogajanje in si na 

podlagi risbe izoblikuje mnenje in pomene. Pogosto se zgodi, da otrok zaradi 

pomanjkanja besedišča ne more povedati, kaj misli, zato začne gestikulirati z rokami. 

Risanje je dober način, da se približamo otrokovem načinu razmišljanja. Poleg risanja je 

pomembno tudi to, da od otroka dobimo razlago risbe. Diskusija o risbi je del učenja 

vizualne pismenosti. Risbe so tudi način, kako lahko otroci delijo njihovo učenje s 

sošolci in družino.  

Pri učencih v tretjem in četrtem razredu  se strategija risanja uporablja za motivacijo 

učencev, pomoč pri učenju in učinkovito ocenjevanje. Risanje jim omogoča, da 

razmišljajo na podlagi lastnih izkušenj. Risanje lahko uporabimo, če je število učencev 

v razredu veliko, če nimamo dovolj časa in je koncept kompleksen. Otrokom so 

zanimivi motivi, kot so kobilice, metulji in žabe. Poleg tega, da je zanimivo in koristno, 

če rišejo na primer razvojne stopnje metulja ali žabe, se poleg zabave lahko učijo 

biologijo živali. Tudi naloge risanja naravnega okolja luže ali umetnega jezera so 

koristne. Take naloge otrokom ponujajo prostor za razmišljanje in vzpostavljnje 

logičnih povezav med okoljem in organizmi, ki živijo v njem (Glynn in Muth, 2008).  

Učenci od petega do osmega razreda lahko gradijo znanje z različnimi aktivnostmi in 

delavnicami. Ker so učenci starejši, je pomembno, da so naloge in aktivnosti 

kompleksnejše. Na primer pri raziskovanju rastlinskega sveta naj aktivnosti vključujeo 

učenje in raziskovanje, terenske vaje (risanje v naravi), preučevanje struktur in funkcij 

rastlin in njihovega naravnega okolja, vzpostavljanje povezav med rastlinami v znanosti 

in umetnosti in na koncu razpravo o delu in opazovanju. Tako bodo učenci dobili 

celostno sliko o svetu rastlin, njihovo znanje pa bo dolgotrajno in bogato, saj so se učili 

neposredno iz lastnih izkušnjah. Seveda so podobne dejavnosti priporočljive tudi za 

študente, saj je učenje iz izkušenj zanimivejše, je tudi trajnejše. Razlog za to je, ker 

učenci ali študenti vzpostavijo intimnejši odnos do raziskovalnega problema ali objekta 

(Chessin in  Zander, 2006). 

Grubić omenja, da učenci višjih razredov z risbo ne prikazujejo samo zunanjega videza 

živali, rastline ali drugega biološkega objekta, temveč morajo razumeti procese, ki so jih 

opazovali v naravi in pokazati poskuse in opazovanja. Poleg dobrega opazovanja, 

risanje vpliva tudi na boljše pomnjenje (Grubić, 1963). 
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2.3.3 Medpredmetno povezovanje – likovni pouk in biologija  

 

Najpomembnejša povezava med znanostjo in umetnostjo je opazovanje narave. Zato je 

pomembno in smiselno, da med izobraževanjem poskušamo povezati podobne vede 

oziroma področja učenja. Medpredmetno povezovanje v šolah omogoča učencem, da 

razširijo svoje znanje ter da z drugačnih zornih kotov in na zanimive načine pridejo do 

želenih ciljev. V tem pomenu je pomembno povezovaje likovnega pouka in biologije. 

Učitelji biologije in umetnosti se osredotočajo na resnične materiale, ki so na voljo v 

našem okolju. Obe disciplini, biologija in umetnost, začenjata razvojno delo začenjata s 

procesom opazovanja, vpletata mentalno igro s preverljivimi idejami ter posvečajo 

pozornost tolmačenju in razlagi narave (McCormack in Smucker, 1982). Učitelji 

biologije in likovnega pouka lahko izpeljejo različne skupne dejavnosti, ki bi na koncu 

imele pozitivne rezultate pri obeh področjih. Učitelji likovnega pouka lahko pri pouku 

biologije pomagajo učencem pri risanju različnih objektov in organizmov, jih usmerjajo 

in vodijo delavnice risanja v naravi. Prav tako lahko učitelj biologije sodeluje pri 

vodenju likovnega pouka ter učencem poda uporabne informacije o svetu narave z 

biološkega stališča in dojemanja. Pomembno je, da učencem pokažemo različne načine 

in poti, kako lahko pridejo do uporabnih in kakovostnih informacij in izkušenj, s 

katerimi bodo razširili znanje. Zelo pomembno je tudi, da zna učitelj biologije risati. Če 

meni, da ne zna risati, se pogosto zgodi, da risalne dejavnosti izključi iz pouka 

biologije, kar omeji pouk na učenje iz pisanih ali slikovnih virov. Učenci so prikrajšani 

za praktično in izkustveno učenje, ki je zasnovano na opazovanju in risanju 

organizmov. Tak problem se lahko reši s sodelovanjem učiteljev biologije in likovne 

vzgoje. Lahko ustvarijo različne naloge, ki združujejo teoretično in praktično delo 

(Hobart, 2005). Grubić pravi, da ni ure biologije, pri kateri učitelj nekaj ne zapiše ali 

nariše na tablo. Prav tako učenci zapisujejo in rišejo v svoje zvezke različne sheme, 

diagrame, organizme ter vse ostalo kar je objekt njihovega opazovanja (Grubić, 1963). 

Povezava med biologijo in likovnim poukom je več kot očitna, zato bi bilo smiselno, da 

bi bili učitelji biologije in likovnega pouka pripravljeni sodelovati, saj to pripomore k 

boljšemu in uspešnejšemu pouku.   
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2.4 Namen raziskave 

 

Risba in njena uporaba imata v biologiji velik pomen, saj risba omogoča beleženje 

opazovanih naravnih objektov in pojavov. Risanje je pomembna spretnost v 

naravoslovju, zato jo morajo učitelji razvijati pri učencih. Hkrati morajo tudi sami 

poznati osnovne zakonitosti izdelave risb. Ker se pri biologiji učenci veliko učijo o 

človeku, živalih in rastlinah, je pomembno, da jim učitelj ob razlagi ponudi kakovostno 

risbo oz. skico,  ki ponazarja snov. Zato sem se odločil za raziskovalno delo s študenti, 

bodočimi učitelji biologije. Kot bodoči učitelji se bodo morali spoprijeti z različnimi 

problemi ter učencem približati učno snov na različne načine. 

Za namen študije sem opredelil naslednje cilje. 

 Študentom predstaviti zgodovinsko pot umetniške in znanstvene risbe. 

 Z risarskimi delavnicami želim raziskati risarske spretnosti študentov in pri njih 

razvijati pozitiven odnos do risanja. 

 Preveriti želim stališče študentov o uporabi in pomenu risbe v učnem procesu. 

 Raziskati, kako študenti ocenjujejo svoje osnovnošolske risarske izkušnje ter 

vpliv teh izkušenj na njihov trenuten odnos do risanja. 

 Želim ugotoviti razlike med risarskimi spretnostmi in mnenji študentov pred 

risarsko delavnico ter po njej. 

Na podlagi zgoraj omenjenih ciljev sem opredelil naslednje hipoteze. 

I. Študentje pedagoške biologije v povprečju ne rišejo radi. 

II. Risanje se je študentom biologije zamerilo zaradi slabih izkušnj v času šolanja. 

III. Študenti so mnenja, da je risanje pomembno za kvaliteten in nazoren potek učne 

ure pri biologiji. 

IV. Študenti so mnenja, da če si nekaj narišeš, si vsebino tega bolj zapomniš. 

V. Študenti bodo po končani delavnici risanja bolj pripravljeni vključevati risanje v 

pouk biologije kot pred delavnico risanja. 

VI. Študenti bodo bolj uspešni pri risanju določenega motiva, če bodo imeli nekoga, 

ki jih vodi, usmerja in opozarja na pomembne detajle, kot če bi delali 

samostojno. 
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3 METODA IN MATERIALI 
 

3.1  Namen, načrtovanje in izvedba raziskave 

 

Z našo raziskavo smo želeli izvesti predvsem primerjavo stališč študentov pedagoške 

smeri biologije z vezavami do risanja pred risarsko delavnice ter po njej. Zato smo 

oblikovali anketni vprašalnik, ki je temeljil na uporabi Likertove lestvice. Študentom 

smo pri urah didaktike biologije najprej razdelili ankete. Sledilo je samostojno risanje 

treh izbranih bioloških objektov: kobilice, narcise in mikroskopskega preparata vodne 

bolhe. Za risanje vsakega objekta so imeli na voljo 15 minut. Sledila je delavnica 

risanja, kjer so študenti spoznali nekaj teoretičnih izhodišč risanja: zgodovino risanja, 

pomen risanja v biologiji in pravila risanja. Nato so študenti pod mentorskim vodstvom 

še enkrat narisali izbrane objekte. Delavnica je trajala 4 šolske ure. En teden po 

delavnici smo študente spet anketirali o njihovih stališčih do risanja. 

V raziskavo smo vključili študente Pedagoške fakultete, smeri biologija z vezavami. 

Raziskava je potekala maja 2013. Sodelovali so študenti tretjega in četrtega letnika. 

 

Anketni vprašalnik za študente je v prilogi 1. Pred anketiranjem smo študentom razložili 

namen, način in potek anketiranja. Anketne vprašalnike so študenti reševali 15 minut. 

Risanje objektov je potekalo tako, da sta po dva študenta na mizo dobila izbrano žival, 

ki sta jo morala narisati po najboljših močeh. Študentov se v tem delu ni usmerjalo. 

Enako je veljalo za rastlino. Mikroskopski preparat pa smo projicirali na platno, študenti 

pa so ga morali narisati. 

Risanje po delavnici je potekalo na enakih objektih, vendar so bili študenti pri risanju 

vodeni. 

 

3.2  Končni vzorec 

V raziskavi je sodelovalo 20 študentov tretjega in 14 študentov četrtega letnika (tabela 

1). Triindvajset študentov je bilo s smeri biologija – gospodinjstvo, enajst študentov pa 

s smeri biologija – kemija. 
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Tabela 1: Končni vzorec študentov glede na leto študija. 

Letnik 
Skupaj 

Tretji Četrti 

N f (%) n f (%) N f (%) 

20   58,8 14   41,2   34   100,0 

 

3.3 Instrument 

Študenti naše raziskave so tako pred in po delavnici izpolnili vprašalnik s katerim smo 

preverjali njihova stališča in izkušnje z risanjem. 

V sklopu raziskave so študenti pred delavnico in po njej risali tudi biološke objekte. Za 

analizo risb smo oblikovali posebna merila oziroma opisnike, na podlagi katerh smo 

številčno ovrednotili njihove risbe. 

 

3.3.1 Preverjanje stališč študentov 

Anketni vprašalnik (priloga 1), ki smo ga uporabili za našo raziskavo, je sestavljen iz 

dveh sklopov. 

Prvi sklop vprašanj se je nanašal na osnovne podatke o študentu, in sicer spol, starost, 

letnik študija in izkušnje študenta z risanjem. 

Drugi sklop se je navezoval na stališča študenta o risanju in je bil merjen v obliki 

Likartove lestvice. Raven strinjanja s posamezno trditvijo so študenti  ocenjevali na 

podlagi petstopenjske lestvice (tabela 2). 

 

Tabela 2: Petstopenjska ocenjevalna lestvica. 

Vrednost Pomen vrednosti 

1 se nikakor ne strinjam 

2 se ne strinjam 

3 nimam posebnega mnenja 

4 se strinjam 

5 se popolnoma strinjam 
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3.3.2 Analiza risb 

V tabeli 3 je prikazan opisnik za ocenjevanje kvalitete risb študentov pred in po 

delavnici. Za analizo smo določili štiri kategorije: 1. Postavitev v format, 2. Razmerja 

in sorazmerja (proporci), 3. Biološka pravilnost narisanega objekta in 4. Estetski 

izgled.  

Prva kategorija je postavitev v format in predstavlja oceno glede na umestitev risanega 

objekta v format oz. risalno podlago (list papirja). Pri tej kategoriji je pomembno, da se 

študentje zavedajo, da je izdelek celota in da mora biti narisani objekt pravilno 

postavljen na risalni list. Glede na motiv moramo izbrati vertikalno oz. horizontalno 

postavitev formata risalnega lista in risanega objekta. Narisani objekt mora biti 

postavljen na sredino formata risalnega lista in mora prekrivati večino omenjenega 

risalnega formata. Drugo kategorijo predstavljajo razmerja in sorazmerja oz. proporci. 

Narisani objekt mora biti ustrezne velikosti glede na format risalnega lista. Za 

kakovostno risbo objekta je pomembno, da so sestavni deli narisani v pravilnem 

razmerju, ter da so v pravilnem sorazmerju s celoto oblike. To pomeni, da je vsak del 

objekta narisan v pravilni velikosti ter da sorazmeren z drugimi deli in celoto.  Razmerja 

predstavljajo velikosti, sorazmerja pa odnose med velikostmi. Tretji kriterij je biološka 

pravilnost narisanega objekta. S tem merilom smo ocejevali natančnost opazovanja in 

risanja bioloških objektov. Biološki objekt je pravilno narisan, če vsebuje vse glavne 

sestavne dele opazovanega organizma, če so ti narisani v pravilnem številu, velikosti ter 

položaju. Pri živalih so na primer pomembne členitve telesa, število nog, oči, zgradba 

telesa, pozicija kril itn.. Pomembno je tudi, kako natančno je študent narisal določene 

dele, kar veliko pove o njegovi sposobnosti in zanimanju za opazovanje. Četrta 

kategorija ocenjevanja risb je estetski videz, ki je subjektiven in vrednoti izdelek kot 

celostno kompozicijo. Risbe so ovrednotene glede na oblikotvorne značilnosti, 

prepričljivost, izvirnost, izrazitost, natančnost itn.. Zelo pomemben dejavnik pri 

vrednotenju je likovna govorica linij in oblik, način skladanja ter biološka pravilnost in 

natančnost upodobljenega organizma. 

Rezultati kažejo razlike v povprečnih vrednostih za posamezno kategorijo pred 

delavnico in po njej za posamezen risan objekt. 

 

 

 

 



Mešić, D. Risanje pri biologiji. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Likovna 

pedagogika, 2013. 

 
 

46 

 

Tabela 3: Opisnik za analizo risb 

KRITERIJ OCENA OPIS 

K1 – 

Postavitev v 

format 

1 Zelo slaba; narisan objekt je premajhen ter postavljen na rob ali v kot 

lista. 

2 Slaba; objekt je narisan premajhen, postavljen bolj proti sredini 

formata, ne prevladuje nad formatom. 

3 Srednje dobra; objekt postavljen bližje sredini formata, velikost in 

položaj nista popolnoma ustrezna, objekt ni usklajen s formatom   

4 Dobra; objekt je postavljen na sredino, je v primernem položaju 

(vertikalno-horizontalno), objekt ne prevladuje nad formatom. 

5 
Zelo dobra; objekt je postavljen na sredino, je v primernem položaju 

(vertikalno-horizontalno), zajema večinski del formata, ter posledično 

prevladuje nad risalnim formatom. 

K2 - Razmerja 

in sorazmerja 

(proporc) 

1 
Zelo slaba; objekt je glede na format premajhen/prevelik, sorazmerja 

med sestavnimi deli objekta so popolnoma nepravilna ali pa je risba 

objekta nedokončana. 

2 Slaba; objekt je glede na format premajhen-prevelik, sorazmerja med 

sestavnimi deli objekta so delno prisotna, vendar napačna. 

3 Srednje dobra; objekt je glede na format nekoliko premajhen-

prevelik, sorazmerja med sestavnimi deli objekta so precej dobra 

4 Dobra; objekt s svojo velikostjo prevladuje nad formatom, prisotna 

so natančna velikostna sorazmerja med sestavnimi deli objekta.  

5 
Zelo dobra; objekt popolnoma prevladuje nad formatom, (prekriva 

večinski del lista), sorazmerja velikosti sestavnih delov objekta so 

povsem pravilna in homegena, gradijo enotno celoto. 

K3 - Biološka 

pravilnost 

narisanega 

objetka 

1 
Zelo slaba; risba je nedokončana, popolnoma nepravilno narisan 

objekt, ne vsebuje glavnih sestavnih delov določenega objekta, 

nepravilno število oz. sestavnih delov. 

2 Slaba; nepravilno narisan objekt, ne vsebuje glavnih sestavnih delov 

določenega objekta, nepravilno število oz. velikost sestavnih delov. 

3 
Srednje dobra; objekt risanja je prepoznaven, vsebuje določene 

sestavne dele objekta, pravilno število pomembnejših sestavnih delov, 

nepravilna velikost sestavnih delov. 

4 
Dobra; objekt risanja je prepoznaven, vsebuje večino sestavnih delov 

objekta, pravilno število in velikost sestavnih delov, natančno narisani 

sestavni deli objekta. 

5 
Zelo slaba; objekt risanja je prepoznaven, vsebuje vse pomembne 

sestavne dele objekta, pravilno število in velikost sestavnih delov, 

zelo natančno in pravilno narisani sestavni deli objekta. 

K4 - Estetski 

izgled 

1 

Četrti kriterij za ocenjevanje risb je subjektiven, saj gre za 

vrednotenje izdelka kot celostne kompozicije. Izdelek je ocenjen 

glede na oblikotvorne značilnosti, prepričljivot in izrazitost. 

Pomemben dejavnik vrednotenja je likovna govorica linij in oblik. 

2 

3 

4 

5 
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3.3.3 Grafičen prikaz primerov risb 

 

Primeri dobrih risb treh bioloških objektov: kobilice, narcise in vodne bolhe. Prikazane 

risbe izpolnjujejo vse zastavljene kriterije.    

 

a) b) c)    

Slika 34: Primeri dobrih risb,  a) kobilica; b) narcisa; c) vodna bolha 

Primeri slabih risb treh bioloških objektov: kobilice, narcise in vodne bolhe. Prikazane 

risbe ne izpolnjujejo enega ali večih zastavljenih kriterijev. 

 

a)   b)  c)  

Slika 35: Primeri slabih risb, a) kobilica; b) narcisa; c) vodna bolha 

 
 

3.4  Statistična analiza podatkov 

 

Pridobljene podatke iz anketnih vprašalnikov smo vnesli v računalniški program MS 

Excel.  Podatke smo ustrezno priredili in jih nato vnesli v tabele statističnega programa 

SPSS, kjer smo jih statistično obdelali, da smo dobili rezultate v skladu z 

raziskovalnimi vprašanji in hipotezami. V statistični analizi smo uporabili osnovno 
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deskriptivno statistiko - srednje vrednosti pri ocenjevalni lestvici stališč. Za ugotavljanje 

statistično pomembnih razlik med skupinami smo pri analizi uporabili Wilcoxonov test.  

Gre za neparametričen test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med dvema 

zaporednima preverjanjima v isti populaciji. 

Za analizo podatkov, ki smo jih pridobili na podlagi risb študentov, smo uporabili 

osnovno deskriptivno statistiko, to je srednje vrednosti za posamezno kategorijo pred 

delavnico in po njej. Statistično pomembnost razlik smo preverjali z uporabo t-testa za 

odvisne vzorce, ki je parametričen test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med dvema zaporenima preverjanjima znotraj iste populacije. 
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4 REZULTATI 
Rezultati so predstavljeni glede na zastavljene hipoteze. 

 

4.1  Mnenje študentov pedagoške biologije o risanju 

Mnenje študentov o risanju smo preverili z naslednjo hipotezo: 

H1: »Študentje pedagoške biologije v povprečju ne rišejo radi«. 

 

S prvo hipotezo smo želeli preveriti mnenja študentov o risanju. Zanimali so nas 

odgovori na različne trditve, ki so jih študenti ovrednotili v petstopenjski ocenjevalni 

lestvici. Prvih šest trditev, ki se navezujejo na hipotezo, se nahaja v tabeli 4 in so v 

neposredni povezavi s hipotezo, da študenti ne rišejo radi. S trditvami kot so rad rišem, 

risanje me dolgočasi, risanje me sprošča smo želeli neposredno pridobiti mnenja 

študentov o risanju. S trditvami, ki se navezujejo na določitev oz. izbiro motiva, živali 

ali rastline, smo želeli preveriti mnenje študentov o priljubljenosti risanja določenih 

izbranih motivov. Mnenja o priljubljenosti  risanja smo preverili tudi s spremljajočimi 

trditvami, ki se navezujejo na  mnenja in prepričanja študentov o njihovi sposobnosti 

risanja.  

 

Tabela 4: Ocene študentov o priljubljenosti risanja. 

TRDITEV 
Povprečna vrednost 

M SO 

Rad rišem. 3,29 1,142 

Risanje me dolgačasi. 2,12 1,139 

Risanje me sprošča. 3,47 1,331 

Če bi moral narisati rastlino ali žival, bi mi to bilo v veselje. 3,42 1,062 

Če bi moral narisati rastlino ali žival, bi mi to predstavljalo težave. 2,82 1,029 

Če bi že moral risati, bi raje narisal kak predmet kot organizem. 3,18 1,114 

Risanje je zame zahtevno. 3,15 1,209 

Menim, da znam dobro risati. 2,67 0,854 

Risanja se ne moreš naučiti. 2,65 1,323 

Opomba: M = aritmetična sredina; SO = standardni odklon. 

 

S pregledovanjem ocen študentov biologije o risanju, ki so izražene s povprečnimi 

vrednostmi za posamezno trditev (tabela 4), smo ugotovili da so študenti glede risanja 

precej neopredeljeni. Hipotezo »Študentje pedagoške biologije v povprečju ne rišejo 

radi« ovržemo. Odgovori na ponujene trditve se v povprečju gibajo okrog vrednosti 3 

(nimam posebnega mnenja) na pet stopenjski lestvici ocenjevanja. Statistično 
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pomemben podatek, ki je prispeval k temu, da smo hipotezo ovrgli, je pri trditvi risanje 

me dolgočasi. Študenti so v povprečju odgovarjali z vrednostjo 2,12, kar na 

petstopenjski ocenjevalni lestvici pomeni »se ne strinjam«. Torej, študenti so mnenja, 

da jih risanje ne dolgočasi. Obenem nimajo posebnega mnenja o tem, ali radi rišejo. 

Mnenje o tem, ali radi rišejo, se giba okrog vrednosti 3, z rahlo usmerjenostjo proti 

vrednosti 4 (se strinjam), povprečna vrednost njihovega mnenja je 3,29. Pri trditvi 

risanje me sprošča je povprečna vrednost mnenja študentov dosegla najvišjo stopnjo in 

sicer 3,47 , kar  pove, da so mnenja študentov usmerjena proti odgovoru 4 (se strinjam), 

kar pomeni, da jih risanje sprošča. Trditve, ki se navezujejo na priljubljenost oz. veselje 

do risanja določenega objekta (kot so živali in rastline), so pokazale, da študenti nimajo 

posebnega mnenja, kar bi lahko pomenilo, da jim je vseeno, kateri objekt rišejo. Na 

trditve menim, da znam dobro risati, ter risanja se ne moreš naučiti so študenti 

odgovarjali v povprečju z nekoliko nižjo oceno in sicer 2,67 za prvo trditev ter 2,65 za 

drugo trditev. Prva vrednost nam pove, da so študenti bolj mnenja, da ne znajo dobro 

risati. Druga vrednost nam pove, da se mnenje študentov giblje med vrednostjo 2 (se ne 

strinjam) in vrednostjo 3 (nimam posebnega mnenja), da se risanja ne da naučiti. To 

pomeni, da  študenti menijo, da se risanja da naučiti. 

 

4.2  Negativne izkušnje študentov z risanjem 

Negativne izkušnje študentov z risanjem smo preverili z naslednjo hipotezo: 

H2: »Risanje se je študentom biologije zamerilo zaradi slabih izkušnj v času 

šolanja«. 

Z drugo hipotezo smo želeli preveriti, ali se je risanje študentom zamerilo zaradi slabih 

izkušnj med šolanjem. Študentom smo ponudili različne trditve (tabela 5), ki se 

navezujejo na izkušnje v osnovni šoli, na fakulteti ter na slabe izkušnje zaradi 

nerazumevanja procesa risanja. Prve tri trditve se navezujejo na priljubljenost risanja v 

osnovni šoli in na izkušnje pri likovnem pouku. Četrta trditev se osredotoča na 

problematiko, kaj in kako narisati. S peto trditvijo smo želeli preveriti mnenja študentov 

o risanju organizmov na fakulteri. Menili smo, da bodo mnenja o teh trditvah pokazala, 

da se je risanje študentom zamerilo zaradi slabih izkušnj  med šolanjem. 
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Tabela 5: Ocene študentov glede na prejšnje izkušnje pri risanju. 

TRDITEV Povprečna vrednost 

 M  SO 

V osnovni šoli likovnega pouka nisem maral. 2,24  

 

 

1,232 

Zaradi likovnega pouka v osnovni šoli se mi je risanje zamerilo. 1,88 1,225 

Pri likovnem pouku sem rad svobodno risal. 3,38 1,256 

Pri risanju me zmede, ker ne vem, kaj je pomembno, da narišem. 2,35 0,950 

Na fakulteti nisem maral risati organizmov. 2,68 1,173 

Opomba: M = aritmetična sredina; SO = standardni odklon. 

 

Odgovori študentov na zastavljene trditve v (tabeli 5) so pokazali, da študenti niso 

mnenja, da se jim je risanje med šolanjem zamerilo. Iz pridobljenih rezultatov 

sklepamo, da se študentom risanje ni zamerilo. Hipotezo »Risanje se je študentom 

biologije zamerilo zaradi slabih izkušnj med šolanjem« ovržemo. Študenti niso 

mnenja, da v osnovni šoli niso marali likovnega pouka (kar je razvidno iz ocene 

povprečne vrednosti 2,24), kar pove, da se ne strinjajo s trditvijo. Tudi na trditev, da se 

jim je risanje zamerilo zaradi likovnega pouka, so študenti odgovorili negativno, 

povprečna vrednost 1,88. Iz tega je razvidno, da so študenti mnenja, da se jim risanje ni 

zamerilo zaradi likovnega pouka v osnovni šoli. Pri tretji trditvi so nas zanimala mnenja 

študentov o tem, ali so pri likovnem pouku radi svobodno risali. Študenti so v povprečju 

odgovarjali z vrednostjo 3,38, kar nam pove, da študenti nimajo posebnega mnenja o tej 

trditvi. Pri četrti trditvi so študenti v povprečju odgovarjali z vrednostjo 2,35, kar pove, 

da študenti niso mnenja, da jih zmede, ker ne vejo, kaj je pomembno, da narišejo. Tudi 

trditev, da na fakulteti niso marali risati organizmov, so študenti ovrednotili negativno. 

Tako so v povprečju odgovarjali z vrednostjo 2,68, kar pomeni, da se ne strinjajo z dano 

trditvijo. 

 

4.3  Mnenje študentov o pomenu risanja za pouk biologije 

Mnenja študentov biologije o pomenu risanja za pouk biologije smo preverili z 

naslednjo hipotezo: 

H3: »Študenti so mnenja, da je risanje pomembno za kvaliteten in nazoren 

potek učne ure pri biologiji«. 
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S tretjo hipotezo smo želeli preveriti mnenje študentov o uporabi risanja pri pouku 

biologije. Zanimalo nas je, ali študenti menijo, da je risanje pomembno za kvaliteten in 

nazoren potek učne ure pri biologiji. Hipotezo smo preverjali s trditvami, navedenimi v 

tabeli 6. Prva trditev se nanaša, kako pomembno je, da učitelj biologije obvlada risanje. 

Naslednje štiri trditve so zasnovane na uporabi risbe pri pouku ter preverjajo mnenja 

študentov o pozitivnih oz. negativnih lasnostih risbe in risanja pri pouku biologije. 

Naslednje štiri trditve preverjajo mnenja študentov o sposobnostih in natančnosti risanja 

učencev pri pouku biologije. Preverjajo mnenja o tem, ali učenci znajo risati, ali rišejo 

premalo natančno, ali je učencem bolje dati fotografije ali risbe, kot da bi sami risali. 

Zadnji dve trditvi preverjata mnenje študentov o smiselnosti uporabe risanja v 

izobraževanju pri biologiji ter možnosti sklepanja o učenčevem znanju na podlagi 

učenčeve risbe. 

Tabela 6: Ocene študentov o pomembnosti risanja pri pouku biologije. 

TRDITEV Povprečna vrednost  

 M  SO 

Pomembno je, da zna učitelj biologije risati. 3,74  0,828 

Pri risanju bioloških objektov razvijamo spretnost natančnega 

opazovanja. 

4,53  0,563 

Risanje skic je pri pouku biologije časovno prezahtevno. 2,59  0,988 

Zaradi tehnologije (PPT, splet), ki je učencem na voljo, je 

nesmiselno, da učenci v šoli rišejo skice. 

1,88  0,893 

Učencem je bolje dati fotografijo ali risbo, kot da bi jo risali 

sami, saj tako lahko več časa namenimo obravnavi učne snovi. 

2,29  0,970 

Organizmov, ki se premikajo, učenci ne morejo natančno 

narisati. 

2,32  0,912 

Večina učencev ne zna dobro risati, zato naj pri pouku biologije 

čim manj rišejo. 

1,65  0,950 

Učenci rišejo skice premalo natančno, zato se mi zdijo za učenje 

fotografije primernejše. 

2,47  0,896 

Na podlagi učenčeve risbe učitelj biologije ne more sklepati o 

učenčevem znanju. 

2,62  1,393 

Risanje skic pri pouku biologije ni smiselno, saj so le estetski 

dodatek zapisanemu besedilu v zvezku. 

1,71  0,799 

Opomba: M = aritmetična sredina; SO = standardni odklon. 

 

Z zgoraj navedenimi trditvami (tabela 6) smo preverili mnenje študentov o 

pomembnosti risanja za pouk biologije. Mnenja študentov so izražena z ocenami 

povprečne vrednosti. S pregledovanjem ocen povprečnih vrednosti za posamezne 

trditve smo ugotovili, da se študenti strinjajo, da je risanje pomembno za pouk  

biologije. Hipoteza »študenti so mnenja, da je risanje pomembno za kvaliteten in 

nazoren potek učne ure pri biologiji« je potrjena. Študenti se v povprečju strinjajo, da 
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je pomembno, da zna učitelj biologije risati. S trditvijo, da učenci pri risanju bioloških 

objektov razvijajo sposobnosti natančnega opazovanja, se študenti zelo strinjajo. Svoje 

mnenje so izrazili s povprečno oceno 4,53 na petstopenjski ocenjevalni lestvici (tabela 

2).  Mnenja študentov o tem, da je risanje skic pri pouku biologije časovno prezahtevno, 

se giba med vrednostjo 2 (se ne strinjam) in vrednostjo 3 (nimam posebnega mnenja). 

Izražena so s povprečno vrednostjo 2,59.  Študenti se ne strinjajo s trditvijo, da je zaradi 

tehnologije ( PPT, splet) nesmiselno, da učenci v šoli rišejo skice. Mnenje o tem so 

izrazili z nizko povprečno vrednostjo in sicer 1,88. Prav tako se ne strinjajo, da je 

učencem bolje dati fotografije in risbe, kot da bi učenci sami risali. Zanimiv podatek je, 

da se študenti v povprečju ne strinjajo s trditvijo, da organizmov, ki se premikajo, 

učenci ne morejo natančno narisati. Študenti so mnenja o tej trditvi ovrednotili s 

povprečno vrednostjo 2,32. Tudi pri trditvi, ki pravi, da večina učencev ne zna risati ter 

da zaradi tega pri pouku biologije rišejo čim manj, se študenti ne strinjajo. Mnenja 

študentov so izražena s povprečno oceno 1,65 na petstopenjski ocenjevalni lestvici. Prav 

tako se študenti ne strinjajo s trditvijo, da je risanje skic pri pouku biologije nesmiselno, 

ter da je le estetski dodatek zapisanemu besedilu v zvezku. Mnenja o trditvi, da na 

podlagi učenčeve risbe učitelj biologije ne more sklepati o učenčevem znanju,  se gibajo 

med vrednostjo 2 (se ne strinjam) in vrednostjo 3 (nimam posebnega mnenja).  

 

4.4  Mnenje študentov o pomenu risanja za pomnenje bioloških 

vsebin 

Mnenje študentov o pomenu risanja za dobro pomnenje bioloških vsebin smo preverili z 

naslednjo hipotezo: 

H4: »Študenti so mnenja, da če si nekaj narišeš, si vsebino tega bolj 

zapomniš«. 

S četrto hipotezo smo želeli preveriti mnenje študentov o pomenu risanja za pomnenje 

bioloških vsebin. Hipotezo smo preverili s trditvijo, če nekaj narišem, si vsebino tega 

bolje zapomnim (tabela 7). Trditev je v neposrednem odnosu s hipotezo.  
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Tabela 7: Ocene študentov o pomenu risana za pomnenje bioloških vsebin. 

TRDITEV 

Pred poukom  

  

 M  SO 

Če nekaj narišem, si vsebino o tem bolj zapomnim. 4,00  1,015 

Opomba: M = aritmetična sredina; SO = standardni odklon. 

 

Študenti biologije so mnenja da ima risanje pomembno vlogo pri pomnenju bioloških 

vsebin. Hipotezo »Študenti so mnenja, da če si nekaj narišeš, si vsebino tega bolj 

zapomniš« potrdimo. Študenti so odgovarjali s povrečno vrednostjo 4,0, ki na 

petstopenjski ocenjevalni lestvici predstavlja mnenje »se strinjam«. 

 

4.5  Mnenje študentov glede vključevanja risanja v pouk bioloških 

vsebin 

Mnenje študentov glede vključevanja risanja v pouk bioloških vsebin smo preverili z 

naslednjo hipotezo: 

H5: »Študenti bodo po končani delavnici risanja bolj pripravljeni vključevati 

risanje v pouk biologije kot pred delavnico risanja«. 

S peto hipotezo smo želeli preveriti, ali bo po delavnici risanja prišlo do spremembe 

mnenja študentov o pripravljenosti vključevanja risanja v pouk biologije ter v katero 

smer se bo mnenje spremenilo. Za preverjanje hipoteze smo uporabili šest trditev 

(tabela 8), ki so jih študenti vrednotili pred delavnico risanja in po njej. Mnenja 

študentov smo vrednotili s petstopenjsko ocenjevalno lestvico (tabela 2).  

Prva trditev je zastavljena tako, da v prvem delu, pred delavnico risanja, želimo 

preveriti, ali študenti menijo, da bi jih delavnica risanja prepričala, da bi to metodo  raje 

uporabljali tudi pri pouku. V drugem delu, po delavnici risanja, želimo preveriti, ali je 

delavnica risanja prepričala študente, da bi kot učitelji to metodo raje uporabljali pri 

pouku biologije. Tudi druga trditev je zastavljena podobno. Pred delavnico nas je 

zanimalo, ali bi bilo risanje študentom bolj smiselno, če bi imeli delavnico o risanju. Po 

delavnici so nas zanimala mnenja študentov o trditvi, da se jim po delavnici risanje zdi 

bolj smiselno. S tretjo trditvijo smo želeli preveriti, ali študenti menijo, da bi se na 

delavnici risanja verjetno naučili veliko o risanju. S četrto in peto trditvijo smo želeli 

preveriti, ali študenti menijo, da bi delavnico risanja potrebovali vsi študenti pedagoške 
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biologije oz. da bi delavnica risanja bila nepotrebna za bodoče učitelje biologije. Zadnja 

trditev preverja, ali so študenti mnenja, da bi kakšno delavnico risanja potrebovali že v 

prvem letniku fakultete. 

 

Tabela 8: Ocene študentov o pripravljenosti vključevanja risanja v pouk biologije. 

Trditev 
Pred poukom Po pouku 

Wilcoxonov 

preizkus 

M SO M SO Z p 

Delavnica risanja bi me verjetno 

prepričala, da bi raje uporabljal metodo 

risanja tudi pri pouku / Zaradi delavnice 

risanja bi kot učitelj raje uporabljal 

metodo risanja tudi pri pouku 

3,21 1,067 3,38 1,129 -0,823 0,410 

Če bi imeli kakšno delavnico o risanju, bi 

mi bilo risanje verjetno bolj smiselno. / 

Risanje se mi po delavnici zdi bolj 

smiselno. 

3,38 1,074 3,29 1,169 -0,559 0,576 

Na delavnici risanja bi se verjetno veliko 

naučil o risanju. 
3,71 1,060 3,59 1,234 -0,544 0,587 

Delavnico risanja bi potrebovali vsi 

študenti pedagoške biologije. 
3,06 1,059 3,44 1,211 -2,265 0,024 

Delavnica risanja bi bila za bodoče 

učitelje biologije nepotrebna. 
2,15 1,019 2,38 1,129 -1,004 0,315 

Kakšno delavnico risanja bi potrebovali 

že v prvem letniku študija. 
3,24 1,103 3,35 1,300 -0,579 0,563 

Opomba: M = aritmetična sredina; SO = standardni odklon. 

 

Rezultati, ki so razvidni iz povprečnih vrednosti mnenj študentov (tabela 8) pred 

delavnico in po njej so precej podobni. Lahko rečemo, da je prišlo do manjših 

sprememb. Toda ocene mnenj študentov, ki so izražene s povprečnimi vrednostmi, se 

gibajo od vrednosti 3 (nimam posebnega mnenja) proti vrednosti 4 (se strinjam). Glede 

na rezultate vrednotenja trditev pred delavnico in po njej lahko sklepamo, da študenti 

nimajo posebnega mnenja o tem, ali bi bili po delavnici risanja bolj pripravljeni 

vključevati to metodo v pouk biologije. Statistično pomemben premik se je zgodil pri 

trditvi, da bi delavnico risanja potrebovali vsi študenti pedagoške biologije. Pred 

delavnico je bila povprečna vrednost 3,06 (nimam posebnega mnenja), po delavnici pa 

se je povprečna vrednost za isto trditev zvišala na 3,44 , kar nakazuje spremembo 

mnenja proti vrednosti 4 (se strinjam). Prav tako se študenti ne strinjajo s trditvijo, da bi 

bila delavnica risanja za bodoče učitelje biologije nepotrebna. Čeprav smo ugtovili, da 

se je mnenje študentov glede pripravljenosti vključevanja risanja v pouk biologije 

nekoliko spremenilo, menimo, da nastale spremembe niso v celoti statistično 



Mešić, D. Risanje pri biologiji. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Likovna 

pedagogika, 2013. 

 
 

56 

 

pomembne. Hipotezo »študenti bodo po končani delavnici risanja bolj pripravljeni 

vključevati risanje v pouk biologije kot pred delavnico risanja« zavržemo. 

 

4.6  Uspešnost študentov pri vodenem risanju bioloških objektov 

Uspešnost študentov pri samostojnem in vodenem risanju bomo preverili z naslednjo 

hipotezo:  

 H6: »Študenti bodo bolj uspešni pri risanju določenega motiva, če bodo imeli 

nekoga, ki jih vodi, usmerja in opozarja na pomembne detajle, kot če bi delali 

samostojno.« 

 

Uspešnost študentov pri vodenem risanju bioloških objektov smo v prvem delu preverili 

z ocenjevanjem mnenja študentov o njihovi uspešnosti pri risanju. V drugem delu smo 

uspešnost študentov ocenili z analizo študentskih risb bioloških objektov, nastalih pri 

vodenem risanju. 

Uspešnost študentov pri risanju bioloških objektov smo želeli preveriti z vrednotenjem 

njihovih mnenj pred delavnico in po njej. S prvo trditvijo, »če bi moral nekaj narisati, bi 

bil verjetno uspešen«, smo želeli preveriti mnenje študentov pred delavnico. Po 

delavnici pa nas je zanimalo mnenje študentov o njihovi uspešnosti pri risanju. Z drugo 

trditvijo smo želeli preveriti, ali študenti menijo, da znajo dobro risati. Mnenja smo 

vrednotili s petstopenjsko ocenjevalno lestvico (tabela 2). 

Tabela 9: Rezultati analize mnenja študentov o njihovi uspešnosti pri risanju. 

Trditev 
Pred poukom Po pouku 

Wilcoxonov 

preizkus 

M SO M SO Z p 

Če bi moral nekaj narisati, bi bil verjetno 

uspešen. / Pri risanju sem bil uspešen. 
2,97 1,015 3,32 0,912 -2,079 0,038 

Menim, da znam dobro risati. 2,67 0,854 3,00 0,953 -2,399 0,016 

Opomba: M = aritmetična sredina; SO = standardni odklon. 

 

Iz rezultatov razvidnih v tabeli 9 lahko sklepamo, da se pri prvi trditvi mnenja študentov 

pred delavnico in po njej niso veliko spremenila. Opazen je rahel pozitiven napredek pri 

trditvi »pri risanju sem bil uspešen«. Za razliko od trditve »če bi moral nekaj narisati, 

bi bil verjetno uspešen«, ki je ovrednotena s povprečno vrednostjo 2,97, je pri drugem 
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delu trditev pri risanju sem bil uspešen povprečna vrednost ovrednotena z oceno 3,32. 

Čeprav napredek ni bil velik, je prišlo do statistično pomembnih sprememb. Statistično 

pomembnejši podatek je pri drugi trditvi, »menim, da znam dobro risati«, saj je bilo 

pred delavnico mnenje študentov izraženo s povprečno vrednostjo 2,67, po delavnici pa 

se je ocena zvišala na vrednost 3. Torej pred delavnico so bili študenti bolj mnenja, da 

ne znajo dobro risati, po delavnici pa niso imeli posebnega mnenja o svojem znanju 

risanja. Ugotovimo torej, da študenti nimajo posebnega mnenja o svoji uspešnosti pri 

risanju.  

 

Dejanske rezultate delavnice ugotovimo z analizo nastalih risb pred in po delavnici. 

Torej primerjamo rezultate samostojnega risanja pred delavnico ter vodenega risanja po 

delavnici. Risbe treh določenih bioloških objektov (kobilica, narcisa, vodna bolha) smo 

ocenjevali po štirih kriterijih (tabela 10) ter z ocenami od 1 do 5. Opisnik ocen za 

analizo risb je v tabeli 3. 

 

Tabela 10: Rezultati analize dejanske uspešnosti študentov pri risanju. 

OBJEKT 

(kategorija) 

Pred delavnico Po delavnici t-test 

M SO M SO T df P 

Kobilica – (K1) 2,3 0,94 3,5 0,71 -7,190 33 <0,001 

Kobilica - K2 2,7 0,68 3,4 0,82 -4,520 33 <0,001 

Kobilica - K3 2,5 0,75 3,2 0,76 -4,446 33 <0,001 

Kobilica - K4 2,6 0,75 3,4 0,69 -6,015 33 <0,001 

Narcisa - K1 3,1 0,81 3,4 0,75 -2,263 33 0,030 

Narcisa - K2 3,2 0,54 3,6 0,71 -3,447 33 0,002 

Narcisa - K3 2,8 0,59 2,9 0,54 -0,828 33 0,414 

Narcisa - k4 2,8 0,61 3,3 0,73 -3,957 33 <0,001 

Vodna bolha - K1 3,1 0,78 3,4 0,61 -2,729 33 0,010 

Vodna bolha - K2 2,9 0,62 3,2 0,67 -1,719 33 0,095 

Vodna bolha - K3 2,7 0,45 2,8 0,48 -0,812 33 0,422 

Vodna bolha - K4 2,7 0,57 2,9 0,65 -1,646 33 0,109 

Opomba: M = aritmetična sredina; SO = standardni odklon. 

 

Pri pregledovanju risb študentov pedagoške biologije, nastalih pred delavnico in po njej 

smo ugotovili razlike. Pri veliki večini risb so opazne pozitivne spremembe, kar je 

razvidno tudi iz rezultatov analize dejanske uspešnosti študentov pri risanju (tabela 10).  

Iz povprečnih vrednosti ocen je razvidno, da je do pozitivnih sprememb prišlo prav pri 

vseh kategorijah  risanih bioloških objektov (kobilica, narcisa, vodna bolha).  
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Na podlagi nastalih risb ter ocen, izraženih s povprečnimi vrednostmi, hipotezo 

»Študenti bodo bolj uspešni pri risanju določenega motiva, če bodo imeli nekoga, ki 

jih vodi, usmerja in opozarja na pomembne detajle, kot če bi delali samostojno« 

potrdimo. 

Torej, potrdili smo, da študenti bolje narišejo biološki objekt, če so nalogi vodeni, kot 

pa če rišejo samostojno.  

Največji napredek smo opazili pri risbah kobilice in sicer pri vseh štirih kriterijih 

ocenjevanja. Spremembe so statistično zelo pomembne. Povprečna ocena vrednotenja 

vseh štirih kriterijev pred delavnico je znašala 2,5, po delavnici pa 3,38. Z vrednotenjem 

risb smo ugotovili, da so študenti največ napredovali pri risanju kobilice. Prav tako je 

napredek opazen tudi pri risbah drugega biološkega objekta (narcise), čeprav so 

spremembe precej manj statistično pomembne. Statistično zelo pomemben podatek je 

pri povprečni oceni četrtega kriterija ocenjevanja risb (K4- estetski izgled). V tej 

kategoriji je opazen velik napredek; pri samostojnem risanju je povprečna vrednost 

znašala 2,8, pri vodenem risanju pa je zrasla na 3,3.  Povprečna ocena vrednotenja vseh 

štirih kriterijev pred delavnico je znašala 2,98, po delavnici pa 3,3. Iz teh povprečnih 

vrednosti je razvidno, da je pri risanju narcise prišlo do manjših sprememb kot pri 

kobilici. Toda pri risbah narcise je izhodiščna povprečna ocena višja kot pri risbah 

kobilice, kar pove, da so bili študenti že pri samostojnem risanju narcise v povprečju 

uspešnejši.  

Prav tako kot pri risbah narcise je tudi pri risbah vodne bolhe opazen precej majhen 

napredek. Povprečna vrednost ocen vseh štirih kriterijev pri samostojnem risanju je 

znašala 2,85, pri vodenem risanju pa se je zvišala na 3,1. 

Rahel napredek je opazen, kar tudi potrjuje zastavljeno hipotezo.  

Napredek pri risanju treh bioloških objektov smo shematično prikazali v tabeli 11. 

Vrstni red razporeditve objektov je enak kot vrstni red pri delavnici risanja. 

 

Tabela 11: Shema napredka pri risanju treh bioloških objektov. 

Risani biološki objekt Samostojno risanje Vodeno risaje 

Kobilica Slabše izhodišna risba Velik napredek 

Narcisa Boljša izhodiščna risba Manjši napredek 

Vodna bolha Slabša izhodiščna risba Manjši napredek 
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Primeri risb študentov pred delavnico in po njej 

Z naslednjimi slikami  prikazujemo primere risb bioloških objektov, nastalih pri 

delavnici risanja. Primerjali bomo risbe nastale pri samostojnem delu ter pri vodenem 

risanju. Zaradi boljše predstave o spremembah bomo pri posameznih študentih 

primerjali risbe samostojnega in vodenega risanja. Samostojno risanje je potekalo brez 

pomoči mentorja, pri vodenem delu pa smo predstavili probleme in objekte risanja. 

Študentom smo razložili osnovna pravila risanja, merjenja in proporcev ter jih opozorili 

na pomembne značilnosti dobre biološke risbe (natančnost in pravilnost). Med risanjem 

je mentor opazoval delo, študente usmerjal in jim svetoval. Risarska delavnica je 

potekala v sproščenem in delavnem vzdušju.  

   

Primer 1 

Pri prvem primeru je napredek zelo dobro viden. Prva risba (slika 36a) je nastala pri 

samostojnem risanju. Postavitev v format je zelo slaba, narisani objekt (kobilica) je 

izredno majhen in nerazpoznaven. Risba kobilice ni biološko pravilna in je zelo 

nenatančna. Ugotovimo lahko,  da študent ni opazoval risanega objekta, temveč je risal 

po spominu ali tako, kot je mislil, da je prav.  Risba je v celoti zelo slaba.  

Nasprotna je risba kobilice (slika 36b), ki je nastala pri vodenem risanju. Veliko boljša 

je uvrstitev v format, razmerja in sorazmerja so precej boljša. Čeprav risba ni 

dokončana, so opazni vsi pomembnejši sestavni deli objekta kobilice, biološka 

pravilnost je veliko boljša. Objekt je prepoznaven. Opazen je velik napredek. Študent je 

pri drugem poskusu risanja kobilice veliko več opazoval risani objekt, bil pozoren na 

strukturo in zgradbo objekta.  

 

a) b)   

Slika 36: a) risba kobilice pred delavnico; b) risba kobilice po delavnici 
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Primer 2 

Pri prvi risbi (slika 37a)je opazno, da je objekt dobro postavljen v format. Tudi 

razmerje velikosti narisanega objekta in formata je dobro zastavljeno. Kobilica ni 

biološko pravilno narisana in ne vsebuje vseh pomembnih sestavnih delov objekta. 

Opazno je, da študent sploh ni opazoval risanega objekta. Risba je izdelana po spominu 

in izkušnjah (kobilica ima glavo, noge, trup, krila). Iz nastale risbe ne moremo točno 

razbrati, za katero žival gre. Spominja na  risbo otroka v tretjem ali četrtem razredu.   

Pri vodenem risanju je isti študent izdelal zelo kvalitetno biološko risbo (slika 37b). 

Poleg dobre uvrstitve v format in pravilnih razmerij (proporcev) je risba tudi biološko 

pravilna in natančna. Narisana kobilica vsebuje vse pomembne sestavne dele (glavo, 

oprsje, zadek, krila, tri pare nog, antene, ipd.). Študent je svoja opazovanja prenesel na 

papir. Objekt kobilice je zelo prepričljivo narisan z veliko podrobnostmi, ki poudarijo 

strukturo objekta. Tudi estetski videz risbe je na visoki ravni.  

 

 

a)   

b)     

Slika 37: a) risba kobilice pred delavnico; b) risba kobilice po delavnici 
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Primer 3 

Pri samostojno narisani risbi je opazna precej slaba postavitev v format. Tudi razmerja 

in sorazmerja (proporci) so zelo slaba. Risba je biološko nepravilna, saj ne vsebuje 

pomembnih sestavnih delov. Objekt sploh ni prepoznaven, kar je tudi dokaz, da študent 

ni opazoval, temveč je narisal namišljeno žival (slika 38a). 

Po vodenem risanju je isti študent dosegel veliko boljši rezultat (slika 38b). Postavitev 

še vedno ni odlična, toda proporci so veliko boljši. Opazen je velikanski napredek pri 

biološki pravilnosti in natančnosti. Risba kobilice vsebuje vse pomembne sestavne dele. 

Objekt je prepoznaven. Spet se izkaže, da je dobro opazovanje zelo pomembno za 

izdelavo bioloških oziroma katerih koli drugih risb. 

 

a)    

 b)  

Slika 38: a) risba kobilice pred delavnico; b) risba kobilice po delavnici 
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Primer 4 

Kot smo že omenili, so v primerjavi s kobilico, izhodiščne risbe narcise veliko boljše. 

Toda pri kobilici smo zabeležili velikanske razlike,  pri vodenjem risanju narcise, pa je 

prišlo do precej manjšega napredka. Čeprav so spremembe manjše, so še vedno dobro 

opazne. (slika 39 a);b)) 

Pri samostojnem risanju je opazno, da je študent risal po spominu (slika 39a) in ni 

posvečal pozornosti opazovanju. Postavitev v format ni preveč dobra, a razmerja 

(proporci) so precej dobra. Čeprav je risan po spominu, lahko objekt prepoznamo.  

Isti študent je pri vodenem risanju izboljšal rezultat. Risba narcise je zelo prepričljiva in 

biološko pravilna (slika 39b). Postavitev v format je boljša kot pri prvem poskusu. Tudi 

razmerja in sorazmerja so boljša. Študent se je potrudil predstaviti objekt tako, kot ga je 

videl. Opazno je, da je pri vodenem risanju študent posvetil veliko časa opazovanju in je 

posledično narisal kvalitetno biološko risbo.  

 

a)     b)    

Slika 39: a) risba narcise pred delavnico; b) risba narcise po delavnici 
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Primer 5 

Pri risbah mikroskopskega preparata (vodna bolha) je prišlo do najmanjših sprememb 

oziroma napredka. Razlog je v tem, ker študenti od vseh treh organizmov vodno bolho 

najmanj poznajo, ter zato, ker so jo risali kot tretji objekt zapovrstjo (utrujenost in 

slabša motiviacija). 

 

Razlike med risbo, nastalo pri samostojnem delu in vodenem risanju, niso velike. Pri 

natančnosti in biološki pravilnosti je prišlo do minimalnih sprememb (slika 40 a);b)). 

Pomembnejše razlike so nastale pri postavitvi objekta v risalni format ter razmerjih med 

objektom in formatom.  

Na risbi vodne bolhe (slika 40b) lahko opazimo, da je študent boljše dojel odnos 

format-objekt ter je objekt dobro postavil v format risalnega lista. Seveda pogrešamo 

več natančnosti in dovršenosti. 

 

 

a)     b)   

Slika 40: a) risba vodne bolhe pred delavnico; b) risba vodne bolhe po delavnici 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 

Z raziskavo smo ugotovili, da so mnenja študentov o risanju pozitivna. Strinjajo se, da 

je risba pomembna za razvoj opazovalnih sposobnosti. Študija je pokazala, da med 

šolanjem študenti niso imeli slabih izkušnj z risanjem. Mnenja študentov o uporabi 

metode risanja pri pouku biologije se pred delavnico in po njej niso veliko spremenila. 

Pomemben podatek je, da so bili študetni po delavnici mnenja, da bi podobne delavnice 

risanja potrebovali vsi študenti pedagoške biologije. Zelo pomembne razlike so nastale 

pri praktičenem delu, risarski delavnici bioloških objektov, kar je razvidno iz ocen risb 

bioloških organizmov (tabela 10). Opazne so velike razlike med kakovostjo in 

pravilnostjo študentskih risb pri samostojnem ter vodenem risanju bioloških objektov. 

Večina risb, nastalih pri samostojnem risanju, je slabih, nenatančnih in nepravilnih.  Ne 

izpolnjujejo zastavljenih meril (tabela 3). Prav nasprotno pa so pri vodenem risanju 

bioloških objektov študenti risali veliko bolje. Risbe so bile natančnejše, pravilnejše, 

dobro postavljene v format in so ustrezale  večini zastavljenih kriterijev. Glede na 

končne rezultate lahko sklepamo, da je bila delavnica risanja treh bioloških objektov 

uspešno izpeljana in je dosegla zastavljene cilje. Dokazali smo, da je vodeno risanje 

dober način pomoči študentom pri razvoju opazovalnih sposobnosti z risanjem. Prav 

tako smo potrdili, da je učenje risanja po opazovanju dobra pot do razumevanja 

strukture in podrobnosti preučevanega objekta, s čemer se strinjata tudi Baldwin, & 

Crawford, (2010). Pri preverjanju mnenja študentov o pripravljenosti uporabe risanja pri 

pouku biologije smo dobili precej neopredeljene rezultate, zelo pogost je bil odgovor 3 

(nimam posebnega mnenja). Čeprav so študenti mnenja, da je risanje zelo pomembno za 

pouk biologije, da bi take delavnice potrebovali vsi študenti biologije in da risanje 

razvija sposobnosti natančnega opazovanaj, nimajo posebnega mnenja o tem, ali bi bili 

po delavnici risanja bolj pripravljeni uporabiti to metodo pri pouku biologije. Zanimiv 

podatek je, da študenti nimajo posebnega mnenja o tem, ali radi rišejo, toda hkrati 

trdijo, da jih risanje ne dolgočasi (tabela 4). Pomemben podatek je nastal pri trditvi, da 

študente pri risanju zmede, ker ne vedo, kaj je pomembno narisati. Pri samostojnem 

risanju se je izkazalo, da je mnenje študentov napačno.  Pri pregledovanju risb smo 

ugotovili, da je bila  večina študentov res zmedenih. Niso vedeli kako, kam in kaj naj 

narišejo.  
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O delavnici risanja 

S študenti smo se pogovarjali o risanju. Predstavil smo jim krajši zgodovinski pregled 

risbe in uporabe bioloških objektov v umetnosti. Približali smo jim začetke znanstvene 

risbe ter njenega začetnika Leonarda da Vincija. Ko so študenti dobili boljšo predstavo 

o razvoju risbe, smo se začeli pogovarjati o načinih in pravilih risanja. Razložili smo 

jim osnovne načine risanja in opazovanja. Študentom smo razložili, da so biološke risbe 

pogosto narisane s svinčnikom ali ogljem, kot razlaga tudi Hobart (2005). Svinčnik je 

primerno sredstvo za risanje, saj omogoča natančne in jasne risbe bioloških objektov. 

Nastale napake pri risanju s svinčnikom se lahko izbrišejo z radirko. Čeprav ni barv, 

lahko s senčenjem podamo jasno predstavo o strukturi in zgradbi organizma. Če  želimo 

risbo popestriti,  lahko uporabimo barvne svinčnike ali pastele. Tudi akvarelne barvice 

so uporabne pri izpostavljanju pomembnih podrobnosti.  

Na začetku risanja je zelo pomembno, da nekaj časa objekt zgolj opazujemo.  Problem 

smo opazili že na začetku risarske delavnice. Zanimivo je, da jaz kot likovnik načeloma 

nimam široke biološke podlage (o zgradbi in strukturi organizmov). To pa se ne izkaže 

za nujno potrebno za dobro risbo. Ključnega pomena je dobro in natančno opazovanje 

ter da tako pridobljene podatke natančno prenesemo na risalno podlago. Na ta problem 

sta v svoji raziskavi opozorila tudi Baldwin in Crawford (2010). Tudi v našem primeru 

smo torej potrdili, da se z natančnim opazovanjem in risanjem ogromno naučiš. Večina 

študentov ni vedela, kako naj začne risati. Opazili smo, da so študenti risali po spominu, 

da niso opazovali in opazovanega narisali. Seveda, predvsem pri risanju bioloških 

objektov je pomembno, da natančno narišemo točno tisto, kar vidimo, ne pa tisto, kar 

mislimo, da je. 

Težave smo opazili pri postavitvah objetka v format risalnega papirja (objekt je bil 

postavljen preveč na levo, desno ali v kot formata), velikosti in razmerja niso bila 

pravilna,  določene risbe niso bile dokončane. Študenti so bili precej površni, kar je 

razvidno iz zelo nenatančnih in nepravilnih risb. Čeprav je risalni papir velikosti A4, 

študenti niso izkoristili prostora. Razlog za risanje majhnih risb je najbrž to, da so pri 

risanju majhne risbe tudi strukture risanega objekta dosti manjše. Ni potrebno narisati 

veliko podrobnosti. Torej, če študenti mislijo, da ne znajo risati, in niso zaupajo 

svojemu opazovanju, z zmanjšanjem narisanega objekta tudi zmanjšajo možnost napak 

in nepravilnosti. Tako se poskušajo izogniti dejstvu, da bi se neznanje in 

pomanjkljivosti opazovanja odrazili na končnem izdelku. Ker so narisani izdelki v 
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biologiji namenjeni tudi učenju iz njih in ker predstavljajo pomembne informacije, s 

slabo risbo posledično osvojimo tudi manj ali celo napačno znanje. 

Študente smo konstruktivno opozarjali, da morajo pozorno opazovati objekte, ki jih 

rišejo, ugotoviti njihovo strukturo in zgradbo sestavnih delov. Pomembno je, da smo kot 

vodje delavnice spremljali, kaj so študenti narisali, da smo jih usmerjali, kaj naj še 

pogledajo, preverijo in dopolnijo. S pedagoškega stališča moramo biti pozorni, da 

študente tudi pohvalimo, saj lahko pride v nasprotnem primeru do padca motivacije ter 

posledično slabe delavnice in slabših končnih izdelkov. Vodja študentom ne sme 

pomagati pri risanju, razlage ali primere pa lahko nariše na tablo ali list papirja.  

Študenti so risali kobilico, narciso in vodno bolho. Pri samostojnem risanju so študenti 

narisali narciso in vodno bolho precej bolje kot kobilico. Seveda moramo upoštevati 

dejstvo, da je bila kobilica živa ter da se je premikala. Po vodenem risanju smo opazili 

velikanski napredek pri skoraj vseh risbah kobilice, medtem ko je bil pri risbah narcise 

in vodne bolhe napredek minimalen.   

Pri ocenjevanju risb moramo upoštevati tudi čas, ki je bil namenjen za risanje objektov. 

Čeprav so imeli študenti za vse objekte na voljo enako časa za risanje, je bilo opazno, 

da so bili na začetku delavnice precej bolj motivirani in zainteresirani za delo. Proti 

koncu delavnice je koncentracija padla, študenti so bili utrujeni in zato tudi manj 

natančni in motivirani. Risbe mikroskopskega preparata (vodna bolha) so bile najbrž 

slabše tudi zato, da gre za študentom najmanj poznan organizem. S kobilico in narciso 

so večkrat v stiku, saj so del vsakdanjega življenja in okolice. Organizma sta tudi večja. 

Poznavanje teh organizmov je boljše. Risanje teh objektov je zato tudi samozavestnejše.  

Ob končani risbi je zaželeno, da jo študenti  opremijo z velikostnim merilom in opisi.  

Na delavnici risanja študentom merila in opisov ni bilo treba dorisati, ker pa je risba pri 

pouku biologije dober in pomemben  pripomoček za učenje, ponavljanje in utrjevanje 

znanja, je zelo zaželeno, da zajema predstavitvene in opisno-razlagalne, elemente 

narisanega objekta. Vris merila je pomemben, saj si s tem študenti bolj zapomnijo 

velikost narisanega objekt. Za nekatere organizme, kot sta bila v našem primeru 

kobilica in narcisa, je sicer precej samoumevno, da si predstavljamo njuno velikost, saj 

gre za organizma, ki jih rečujemo v našem okolju. Oznaka velikostnega merila pa je 

toliko bolj priporočljiva in pomembna pri upodabljanju manjših živali ali objektov ter 

izrednega pomena za risanje objektov, ki jih opazujemo z različnimi povečevalnimi 

napravami. Tako moramo biti naprimer zelo pozorni pri risanju celic tkiv, ki jih 
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opazujemo pod mikroskopom. Upoštevati moramo izračun povečave, pod katero 

gledamo in kolikšen del vidnega polja pod mikroskopom narišemo. Na risbi je zaželeno 

tudi označiti dele narisanega objekta, ob delih narisanega objekta lahko zapišemo krajše 

posebnosti zgradbe in zanimivosti organizma.  
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6 ZAKLJUČEK 
 
 

Raziskava s študenti pedagoške biologije z vezavami je pokazala, da se študenti 

zavedajo, da je risanje zelo pomembno za kakovostno učenje biologije. Prav tako se 

strinjajo, da je treba metodo risanja večkrat vključevati v pouk biologije. Ko učenci 

rišejo objekt, izboljšujeo in vadijo opazovalne sposobnosti in posledično osvojijo več 

znanja. Učitelji morajo znati risati, da bi lahko metodo uporabljali za poučevanje in 

razlago naravnih pojavov in organizmov. 

Delavnica risanja je pokazala, da so študenti bolje risali objekte, s katerimi so pogosto v 

stiku in se nahajajo v našem naravnem okolju. Po končani delavnici smo prišli do 

zaključka, da so risarske zmožnosti študentov precej dobre, a le takrat, ko so pri delu 

vodeni in usmerjani. Osnovni problem slabšega samostojnega risanja objektov je bil 

slabo opazovanje.  

Z delavnico smo dokazali, da je lahko risanje bioloških objektov zelo zanimiv ter 

koristen način pridobivanja natančnih podatkov in spoznanj o raziskovalnem 

organizmu. Prav zato menimo, da je treba risanje čim več vključevati v izobraževanje, 

predvsem pa v pouk biologije, ter s tem omogočiti učencem, da svoje znanje gradijo iz 

lastnih izkušenj.  

Risanje je pomembno, toda včasih nastali izdelek ni najpomembnejši rezultat, temveč je 

to zagotovljen čas za mirno in pozorno opazovanje (Weekes, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mešić, D. Risanje pri biologiji. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Likovna 

pedagogika, 2013. 

 
 

69 

 

7    VIRI 
 
 
 
Ashbrook, P. (2012). Drawing Movement. Science and Children, 50(3)30-31. 

Bagnall, B. (1995). Crtanje i slikanje. Beograd: Jugoslovenska knjiga 

Baldwin, L., & Crawford, I. (2010). Art Instruction in the Botany Lab: A Collaborative 

Approach. Journal of College Science Teaching, 40(2), 26-31. 

Benedis-Grab, G. (2011). Making art with microscopes. Science scope, 35(2), 36-41. 

Benoist, L. (1973). Istorija slikarstva : od pećinskog do apstraktnog. Beograd: Nolit. 

Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora 

Camacho, A., Benenson, G., & Rosas-Colin, C.P. (2012). Drawing Out the Artist in 

Science Students. Science and Children, 50(3), 68-73. 

Chessin, D., & Zander, M.J. (2006). The Nature of Science and Art. Science scope, 

29(8), 42-46. 

Didek, Z. (1974). Raziskovanje oblikotvornosti : likovna teorija in praksa, oblike, 

metode in modeli. Ljubljana: Univerzum. 

Dirnberger, J.M., McCullagh, S., & Howick, T. (2005). Writing & Drawing in the 

Naturalist's Journal. The Science Teacher, 72(1), 38-42. 

Dirnberger, J. (2006). Drawing on Nature. Science scope, 29(8), 47-48. 

Flannery, M.C. (2007). Biology as Art. The American Biology Teacher, 69(5), 304-308. 

Grubić, M. (1963). Metodika nastave poznavanja prirode i biologije. Zagreb:        

Pedagoško-književni zbor Zagreb. 

Glynn, S., & Muth, K.D. (2008). Methods and Strategies: Using Drawing Strategically. 

Science and Children, 45(9), 48-51. 

Hall, M. (2005). Artful biology projects. The Science Teacher, 72(1), 26–29.  

Heller, K. B. (1863). Schul – Atlas zum gebrauche an Gymnasien und 

Realschulen.Wien, str. 31. 

Hobart, A. (2005). Sketching in Nature. The Science Teacher, 72(2), 30-33. 

Janson, H.W. (1966). Istorija umetnosti: pregled razvoja likovnih umetnosti od 

praistorije do danas. Beograd: Jugoslavija. 

Letze, O. (Ur.), & Buchsteiner, T. (Ur.). (1999). Leonardo da Vinci : znanstvenik, 

izumitelj, umetnik. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije. 



Mešić, D. Risanje pri biologiji. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Likovna 

pedagogika, 2013. 

 
 

70 

 

McCormack, A. J., & Smucker, T. (1982). Biology and Art: Interdisciplinary 

Challenges. The American Biology Teacher, 44, (2), 112-115. 

Perretto, L. (2013). Science Meets The Arts. Science scope, 36(8), 79-83 

Petzoldt, M. (2008). Using art to get kids into and doing science. Science scope, 31(6), 

42-44. 

Šuštaršič, N., Butina, M., De Gleria, B., Skubin, I., & Zornik, K. (2004). Likovna 

teorija : učbenik za likovno teorijo v vzgojnoizobraževalnem programu 

umetniška gimnazija - likovna smer. Ljubljana: Debora založništvo in promocija 

kulture. 

Weekes, H. (2005). Drawing Students Out: Using sketcing exercises to hone 

observetion skills. The Science Teacher, 72(1), 34-37. 

 

 

Spletni viri slikovnega gradiva: 

http://askabiologist.asu.edu/how-do-birds-fly [4.9.2013] 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Watsonandtheshark-original.jpg [4.9.2013] 

http://sharm.mojforum.si/sharm-post-801.html [30.8.2013] 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg  [30.8.2013] 

http://www.gophoto.it/view.php?i=http://zanimiv.net/blog/gumpi/files/2008/12/676_10_11_

08_2_50_47.jpg [4.9.2013] 

http://www.timeout.com/new-york-kids/walks-tours/dr-phils-brooklyn-bridge-walk-into-the-

new-year-1,  [4.9.2013] 

http://www.thinktank.ac/page.asp?section=501&sectiontitle=flatfish [12.9.2013] 

http://babilonia61.com/tag/paolo-uccello/ [12.9.2013] 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_060.jpg [12.9.2013] 

http://watercolor.net/history-overview/ [12.9.2013] 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Constable_008.jpg [12.9.2013] 

http://pictify.com/317918/chaim-soutine-dead-chicken [14.9.2013] 

http://askabiologist.asu.edu/how-do-birds-fly
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Watsonandtheshark-original.jpg
http://sharm.mojforum.si/sharm-post-801.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://zanimiv.net/blog/gumpi/files/2008/12/676_10_11_08_2_50_47.jpg
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://zanimiv.net/blog/gumpi/files/2008/12/676_10_11_08_2_50_47.jpg
http://www.timeout.com/new-york-kids/walks-tours/dr-phils-brooklyn-bridge-walk-into-the-new-year-1
http://www.timeout.com/new-york-kids/walks-tours/dr-phils-brooklyn-bridge-walk-into-the-new-year-1
http://www.thinktank.ac/page.asp?section=501&sectiontitle=flatfish
http://babilonia61.com/tag/paolo-uccello/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_060.jpg
http://watercolor.net/history-overview/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Constable_008.jpg
http://pictify.com/317918/chaim-soutine-dead-chicken


Priloga 1: ODNOS DO RISANJA (PRI POUKU BIOLOGIJE) Vpisna številka:________________ 

Spol:  [  ] moški,    [  ] ženski  Starost: [      ] let 

Letnik:_____________ ; Smer študija: ____________ 

Raje bi učil-a drugi predmet in ne biologije.  DA     NE 

Risanje ali slikanje je eden od mojih hobijev.  DA     NE 

Obiskujem tečaje ali delavnice  risanja ali slikanja. DA     NE 

Med poukom včasih rišem po zvezku/ zapiskih. DA     NE 

V družini imamo slikarja.  DA     NE 

Starši ali drugi sorodniki so me navdušili za risanje. DA     NE 

V vrtcu sem zelo rad risal.  DA     NE 

Učitelj likovnega pouka v osnovni šoli me je navdušil za risanje. DA     NE 

Kdo te je navdušil za risanje? NIHČE    Drugo:____________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
V nadaljevanju obkroži, koliko se strinjaš s posamezno trditvijo. 

Vrednosti: 1= se nikakor ne strinjam; 2= se ne strinjam; 3= nimam posebnega mnenja;  4= se strinjam; 5= se popolnoma strinjam 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

TRDITEV OCENA 

Rad rišem. 1    2    3    4    5 

V osnovni šoli likovnega pouka nisem maral. 1    2    3   4    5 

Pomembno je, da zna biolog risati. 1    2    3    4    5 

Večina učencev ne zna dobro risati, zato naj pri pouku biologije čim manj rišejo. 1    2    3    4    5 

Če bi moral nekaj narisati, bi bil verjetno uspešen. 1    2    3    4    5 

Menim, da znam dobro risati. 1    2    3    4    5 

Zaradi likovnega pouka v osnovni šoli se mi je risanje zamerilo. 1    2    3    4    5 

Če nekaj narišem, si vsebino o tem bolj zapomnim. 1    2    3    4    5 

Učencem je bolje dati fotografijo ali risbo, kot da bi jo risali sami, saj tako lahko več časa namenimo obravnavi 
učne snovi. 

1    2    3    4    5 

Če bi imeli kakšno delavnico o risanju, bi mi bilo risanje verjetno bolj smiselno. 1    2    3    4    5 

Risanje je zame zahtevno. 1    2    3    4    5 

Pri likovnem pouku sem rad svobodno risal. 1    2    3    4    5 

Pri risanju bioloških objektov razvijamo spretnost natančnega opazovanja. 1    2    3    4    5 

Risanje skic je pri pouku biologije časovno prezahtevno. 1    2    3    4    5 

Delavnica risanja bi me verjetno prepričala, da bi raje uporabljal metodo risanja tudi pri pouku. 1    2    3    4    5 

Če bi moral narisati rastlino ali žival, bi mi to bilo v veselje. 1    2    3    4    5 

Na fakulteti nisem maral risati organizmov. 1    2    3    4    5 

Pomembno je, da zna učitelj biologije risati. 1    2    3    4    5 

Risanje skic pri pouku biologije ni smiselno, saj so le estetski dodatek zapisanemu besedilu v zvezku. 1    2    3    4    5 

Delavnica risanja bi bila za bodoče učitelje biologije nepotrebna. 1    2    3    4    5 

Če bi moral narisati rastlino ali žival, bi mi to predstavljalo težave. 1    2    3    4    5 

Na fakulteti so se iz mojih risb učili tudi drugi sošolci. 1    2    3    4    5 

Učenci rišejo skice premalo natančno, zato se mi zdijo za učenje fotografije primernejše. 1    2    3    4    5 

Na delavnici risanja bi se verjetno veliko naučil o risanju. 1    2    3    4    5 

Risanje me dolgačasi. 1    2    3    4    5 

Pri risanju me zmede, ker ne vem, kaj je pomembno, da narišem. 1    2    3    4    5 

Risarske spretnosti za risanje niso pomembne, pomembno je le, da znaš natančno opazovati. 1    2    3    4    5 

Organizmov, ki se premikajo, učenci ne morejo natančno narisati. 1    2    3    4    5 

Delavnico risanja bi potrebovali vsi študenti pedagoške biologije. 1    2    3    4    5 

Če bi že moral risati, bi raje narisal kak predmet kot organizem. 1    2    3    4    5 

Zaradi tehnologije (PPT, splet), ki je učencem na voljo, je nesmiselno, da učenci v šoli rišejo skice. 1    2    3    4    5 

Kakšno delavnico risanja bi potrebovali že v prvem letniku študija. 1    2    3    4    5 

Risanje me sprošča. 1    2    3    4    5 

Na podlagi učenčeve risbe učitelj biologije ne more sklepati o učenčevem znanju. 1    2    3   4    5 

Risanja se ne moreš naučiti. 1    2    3    4    5 
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Letnik:_____________ ; Smer študija: ____________ 

Raje bi učil-a drugi predmet in ne biologije.  DA     NE 

Risanje ali slikanje je eden od mojih hobijev.  DA     NE 

Obiskujem tečaje ali delavnice  risanja ali slikanja. DA     NE 
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TRDITEV OCENA 
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Pri risanju sem bil uspešen. 1    2    3    4    5 
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Če nekaj narišem, si vsebino o tem bolj zapomnim. 1    2    3    4    5 

Učencem je bolje dati fotografijo ali risbo, kot da bi jo risali sami, saj tako lahko več časa namenimo obravnavi 
učne snovi. 

1    2    3    4    5 

Risanje se mi po delavnici zdi bolj smiselno. 1    2    3    4    5 

Risanje je zame zahtevno. 1    2    3    4    5 

Pri likovnem pouku sem rad svobodno risal. 1    2    3    4    5 

Pri risanju bioloških objektov razvijamo spretnost natančnega opazovanja. 1    2    3    4    5 

Risanje skic je pri pouku biologije časovno prezahtevno. 1    2    3    4    5 

Zaradi delavnice risanja bi kot učitelj raje uporabljal metodo risanja tudi pri pouku. 1    2    3    4    5 

Če bi moral narisati rastlino ali žival, bi mi to bilo v veselje. 1    2    3    4    5 

Na fakulteti nisem maral risati organizmov. 1    2    3    4    5 

Pomembno je, da zna učitelj biologije risati. 1    2    3    4    5 

Risanje skic pri pouku biologije ni smiselno, saj so le estetski dodatek zapisanemu besedilu v zvezku. 1    2    3    4    5 

Delavnica risanja je za bodoče učitelje biologije nepotrebna. 1    2    3    4    5 

Če bi moral narisati rastlino ali žival, bi mi to predstavljalo težave. 1    2    3    4    5 

Na fakulteti so se iz mojih risb učili tudi drugi sošolci. 1    2    3    4    5 

Učenci rišejo skice premalo natančno, zato se mi zdijo za učenje fotografije primernejše. 1    2    3    4    5 

Na delavnici sem se veliko naučil o risanju. 1    2    3    4    5 

Risanje me dolgačasi. 1    2    3    4    5 

Pri risanju me zmede, ker ne vem, kaj je pomembno, da narišem. 1    2    3    4    5 

Risarske spretnosti za risanje niso pomembne, pomembno je le, da znaš natančno opazovati. 1    2    3    4    5 

Organizmov, ki se premikajo, učenci ne morejo natančno narisati. 1    2    3    4    5 

Delavnico risanja bi potrebovali vsi študenti pedagoške biologije. 1    2    3    4    5 

Če bi že moral risati, bi raje narisal kak predmet kot organizem. 1    2    3    4    5 

Zaradi tehnologije (PPT, splet), ki je učencem na voljo, je nesmiselno, da učenci v šoli rišejo skice. 1    2    3    4    5 

Takšno delavnico risanja bi potrebovali že v prvem letniku študija. 1    2    3    4    5 

Risanje me sprošča. 1    2    3    4    5 

Na podlagi učenčeve risbe učitelj biologije ne more sklepati o učenčevem znanju. 1    2    3    4    5 

Risanja se ne moreš naučiti. 1    2    3    4    5 



Priloga 2 

Učna priprava 
 

Pedagoška fakulteta 

BI-KE-GO 

Davor Mešić Risanje v biologiji 

4letnik. Bi-Ke-Go 

Datum: 10.4.2013 

 

Cilji: 

Študentje: 

- Samostojno narišejo določene biološke preparate 

- Ustvarjajo korelacijo med risanjem in biologijo 

- Krepijo občuteke natančnosti, potrpežljivosti, pozornosti  

- Spoznajo osnove likovne teorije risarskih tehnik 

- Obnovijo in nadgrajujejo likovno znanje iz osnovne in srednje šole 

- Spoznavajo nove načine risanja 

- Izražajo svoja kritična mnenja o pomembnosti risanja pri biologiji 

- Spoznavajo zgodovino likovnega ter znanstvenega risanja 

- Rešijo anketni list ( 1.del/2.del) 

 
Tip učne ure: teoretična, praktična (risanje preparatov po opazovanju, likovna delavnica), kombinirana ura 

Učna oblika: frontalna, individualna 

Učne metode: metoda razlage, demonstracija, razgovor, predstavitve, opazovanje 

Tehnike dela: risanje s svinčnikom na bel papir 

Učni pripomočki: tabla, računalnik, projektor 

Učna naloga: risanje preparatov (žival, rastlina, mikroskopski preparat) po opazovanju modelov, ter 

slikovnega gradiva 

 

POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL:  

 

VSEBINSKI 

POUDARKI  
 

 

UČITELJ ŠTUDENT UČNE OBLIKE, 

METODE, 

TEHNIKE 

UČILA/UČNI 

PRIPOMOČKI 

 

 

Anketa(1.del) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razdelim vprašalnike. 

Povem kratka navodila za izpolnevanje 

vprašalnikov.  

Ko študentje končajo izpolnjevanje poberem 

vprašalnike. 

 

 

 

 

Študentje izpolnjujejo 

vprašalnik 

 

 

 

 

 

 

 

Anteka 

(vprašalnik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLAVNI DEL: OBRAVNAVANJE UČNE SNOVI / URJENJE / SPROTNO PONAVLJANJE 

 
VSEBINSKI 

POUDARKI  

 

UČITELJ ŠTUDENT UČNE 

OBLIKE, 

METODE, 

TEHNIKE 

UČILA /UČNI 

PRIPOMOČKI 

 

 

 

PREDTEST 

 

Risanje 

(praktično delo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risanje 

 

Uporabnost 

 

Zgodovina 

risanja 

 

1.Del 

Predtest: 

 

Napovem nalogo: samostojno risanje preparatov 

(žival, rastlina, mikroskopski preparat). 

 

Risali bojo s grafitnim svinčnikom na bele pole 

papirja/risalni list 

 

Posredovanje motiva: 

Risarski motiv zvejo sproti, torej prvo rišejo 

žival(kobilica), sledi rastlina(???), ter na koncu 

mikroskopski preparat(???) 

Za vsak objekt določim po (cca.10min) 

Po izteku določenega časa poberem vse nastale risbe. 

 

Ko smo končali s prvo risarsko nalogo, se skozi 

pogovor boljše spoznamo, jim povem kdo sem, kaj 

študiram, pokažem nekatera svoja dela (risbe, slike, 

grafike...). 

Predstavim študijsko smer likovna pedagogika:   

(študijsko obdobje, likovni pouk v osnovni in srednji 

šoli, ter učni načrt). 

 

RISANJE – ustvarjalnost , izražanje, sproščanje 

 

Povdarim pomembnost ter uporabnost risanja na 

različnih področjih umetnosti in znanosti. 

 

- Primeri uporabnosti risanja: 

NARAVOSLOVJE  

- Biologija (risanje objektov, živali, rastline, 

mikroskopski preparati, anatomija.... 

Darvin- (evolucija), Mendel- (gensko 

križanje rastlin), DaVinci- (anatomija) 

 

- Kemija (sheme, vezi...) 

 

- Fizika (sile, sheme, upor....) 

 

 

Kratka zgodovina risanja 

- Jamski človek, grčija, egipt, kitajska, 

renesansa, barok...moderna umetnost. 

- Omenim zgodovinsko pomembnejše 

umetnike, raziskovalce, naravoslovce kot so 

Da Vinci, Rembrant, Durrer, Darvin, 

Mendel, Newton  

 

PAVZA: (5-10min.) 

 

 

 

 

Samostojno rišejo, 

brez usmetitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo, sprašujejo, 

komentirajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Sodelujejo, 

 

Dopolnjujejo 

 

Komentirajo 

 

 

 

 

-Individualno 

delo 

-Risanje 

preparatov 

- Slikovno 

gradivo, 

preparati 

- Powerpoint 

 

 

 

 

 

 

Slikovno 

gradivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Del 

 TEORETIČNI DEL 

 

Risanje  

Primarno, temeljno likovno delo,  

Točka, linija, površina 

Izražanje z linijo/črto  

Likovne prvine: točka, linija, ploskev, svetlo-temno,  

barva, oblika, prostor 

Likovne spremenljivke: gostota, položaj, smer, 

velikost, teža, tektura, število 

 

Risba izpostavlja bistvo, povdarja, orisuje oblike,  

Poznamo več različnih načinov risanja, skica/kroki, 

študijska risba, tonska risba, tehnična risba, sheme.. 

 

Prostorski ključi  

Valetski ključi 

Razmerja/sorazmerja 

 

Kako risati, celota , odnosi različnih delom , 

razmerja, izrisovanje detajlov.... 

Primer pajka..... skiciram na tablo-proces 

Ponazorim kako narisati krokija kako pa študijsko 

risbo- omenim Da Vincia 

 

 

 

   

 

 

POTEST 

Naloga 

samostojnega 

risanja s 

spremstvom in 

usmerjanjem 

 

Praktično delo 

 

 

 

 

 

3.Del 

Potest: 

 

Naloga samostojnega risanja preparatovMotivi so 

enaki kot pri prvem risanju,s tem da sedaj spremljam 

kaj, ter kako študentje delajo.  

Spremljam, usmerjam , opozarjam na stvari, ki so 

pomembne za izdelavo natančne, pravilne risbe 

določenega preparata. 

 

Odgovarjam na zastavljena vprašanja študentov: 

 

 

 

Študentje samostojno 

rišejo 

 

Zastavljajo vprašanja 

 

 

-individualno 

delo 

 

-opazovanje 

 

-prerisovanje 

 

-demonstracija 

 

-tabelni zapis 

-slikovno 

gradino 

ZAKLJUČEK:  

 

Anketa 2.del 

 

Ponavljanje 

snovi 

 

 

Igrica 

risanja(aktiviti) 

 

 

Reševanje drugega dela vprašalnika. 

 

 

Skozi pogovor skupaj naredimo evalvacijo 

ure(delavnice), ter na kratko ponovimo učno snov.  

 

Na konecu ure se skozi igro sprostimo, pohecamo, 

nasmejimo, ter obenem preiskusimo na novo 

pridobljeno znanje. (cca.20-25min.) 

( studente razdelim v 4.skupine, vsak član skupine bo 

imel eno priložnost risati določeno žival, ostali 

morajo ugibati katera žival je narisana.) 

Za igrico pripravim kartice s različnimi živalmi. 

 

 

Rešujejo vprašalnik 

 

Sodelujejo pri 

zaključni besedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinsko delo 

Risarska igrica, 

tabla, kreda 

 


	DavorDiploma_18.9.2013- KONČNA lektorirana
	Vprasalnik_Attitude_drawing in biology (1)
	Risanje v biologiji 10.4.



