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Povzetek 

V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na obdobje mladostništva, ki je obdobje velikih 

sprememb in razvoja na različnih področjih. Najbolj so me zanimali odnosi v družini in kako 

se lahko v obdobju mladostništva spremenijo, saj sem to temo nato povezala z likovno nalogo.  

V teoretičnem delu sem opredelila spremembe, do katerih pride v obdobju mladostništva in 

opisala, kaj se dogaja v okviru odnosov med mladostniki ter njihovimi vrstniki ter družino, nato 

pa sem se posvetila razvoju otroške risbe in njegovim fazam, katerih razumevanje je močno 

pripomoglo k sami analizi mladostniških risb. Pred analizo sem opredelila nekaj načel, na katera 

moramo biti pri opazovanju likovnih del pozorni.  

V praktičnem delu diplomskega dela sem pripravila učno pripravo na temo družinskega portreta 

in v devetem razredu osnovne šole izvedla učno uro po tej učni pripravi. Dobila sem deset del, 

jih analizirala z likovnega stališča, poskusila pa sem razbrati tudi nekaj lastnosti družine 

avtorjev in odnosov v njih. Povzela sem značilnosti, ki se pojavljajo na večini likovnih del, ter 

predstavila nekaj prednosti, ki nam jih prinese izvajanje likovne naloge z motivom družinskega 

portreta proti koncu osnovne šole. 

 

Ključne besede: mladostništvo, družinski odnosi, razvoj risbe, likovna analiza 

  



 
 

  



 
 

Abstract 

The main topic of my thesis is the period of adolescence, i.e. a period in which one goes through 

a number of changes and developments in many different areas. I was particularly interested in 

family relationships and their evolution during adolescence, since this topic was closely 

connected with my art assignment. 

In the theoretical part, I defined the changes that occur in adolescence and focused on those that 

take place in the relationships between adolescents and their peers and families. I further 

researched the development of children’s drawings and their stages, which helped me better 

understand and analyse family portraits. Before the analysis, I identified some of the principles 

that should be respected when analysing children’s artworks. 

In the practical part, I prepared a lesson on family portrait and taught it in the 9th grade of 

primary school. I received ten drawings and analysed them from the art perspective. I also tried 

to identify the characteristics of authors’ families and relationships within them. I summed up 

some of the characteristics that are common in most artworks and presented certain advantages 

of setting such art assignments in the final grades of primary school. 

 

Keywords: adolescence, family relationships, drawing development, art analysis 
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1 Uvod 

Družinski portret je motiv, ki ga učenci običajno rišejo v vrtcu ali ob vstopu v osnovno šolo, 

nato pa v večini primerov nikoli več. Takrat lahko na delih opazujemo veliko nezavednih 

elementov in z ustreznim razumevanjem ugotovimo veliko o otroku in njegovemu pogledu nase 

in na svojo družino. Učenci proti koncu osnovne šole že vstopajo v obdobje pubertete in nato v 

mladostništvo,  ko je njihov pogled na svet popolnoma drugačen, razvil se je njihov razum in 

mišljenje. Zaradi mnogih sprememb, ki se v času mladostništva dogajajo na otrokovem telesu, 

v otrokovem mišljenju in na drugih področjih, to vedno bolj ali manj vpliva tudi na 

mladostnikove odnose z družino. Velikokrat mladostniki dajejo večjo prednost odnosu z 

vrstniki, ker imajo občutek, da jih družina ne razume. Ravno zaradi teh sprememb se mi zdi 

risanje družinskega portreta v času mladostništva zanimiva naloga, saj mladostnika spodbudi k 

razmisleku o svoji družini in medsebojnih odnosih med njenimi člani. Čeprav pri risbi 

mladostnika ne moremo več opazovati istih elementov kot pri risbi mlajših otrok, saj nekateri 

v risanju že močno težijo k posnemanju realnega sveta, sem se odločila, da z danim motivom 

poskusim ter nato ugotovim, kaj se da iz del razbrati, zakaj je izvajanje te likovne naloge pri 

likovnem pouku koristno tudi v višjih razredih ter kaj pridobimo z njo kot likovni pedagogi.  
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2 Mladostništvo in spremembe, ki ga spremljajo 

2.1 Opredelitev pojmov: mladostništvo, adolescenca, puberteta 

Mladostništvo je obdobje, v katerem se zgodi postopen prehod iz otroštva v odraslost. V tem 

obdobju prihaja do mnogih sprememb na različnih področjih, kot so telesne spremembe in 

spremembe v spoznavnem in psihosocialnem razvoju. Mladostništvo naj bi trajalo približno 

deset let, njegov začetek pa se začne z vstopom v puberteto. Začetka in konca mladostništva 

ne moremo točno določiti, saj gre za dolgotrajen proces. (Papalia, Olds in Feldman, 2003) 

Beseda adolescenca je tujka za besedo mladostništvo, torej ima isti pomen, izhaja pa iz besede 

»adolescere«, ki pomeni dozorevati, odraščati. (Zupančič in Justin, 1991) 

Medtem ko pojem puberteta zajema telesne spremembe, katerih rezultat je biološka zrelost, pa 

adolescenca oziroma mladostništvo predstavlja proces duševnega dozorevanja, ki se nadaljuje 

še po tem, ko se obdobje pubertete zaključi. (Horvat in Magajna, 1987) 

2.2 Telesne spremembe 

V obdobju pubertete se telo razvija kot celota. Obdobje zaznamujejo velike telesne spremembe, 

kot je nagla rast in pridobitev telesne teže, dokončno se razvijejo kosti, zobje, okrepi se 

mišičevje. Predvsem izrazit je spolni razvoj. (Horvat in Magajna, 1987) 

Skozi proces pubertete oseba spolno dozoreva ter pridobi sposobnost razmnoževanja. Pri 

dekletih se pojavi tudi rast prsi in prva menstruacija. Poleg razvoja spolnih organov je pri fantih 

izrazita mutacija glasu ter poraščenost na območju brade. Spremembe običajno prej opazijo 

dekleta, saj se puberteta pri njih začne prej, sam proces pa pri obeh spolih traja povprečno štiri 

leta. Vse te telesne spremembe so lahko za mladostnika zelo obremenjujoče. Močno vplivajo 

na samopodobo, še posebej če do izrazitih sprememb pride pred ostalimi vrstniki ali za njimi. 

(Papalia idr., 2003) 

2.3 Spoznavni razvoj 

Poleg vidnih sprememb na mladostnikovem telesu se velike spremembe dogajajo tudi pri 

njegovem razmišljanju. Pri približno enajstih letih se razvije sposobnost abstraktnega mišljenja, 

s čimer mladostniki dosežejo stopnjo formalnih operacij, ki je po Piagetu najvišja stopnja 

spoznavnega razvoja. To jim omogoča razumevanje informacij in pojavov, ki niso konkretni – 

npr. simbole, prispodobe. (Papalia idr., 2003) 
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2.4 Moralni razvoj 

Spoznavni razvoj mladostnikov se kaže tudi v njihovem moralnem presojanju. Razmišljanje na 

višji stopnji jim omogoči oblikovanje lastnih moralnih načel. (Papalia idr., 2003) 

Kohlberg (1969) je opredelil tri stopnje moralnega presojanja. Prva stopnja, imenovana 

predkonvencionalna moralnost, označuje obdobje, ko ljudje upoštevajo pravila za lastno korist 

ali da se izognejo kazni. Na tej stopnji so običajno otroci med četrtim in desetim letom, na njej 

pa lahko ostanejo tudi mladostniki in odrasli. Po desetem letu običajno nastopi druga stopnja, 

imenovana konvencionalna moralnost. Večina mladostnikov in odraslih naj bi ostala na tej 

stopnji, za katero je značilno, da so ljudje sprejeli pravila avtoritet, ob tem pa težijo k temu, da 

bi bili dobri ljudje, da bi zadovoljili druge ter pri tem ohranjali red v družbi, ki ji pripadajo. Za 

tretjo stopnjo je značilno, da jo doseže zelo malo ljudi. Imenuje se postkonvencionalna 

moralnost, kjer se ljudje odločajo glede na lastno presojo, kaj je pravično in pošteno, ter se 

zavedajo nasprotij, ki nastajajo med določenimi normami. (Papalia idr., 2003) 

Kohlbergova teorija je bila deležna veliko kritik, saj naj bi zapostavljala pomen čustev in ostalih 

dejavnikov. Visok spoznavni razvoj namreč ni edini pogoj za doseganje višje stopnje moralnega 

razvoja. (Papalia idr., 2003) 

Tako na spoznavni kot na moralni razvoj imajo velik vpliv tudi starši.  

2.5 Oblikovanje identitete 

Iskanje identitete je mladostnikova glavna naloga. Sooči se s tako imenovano krizo identitete, 

ki jo je opredelil Erikson (1968). Kriza identitete se običajno v mladostništvu ne razreši 

dokončno in se nadaljuje tudi v obdobju odraslosti. (Papalia idr., 2003) 

Kriza identitete je proces, pri katerem se mladostnik zopet sooči z nerazrešenimi konflikti iz 

otroštva ter jih rešuje na zrelejši način – če je proces uspešen, mladostnik vstopi v obdobje 

odraslosti kot zrela oseba s pozitivno samopodobo. Če konfliktov ne razreši primerno, se to 

odraža v njegovi samopodobi tako, da je ta izkrivljena, posledica tega pa je tako imenovana 

identitetna zmeda. (Kobal, 2000) 

Identitetna zmedenost se kaže v vedenjih, kot so nestrpnost do drugačnosti, otročje vedenje in 

nepremišljena dejanja. Ta zmedenost je sicer normalen pojav. »Mladostnik oblikuje lastno 

identiteto tako, da opredeli svoje želje, potrebe, sposobnosti in interese na tak način, da jih lahko 

izrazi v socialnem okolju.« (Papalia idr., 2003, str. 399). 
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Pri mladostnikih izstopajo tri glavna vprašanja, ki pripomorejo k oblikovanju identitete. To je 

izbira poklicne usmerjenosti, ponotranjenje vrednot ter razvoj zadovoljive spolne identitete. 

(Papalia idr., 2003) 

3 Odnosi v obdobju mladostništva 

3.1 Odnosi z vrstniki 

Pomen odnosa z vrstniki se v obdobju mladostništva močno poveča. Vpliva na mladostnikova 

načela in stališča, ob tem pa mu nudi oporo ter izpolnjuje nekatere potrebe, ki jih je prej 

izpolnjevala družina. Pride lahko do mladostnikovega podrejanja družbeni skupini – sprejema 

njihova pravila, norme, postane lahko zelo odvisen od vrstnikov. Druženje z vrstniki pa 

mladostniku omogoča vrsto novih socialnih izkušenj, ki jih na prehodu v odraslost potrebuje. 

(Horvat in Magajna, 1987) 

3.2 Odnosi z družino 

S spremembami, ki se pojavijo pri posameznem mladostniku v času njegovega odraščanja, se 

pojavljajo tudi spremembe v njegovi družini. Družinska skupnost se sooča z novimi nalogami 

ter se mora prilagajati na različne situacije. Novim situacijam mora prilagajati tudi načine 

vedenja in reševanja težav, saj vztrajanje na starih načinih lahko konflikte še poglobi. (Horvat 

in Magajna, 1987) 

Za mladostnike je značilno, da več časa preživijo z vrstniki kot z družino ali celo zavračajo 

odraslo družbo. Pojavi se lahko mladostniško uporništvo, ki se kaže v različnih oblikah in nosi 

različno močne posledice. Velikokrat prihaja do nesporazumov v družini, predvsem zaradi 

najstnikove zmede in spoprijemanja s telesnimi spremembami. (Papalia idr., 2003) Težave pa 

lahko nastanejo tudi zato, ker mladostniki želijo biti vedno bolj samostojni. (Žlebnik, 1975) 

Prehod k samostojnosti je zahteven tako za mladostnika kot za njegovo družino – vsi člani se 

soočajo s tem, da mladostnik ni več tako močno odvisen od družine, ampak se razvija v 

samostojno osebo, ki sama sprejema odločitve in za njih odgovarja. (Horvat in Magajna, 1987) 

Družinski odnosi so poglavitnega pomena že od rojstva in njihov vpliv je izjemno pomemben 

tudi v obdobju adolescence. Družine se med seboj zelo razlikujejo, vsi njeni člani pa 

medsebojno vplivajo drug na drugega. Največji pomen ima tudi v obdobju mladostništva odnos 

med staršema. V vedenju mladostnika se kaže, kakšne odnose ima družina in katere so njene 
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vrednote. Če so odnosi dobri, pri mladostniku opazimo manj občutljivosti, razdražljivosti, 

mladostniki so bolj zadovoljni in imajo boljšo samopodobo. (Žlebnik, 1975) 

Prav tako pomemben je odnos med starši in mladostniki. Ker se starši težko soočajo s tem, da 

mladostnik svoje čustvene in socialne potrebe vedno bolj izpolnjuje zunaj družinske skupnosti 

ter oblikuje svoje vrednote, mnogokrat mladostniku prehod v odraslost še otežujejo s tem, ko 

ravnajo pretirano strogo, popustljivo ali pa med pristopi nihajo. To lahko pripelje do 

mladostnikovega upora, zavračanja vrednot staršev ter zagovarjanja svojih, tako pa se 

pojavljajo veliki konflikti. (Horvat in Magajna, 1987) 

Starši so lahko preveč ukazovalni in ne težijo k zaupnemu odnosu s svojim otrokom 

mladostnikom. Ta je posledično lahko premalo samostojen, zaradi omejitev nima veliko 

izkušenj in ne zna sam sprejemati odločitev, ne zaupa vase in ni spontan. So pa taki mladostniki 

delavni in bolj poslušni. Lahko iščejo zadoščenje v družbi, posledica take vzgoje je lahko tudi 

upornik ali pa človek, ki se zapre vase in nima motivacije za delo. (Žlebnik, 1975) Odziv 

mladostnika na avtoritarno vzgojo »…je odvisen od tega, kako je premagal prejšnje krize v 

psihosocialnem razvoju, pa tudi od njegovega osnovnega temperamenta.« (Horvat, Magajna, 

1987, str. 247) Če ima dovolj zaupanja vase, je samostojen in aktiven, se bo lažje soočal z 

danimi nalogami in omejitvami. (Horvat in Magajna, 1987) 

Starši so lahko tudi preveč skrbni. V taki situaciji se znajdejo predvsem mame. Tudi takim 

mladostnikom primanjkuje izkušenj, niso samokritični in se težko vključijo med vrstnike. 

Navezanost na starše je prevelika in mladostnik ni dovolj samostojen. (Žlebnik, 1975) 

Starši lahko mladostnikovemu vedenju pretirano popuščajo, kar pa ne vodi v zdrav razvoj 

mladostnikove osebnosti. Mladostnik lahko postane negotov, ker ima občutek, da staršev ne 

skrbi zanj in jim je za njegovo vedenje vseeno, zato lahko preizkuša meje sprejemljivega 

vedenja. Tako sicer pridobiva nove izkušnje, a določene razumske meje mladostnik potrebuje 

za občutek varnosti. (Horvat in Magajna, 1987) 

Če so starši potrpežljivi in razumevajoči ter se zavedajo sprememb, s katerimi se mladostnik 

sooča, lahko k njegovemu razvoju pripomorejo in mu prehod k odraslosti olajšajo. Taki starši 

postavljajo zahteve in omejitve, ki so smiselne, mladostnik pa zato ne čuti pretirane potrebe po 

uporu in kljubovanju. Družina lahko mladostniku tudi pomaga, da se lažje prilagodi 

družbenemu okolju odraslih. (Horvat in Magajna, 1987) 
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Če mladostnik nima staršev, ki bi ga primerno vzgajali in usmerjali, ima veliko samostojnih 

izkušenj, zato pa je manj samokritičen in nima realnih ciljev. Starša nimata nikakršne avtoritete, 

zato mladostnik ne čuti potrebe po osamosvojitvi, ker je na nek način že samostojen. Taka 

situacija lahko nastane, če sta starša premalo časa doma ali pa nihče od njiju ne prevzame vloge 

starša. Mladostniku, ki ga starši zapostavljajo, primanjkuje življenjske motivacije, saj ni bil 

deležen spodbude s strani staršev, od katerih bi jo najbolj potreboval. (Žlebnik, 1975)  
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4 Otroška risba 

4.1 Razvojne faze otroške risbe 

Če želimo razumeti otroške risbe, moramo vedeti, kako se risba pri otrocih razvija. Interes za 

likovni material se pri otroku običajno pojavi med drugim in tretjim letom starosti, kdaj pa se 

začne likovno izražati, pa je odvisno tudi od okolja. (Kariž, 2010) 

Otroci pri svojem razvoju gredo skozi več faz likovnega izražanja. Ko so otroci starejši, v 

njihovo risbo vstopa vpliv družbenega okolja, staršev, učiteljev … Ker se otroci razvijajo 

različno hitro, razvojne faze ne veljajo za vse otroke. V določeni skupini, ki jo sestavljajo enako 

stari otroci, lahko najdemo tudi otroke, ki po značilnostih risbe zaostajajo za določeno fazo, in 

otroke, ki fazo, značilno za njihovo starost, prehitevajo. Včasih otroci značilnosti iz začetnih 

faz prenašajo še v nadaljnja razvojna obdobja. Veliko risb je tudi prehodnih, ko otrok prehaja 

iz ene faze v drugo. Faze si vedno sledijo po enakem zaporedju. (Gerlovič, 1976) 

Faze dveh avtoric, ki sem jih preučila, se ne ujemajo povsem. Kariževa (2010) pove, da 

»sodobne opredelitve razvojnih faz temeljijo na Lowenfeldovi teoriji«. (Kariž, 2010, str. 13) 

Poimenuje in predstavi značilnosti različnih faz, ki so v veljavi danes. Gerlovičeva (1976) 

razvoj risbe opiše po obdobjih tako, da vsako obdobje obsega dve leti otrokovega razvoja. 

Prvi stik, ki ga ima otrok z likovnimi prvinami, se zgodi takrat, ko ga pritegnejo določene oblike 

in barve. Preden pride do likovnega izražanja, to je približno pri drugem letu starosti, se otroku 

razvijejo gibi rok, s čimer lahko prijema, udari, mečka in tako spoznava nove materiale ter 

ugotavlja, kako z njimi ravnati. (Gerlovič, 1976) 

Kariževa (2010) stopnjo do drugega leta starosti opredeli kot fazo predhodnega čečkanja, ko 

otrok nehote ustvarja črte s svojim gibanjem in motorično igro. 

Drugo fazo obe avtorici poimenujeta kot fazo čečkanja. Kariževa (2010) jo obravnava kot fazo 

od drugega do tretjega leta starosti, za katero je značilno gibalno izražanje, ki je sprva negotovo. 

Otrok pridobiva gibalne izkušnje, razvija se koordinacija oko – roka. Riše brez namena, da bi 

kaj upodobil, črte začne postopoma urejati, upoštevati začne tudi risalno površino. 
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Slika 1: Faza čečkanja                            Slika 2: Faza čečkanja 

 

Po Gerlovičevi (1976) otroci v starosti od dveh do štirih let preidejo dve fazi razvoja, saj se 

razvijajo zelo hitro. Ko so stari približno dve leti, ugotovijo, da razni predmeti, kot sta palica 

ali svinčnik, puščajo sledi na različnih površinah. Čečkajo lahko s katerokoli roko ali pa z 

obema rokama naenkrat, saj za oblikovanje črte uporabljajo celotno roko in ne še dlani in prstov. 

V začetku otroci rok še ne premikajo z namenom, da bi nekaj ustvarili. Prve oblike, kot so 

okrogle oblike, križ, lise, pike in druge, izhajajo iz gibanja lastnega telesa in ne iz dojemanja 

sveta okoli sebe. Postopoma otroci začnejo svoje čačke poimenovati s predmeti, ki jih poznajo. 

Podobne čačke začnejo dobivati vedno isti pomen, ko pa predmete začnejo risati z namenom, 

da nekaj prikažejo, preidejo v naslednjo fazo, ki je stopnja prvega predmetnega likovnega 

izražanja. Prvi otrokov motiv je on sam. Upodobi se s krogom, ki ga prečrta z navpičnico in 

vodoravnico. Pri tem je zanimivo, da »krog ni glava, navpičnica in vodoravnica pa ne pomenita 

oči in nosu. Krog je znak za vse telo, navpičnica, ki jo otroci podkrepijo z vodoravnico, je izraz 

»občutka« za lastno pokončno držo, za telesno ravnotežje.« (Gerlovič, 1976, str. 47) Krogu, ki 

kasneje še vedno predstavlja telo, otroci začnejo dodajati roke in noge (slika 3). Nato se krog 

razdeli na dva dela, trup in glavo (slika 4), kasneje otrok doda še vrat. V začetnem obdobju 

risanja otroci radi rišejo tudi drevo in žival, ki ju narišejo podobno kot svojo podobo, za prikaz 

hiše pa uporabljajo pravokotnik. Podobe otroci umestijo v isto risbo, tudi če med seboj niso 

povezane, razporedijo pa jih po celotnem formatu. Ne dojemajo še, kaj je »spodaj« in kaj 

»zgoraj«, list pa med ustvarjanjem tudi obračajo. Enake motive upodabljajo tudi na kiparskem 

področju. 
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Slika 3: Krogu, ki predstavlja telo, otroci začnejo dodajati roke in noge. 

 

 

Slika 4: Krog se razdeli na dva dela: trup in glavo.  

 

Kariževa (2010) to obdobje opredeli podobno, omeji ga na obdobje od tretjega do petega leta. 

Poimenuje ga faza simboličnega likovnega izražanja (shematizem ali intelektualni realizem). 

Zgoraj napisanim značilnostim doda še, da otrok ugotovi, da lahko prek likovnega izdelka 

komunicira z drugimi. Svet prikazuje, kakor ga občuti, in nariše tisto, kar se mu zdi zanj 

pomembno. Če neka stvar po velikosti izstopa, ima to nek pomen in ni naključno. Obdobje od 

petega do šestega leta starosti spada v isto fazo, a ima nekatere drugačne značilnosti. Otrok si 

že vnaprej zamisli, kaj bo narisal, in je do izdelka že kritičen. Značilen je prikaz tal s črto na 

dnu formata (sliki 5 in 6). Stvari poskuša prikazati plastično, podrobnosti pa izpusti. 
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Slika 5: Risba družine pred hišo 

 

Obdobje petega in šestega leta starosti posebej obravnava tudi Gerlovičeva (1976). Kot v fazi 

čečkanja otrok še vedno izhaja iz gibanja lastnega telesa, vseeno pa se zanimanje za okolje 

poveča. Predmete iz okolja narišejo tako, kakor si jih predstavljajo in ne, kakor jih vidijo – 

izražajo se s simboli. Poudarjajo tisto, kar se jim zdi pomembno in zanimivo, ter izpuščajo, kar 

jih ne zanima. Primer: človeku ne narišejo ušes, narišejo pa mu gumbe, ki so pritegnili njihovo 

pozornost. Večje stvari rišejo tiste, ki se jim zdijo bolj pomembne in na katere želijo narisati 

več podrobnosti – posledično je glava večja od trupa, sam človek pa večji od hiše. V ploskev, 

ki jim je na voljo, narišejo celotno obliko in raje narišejo manjšo, kot da bi segala izven formata 

(primer na sliki 5: velikost hiše je prilagojena danemu formatu). Spol narisane osebe večinoma 

določajo z obleko, včasih pa tudi že z brki, brado, očali itd. (slika 5). Predmete rišejo, kot da jih 

opazujejo z več strani naenkrat, in jih v format nanizajo tako, da noben predmet ne prekriva 

drugega. Kar stoji za nekim predmetom, narišejo nad njim in tako nezavedno enakomerno 

zapolnijo format. Predmete in oblike, ki jih rišejo, velikokrat ponavljajo. Če se jim stvar zdi 

pomembna, jo narišejo večkrat (slika 6). Črta otroka je v tej fazi odločna, oblike pa so jasno 

začrtane s sklenjeno črto. Barv še ne izbirajo zavedno, ampak izberejo tiste, ki jih pritegnejo – 

običajno so to nasičene in pestre barve. Otroci v tem starostnem obdobju radi ustvarjajo, s 

svojimi izdelki pa so zadovoljni, ker imajo občutek, da so motiv prikazali tak, kot je v resnici. 

Na otrokove risbe še ne vplivajo zunanji dejavniki. Ustvarjanje poteka zelo hitro, dokaj hitro se 

ga tudi naveličajo. Bolj uživajo v samem procesu ustvarjanja kot v izdelkih. 
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Slika 6: Ponavljanje elementa v risbi 

Kariževa (2010) obdobje od šestega do devetega leta označi kot prehod k realistični fazi. Otrok 

risbi začne dodajati besedilo, prikazati poskuša gibanje in prostor. Predmete dodaja naključno, 

prikazuje pa tudi časovno zaporedje dogodkov. 

V to obdobje časovno spada tudi opis risbe po Gerlovičevi (1976) med sedmim in osmim letom 

starosti. Če otrok do sedaj ni imel dovolj izkušenj z likovnim ustvarjanjem, bo v njegovi risbi 

mogoče opaziti značilnosti mlajših otrok. Otroci v tem starostnem obdobju rišejo stvari tako, 

da upodobijo stvar na splošno – na primer narišejo hišo, ki ne predstavlja točno določene hiše, 

saj še ne opažajo dovolj podrobnosti, ki bi določen predmet ločile od ostalih podobnih. Število 

podrobnosti v risbi se povečuje in otroci začnejo določene stvari ločevati med seboj – npr. 

narišejo točno določeno žival in ne živali na splošno. Na velikosti in razmerja še vedno vpliva 

odnos do narisane stvari. Človeška figura je običajno upodobljena od spredaj, iz profila pa 

predvsem takrat, ko želijo poudariti smer gibanja ali odnos dveh oseb (npr. sta obrnjeni druga 

proti drugi, ker se pogovarjata). Tudi živali večinoma upodobijo s profila (slika 7). Ne moremo 

še opazovati različnih obraznih izrazov, otrok pa lahko doda na obraz na primer solze, da 

pokaže, da oseba joka. Drža ljudi je še vedno toga in nepremična, roke in noge še niso narisane 

v pregibu. Risbe so, tako kot v predšolskem obdobju, jasne, na eno risbo pa otroci postavijo vse 

predmete, ki jih povezuje vsebina slike (slika 7).  
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Slika 7: Otrok na eno risbo nariše vse, kar povezuje z določeno tematiko. 

 

Oblike so še vedno razporejene po talni črti, ki poteka po spodnjem robu papirja, nekateri 

predmeti pa so narisani v ozadju oziroma »v zraku«, najbrž iz težnje po zapolnitvi formata. V 

ozadju se začnejo pojavljati tudi gore ali pas, ki označuje nebo (slika 8). Za upodobitev globine 

otroci lahko uporabijo tudi več talnih črt, ki jih narišejo eno nad drugo (slika 8). Izbira barv je 

pri nekaterih še vedno odvisna predvsem od privlačnosti barv in ne od dejanske barve predmeta. 

Ostali pa za določene predmete začnejo uporabljati vedno isto barvo – rumeno za sonce, zeleno 

za travo itd. Pri tem en odtenek modre barve na risbi predstavlja tudi vse druge odtenke modre 

barve. Izdelki otrok so še vedno izvirni, svojih risb še ne primerjajo z risbami odraslih in jih ne 

poskušajo posnemati. Delo še vedno poteka hitro, brez vmesnih popravkov. Likovnih izdelkov 

niso sposobni razločiti po kvaliteti. (Gerlovič, 1976) 

 

 

Slika 8: Za upodobitev globine otroci uporabijo več talnih črt. 
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Med devetim in desetim letom se hiter napredek pri likovnem izražanju zaustavi, kar povzroči 

nekakšno krizo. Ta nastane zato, ker je razvoj likovnih sposobnosti povezan z razvojem 

možganov. Pri možganih mlajšega otroka hemisferi nista posebej specializirani za določeno 

funkcijo, okoli desetega leta pa se zaključi lateralizacija, kar pomeni, da se več funkcij skupaj 

združi v eno ali drugo hemisfero. Otroci v tem obdobju dobijo veliko zanimanje za realistično 

risanje – predvsem jih zanima prostor ter kako narisati stvari v prostoru, da bodo izgledale 

realistično. Postanejo močno kritični do svoj prejšnjih, otroških del. Znova in znova začnejo 

risati svoj najljubši motiv z namenom, da ga izpopolnijo. Vse, kar ni popolnoma realistično, 

lahko označijo za neuspel poskus, nevredno delo. To je tudi razlog, zakaj začnejo radi risati like 

iz risank – ni treba, da delujejo realistično, vseeno pa so podobe bolj natančne in dodelane kot 

podobe, ki so jih ustvarjali kot mlajši otroci. (Edwards, 2012) 

Tudi Gerlovičeva (1976) se posebej osredotoči na obdobje med devetim in desetim letom. Na 

risbo otrok manj vplivajo čustva, posvečati se začnejo bolj vidnim značilnostim predmeta. Na 

predmetu upodabljajo več podrobnosti ter več lastnosti, ki so značilne za določeno manjšo 

skupino – na primer vrsto drevesa, ki niso več vsa ista. Motiv tako postane prepoznaven. 

Predmete razčlenijo na več delov: drevo je sestavljeno iz več listov, ni več zelena ploskev. Pri 

risanju figure še vedno ne upodabljajo različnih izrazov na obrazu, risati pa začnejo telo v 

različnih pozah – roke in noge že narišejo v pregibu, s čimer upodobijo gibanje, ljudje lahko 

klečijo, so obrnjeni stran itd. Razmerja človeškega telesa se bolj približajo naravnim, nekatera 

razmerja pa so še vedno precej nenaravna, na primer človek in stavbe (slika 8). Pri velikosti še 

vedno upoštevajo količino podrobnosti, ki jih želijo pri predmetu upodobiti – enostavnejši 

predmeti so posledično manjši. Za upodobitev prostorske globine lahko že uporabljajo nekaj 

prekrivanja, narišejo  na primer osebo, ki sedi za mizo, za postavitev oblik pa še vedno 

uporabljajo talno črto. Format začnejo dojemati kot prostor, kjer je spodnji del bližji, zgornji pa 

oddaljen. Naslednji korak pri upodobitvi globine prostora se zgodi, ko otrok nariše na primer 

cesto v pokrajini tako, da je cesta skozi format speljana poševno – poševnica je usmerjena proti 

gornjemu robu, kar pomeni, da se oddaljuje v globino prostora (slika 9). 
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Slika 9: Uporaba poševnice za prikaz oddaljevanja v prostor 

Pri približno desetih letih večino ploskev, ki gredo v prostor, nagibajo poševno proti gornjemu 

robu, kar pa še ne pomeni začetka risanja v perspektivi, saj so si vse poševnice običajno 

vzporedne. Ploskev velikokrat ni več enakomerno zapolnjena kot pri mlajših otrocih, saj zaradi 

podrobnejšega risanja nekatere predmete narišejo natančno, okoli njih pa ostane prazen prostor. 

V risbo otrok vedno bolj vstopajo vplivi okolja, šolanja in predhodnih izkušenj. Opazimo prva 

posnemanja likovnosti odraslih, kar lahko k otrokovemu razvoju risbe pripomore ali pa ga 

zavira. Možno je opaziti tudi posnemanje risank in ilustracij knjig, s katerimi je otrok v stiku 

(slika 10). 

 

Slika 10: Na otrokovo risbo vplivajo risanke in ilustracije. 
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Veliko takih vplivov je lahko za otrokovo risbo slabih, otrokovo napredovanje se lahko ustavi 

pri upodabljanju določenih predmetov, ker se določen način upodabljanja v njem zakorenini. 

Otroci so pri likovnem izražanju bolj potrpežljivi in vztrajni, a ne še pretirano natančni. Barve 

izbirajo na podlagi realnega videza predmeta, začnejo jih tudi že mešati med seboj. Kvalitete 

likovnega izdelka še vedno ne znajo določiti, lahko pa imajo določene barve za lepše od drugih, 

všeč so jim kičasti pisani izdelki (zgled iz risank itd.). Za razliko od mlajših otrok lahko z 

likovnim izražanjem prekinejo in ga nadaljujejo kasneje, če so le deležni nekaj ponovnega 

motiviranja za določen motiv. Opazimo lahko vedno večje razlike pri izražanju različnih otrok 

– nekateri so hitri, drugi počasni, natančni, nekateri površni. Če je otrok površen, dela ne izdela 

do konca, ampak to le nakaže: namesto, da bi ploskev pobarval, jo prekrije s črtami ali čačkami, 

ki postajajo vedno manj natančne. Mlajši otroci se navadno na izdelek ne navežejo, kar se pri 

teh letih spremeni. Izdelke primerjajo z izdelki ostalih otrok, ne pa z deli odraslih. Večino otrok 

ustvarjanje veseli, nekateri pa zaradi slabih predhodnih izkušenj izgubijo veselje do likovnega 

izražanja. Na splošno otroci pri devetih in desetih letih za ustvarjanje potrebujejo več motivacije 

in pohvale. (Gerlovič, 1976) 

Kariževa (2010) fazo od 10. do 12. leta starosti opredeli kot realistično fazo, v kateri otrok teži 

po realni upodobitvi okolja, ki namesto otroka samega postane tudi motiv risbe. Otrok upošteva 

tretjo dimenzijo prostora, torej globino (slika 11), delno upošteva tudi perspektivo. Postaja 

natančnejši in spretnejši, zanimati se začne za likovno izražanje odraslih. Med oblikami na risbi 

išče odnose in jih smiselno poveže, vsak del risbe ima lasten pomen. To je zadnja opisana faza 

razvoja risbe. 

 

Slika 11: Otrok začne upoštevati globino prostora, risba postaja natančnejša. 
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Gerlovičeva (1976) natančneje opiše risbo v obdobju enajstega in dvanajstega leta starosti. 

Kljub temu da otroci narišejo mnogo lastnosti, ki predmet določajo, pri risanju po domišljiji še 

ne upodabljajo točno določenega predmeta: narišejo psa, ampak to ni točno določen pes. Pri 

risanju po opazovanju narišejo točno določene lastnosti motiva in se že približujejo realnemu 

videzu predmeta. Otroci rišejo veliko podrobnosti, stvari razčlenijo na manjše dele, risbo 

bogatijo s številnimi oblikami. Če opazimo na risbi poskus senčenja, to izvira iz posnemanja 

slik odraslih ali pa je poskus prekrivanja pomanjkljivosti. Prostor še vedno nakazujejo s 

poševnimi vzporednicami, zelo oddaljene stvari pa že zmanjšujejo, kar je prvi pokazatelj 

perspektive. Ker želijo oblike ohraniti jasne, tudi tiste, ki so oddaljene, so v primerjavi z realnim 

pogledom v daljavo še vedno narisane prevelike. Za prikaz prostora uporabljajo tudi 

prekrivanje, ampak tako, da predmeti stojijo drug nad drugim in se delno prekrivajo. Talni 

površini namenijo več prostora in mejo dvignejo proti sredini formata. Tako dobimo vtis, kot 

da gledamo s ptičje perspektive, čeprav so predmeti narisani od spredaj. Linearno perspektivo 

uporabljajo le kot posnemanje fotografij in slik odraslih, razumeti pa je še ne morejo (slika 12).  

 

 

Slika 12: Poskus uporabe perspektive v risbi 

 

Vpliv na risbo iz okolja še naraste, veliko k razvoju risbe pripomore tudi likovni pedagog. 

Likovna dela tudi že primerjajo z deli odraslih in svoja ocenjujejo kot slabša. Razlike med 

spoloma se pri likovnem izražanju kažejo od devetega leta naprej, v tem obdobju pa se 

povečujejo. Opazijo se pri izbiri motiva in načinu risanja. Ročne spretnosti so že zelo razvite, 

otroci so bolj potrpežljivi in natančni. Zelo pridejo do izraza predhodne izkušnje z likovnim 
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izražanjem: če otrok ni navajen mešanja barv že od prej, je njihov barvni razpon zelo ozek, ne 

uporablja veliko različnih odtenkov. Otroci pridobijo sposobnost določanja kvalitete, če so tega 

naučeni ter dela primerjajo z deli vrstnikov. Še vedno so jim všeč pisani, pretirano okrašeni, 

»lepi« izdelki. Pri ocenjevanju lastnega dela so negotovi, pri nekaterih želja po izražanju zamre, 

še posebno če se osredotočijo na razlike v risbi in realnosti ali razlike med svojimi izdelki in 

izdelki odraslih. Pri izražanju potrebujejo manj preverjanja, saj imajo več samokontrole. 

(Gerlovič, 1976) 

Pri trinajstih in štirinajstih letih se opazijo mnoge razlike v razvoju med učenci. Tako se velike 

razlike pojavljajo tudi pri risbi najstnikov – trinajstletniki se lahko izražajo tako kot leto mlajši 

ali pa je njihovo izražanje primerljivo z leto starejšimi. Možno je, da še vedno rišejo kot v 

otroštvu, naivno in razčlenjeno, a te lastnosti postopoma izginjajo. Najkasneje v petnajstem letu 

pride otrok, ki se otroško izraža, v neko krizo, na katero nakazujejo že prejšnja neuspešna 

likovna dela. Ta so lahko posledica nesmiselnih posnemanj odraslih ali slabega likovnega 

vodstva v mlajših letih. Taka dela običajno prikazujejo pokrajino (ki je prazna in neživahna – 

otrok jo namreč nariše z namenom, da bo narisal nekaj nezahtevnega) in osebe, ki odražajo 

otrokove ideale, ki bi si jih želeli opaziti na sebi. Pri dekletih se težnja po lepoti odraža tudi na 

risbah moških, ki imajo tako kot ženske figure poudarjene trepalnice, ustnice, urejeno pričesko. 

Lepotne ideale lahko opazimo tudi pri risbi ženskega telesa. Nanje lahko močno vplivajo 

mediji, ki predstavljajo idealno žensko postavo. Motivi fantov so lahko pod vplivom knjig in 

filmov, saj upodabljajo junake, viteze, moške obraze pa s poudarjenimi obrvmi in širokimi 

rameni (slika 13). V risbo vstopajo tudi vplivi slikanic, stripov in ilustracij, saj nakazujejo 

gibanje s simboli, kot so črtice za hitrost, oblaček za osebo, ki hitro teče, in podobno. (Gerlovič, 

1976) 
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Slika 13: Motivi, priljubljeni pri fantih                            Slika 14: Poudarjene trepalnice in                  

ustnice pri risbi deklet 

 

Značilnosti preteklih neuspešnih likovnih izdelkov so v tej dobi najbolj očitne – otrok upodablja 

simbole, naučene iz prejšnjih obdobij (npr. trikotna smreka). Uporabljajo perspektivo, ki pa ni 

uporabljena pravilno, saj uporabijo pretirano zmanjševanje. Za razliko od mlajših otrok 

mladostniki poskušajo upoštevati realna razmerja velikosti, zato človeka rišejo veliko manjšega 

od hiše. Posledica take rabe perspektive ter razmerij je, da velik del risalne površine ostane 

prazen. Pri risbah po domišljiji ali spominu želijo stvari upodobiti realno, zato so z izdelki 

večinoma nezadovoljni, ti pa ne kažejo več otroške ustvarjalnosti. V iskanju rešitev se 

velikokrat obrnejo na posnemanje likovnih del odraslih, pri čemer od vsakega dela vzamejo za 

zgled nekaj, zato so končna dela precej zmedena. Bolj jim odgovarja risanje po opazovanju, pri 

čemer težijo k čim bolj realni upodobitvi tega, kar vidijo. Prehod k izražanju z upodabljanjem 

neposredno videnega pri teh letih sicer še ni zaključen, saj včasih nad videnim še vedno 

prevlada domišljija. Do izraza zopet pridejo predhodne izkušnje, saj je ta prehod zelo različen 

pri otrocih, ki so že zgodaj risali z opazovanjem nekega motiva, in tistih, ki so do sedaj risali 

samo po domišljiji. V prejšnjih letih so v motiv po domišljiji zajeli vse, kar se jim je zdelo 

smiselno, zato so bile risbe polne oblik, tudi če jih v realnosti ne moremo najti na istem kraju. 

Mladostnikom se to ne zdi več smiselno, zato so risbe bolj prazne in enostavne. Razporejanje 

oblik jim je manj pomembno, ker se bolj osredotočajo na to, kako bodo realno upodobili na 

primer človeka, kot na to, kako bo zapolnjena površina (to nalogo lažje opravijo z abstraktnimi 

oblikami). V času odraščanja lahko gre likovno izražanje v več različnih smeri – želja po 
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izražanju lahko zamre ali pa pride celo do odpora, lahko pa izražanje preide v bolj zavestno 

oblikovanje (slika 15). Ročne spretnosti postajajo primerljive s spretnostmi odraslih, zato so 

lahko zelo natančni. Poskusi senčenja ploskev s črtami in vzorci postajajo natančnejši. Značilno 

je večkratno popravljanje narisane črte, sploh ko gre za posnemanje videnega. Uporaba barv 

teži k prikazu videne barve, z mešanjem ustvarjajo nove odtenke, poleg pestrih barv se 

pojavljajo tudi sivine in črnine. Če jim manjka preteklih izkušenj, je uporabljena barvna paleta 

zelo skopa. Vrednotijo lastna dela in dela vrstnikov, a imajo običajno za smiselno vrednotenje 

premalo izkušenj. Tako še vedno pride do zanimanja za likovne izdelke, ki nimajo prave likovne 

vrednosti. Zbranost mladostnikov pri delu se zelo zmanjša. Kriza pri likovnem izražanju je le 

del vseh sprememb, skozi katere gre otrok med odraščanjem. Ker je to obdobje zelo zahtevno, 

se to odraža tudi na likovnem področju. Vodenje likovnega izražanja naj bi bilo bolj uspešno 

po obdobju odraščanja. (Gerlovič, 1976) 

 

Slika 15: Poskusi senčenja postajajo natančnejši 

Likovni pedagogi pri poučevanju mladostnikov mnogokrat izgubijo motivacijo za spodbujanje 

njihovega likovnega izražanja, saj so učenci osredotočeni na komplicirane postavitve in detajle, 

ki jih želijo narisati realistično, pri tem pa ponavljajo ene in iste motive. Bolj kot to, kje bodo 

predmeti na likovnem delu stali, jih skrbi, kako bodo izgledali. Učitelje je navduševala 

svobodna risba mlajših otrok, proti kateri mladostniška deluje nekreativna in manj izvirna. 

Velikokrat učenci sami sebi postanejo največji kritiki. Učitelji se zato odločajo za uporabo 

drugih tehnik, posledično pa se veliko ljudi nikoli ne nauči dobro risati, saj se k temu ne vrnejo 

kasneje v življenju. Lahko so izobraženi na drugih področjih, ko pa bodo postavljeni pred 

nalogo narisati človeka, bodo še vedno uporabili isti način, kot so ga uporabili pri desetih letih. 

(Edwards, 2012) 
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4.2 Načela pri analiziranju otroške risbe 

Z analizo otroške risbe se bolj podrobno ukvarja likovna terapija, razumevanje nekaterih 

ključnih vodil pri tem pa se mi zdi pomembno za vsak poskus analiziranja likovnih del. Težko 

je analizirati dela otrok, če ne poznaš njihovega življenja, ozadja risbe … Pri likovni terapiji, 

kjer je analiza ključnega pomena, je potrebno vedeti in razumeti veliko stvari.  

Pomembno je to, da nam tisto, kar ob opazovanju likovnega dela ugotovimo, služi le kot ena 

izmed možnosti, ki pa ni nujno pravilna. Pri analiziranju si lahko pomagamo z opazovanjem 

likovnih elementov, kako je slika organizirana, katere barve je avtor uporabil, z opazovanjem 

jasnost risbe, dinamičnosti, razmerja med velikostmi, oblikami … Vse to pripomore k 

analiziranju, a ta plat izdelka predstavlja le način, na katerega avtor podaja vsebino izdelka. 

(Kariž, 2010)  

Celotnega mnenja o otroku ne smemo oblikovati na podlagi enega izdelka, sploh če ne poznamo 

dobro ozadja njegovega nastanka. Celoten pogled na otroka nam da več likovnih izdelkov, ki 

nastajajo skozi daljše časovno obdobje, in njihova primerjava. Za natančno interpretacijo nam 

pomaga tudi, kar otrok o izdelku pove. (Kariž, 2010) 

Upoštevati moramo še veliko notranjih in zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na otrokovo 

izražanje, kot so motivacija, prostor in material, pa tudi nadarjenost, izkušnje in zanimanje za 

likovno ustvarjanje. Pomembno vpliva tudi odnos s terapevtom (pri likovni terapiji) ali 

učiteljem (v šolskem okolju). (Kariž, 2010) 

Zavedati se moramo, da celoten pomen svojega izdelka pozna samo tisti, ki ga je izdelal. 

Odrasel lahko delo interpretira popolnoma drugače kot otrok, avtor izdelka. Tudi pri 

opazovanju risbe pridejo do izraza naša prepričanja in občutja in to je povsem naravno – le 

zavedati se moramo tega in sprejeti otrokov pogledu na svet. (Kariž, 2010) 

Tu se pokaže še izjemna pomembnost pogovora z otrokom, ki nam pomaga »razumeti otrokovo 

čustvovanje, razmišljanje, vrednostni sistem in njegovo socialno vpetost.« (Kariž, 2010, str. 64) 

Ko gre za risbo ljudi, ki so pomembni v otrokovem življenju, se moramo zavedati še nekaj 

stvari. Otrok odnose z ljudmi lažje prestavi skozi likovno ustvarjanje, kot da jih razloži besedno, 

saj je to zanj lahko zelo težko in zapleteno. Kot pomembni izdelki izstopajo tisti, ki prikazujejo 

družinske odnose. (Kariž, 2010) »Risba družine prikazuje otrokovo razumevanje družinskih 

odnosov in njegovo lastno vlogo. V večini primerov je risba družine iskren prikaz otrokovega 

doživljanja in prinaša pomembne informacije o družinski dinamiki.« (Kariž, 2010, str. 51) 



21 
 

Kaj nam sporoča otrokova risba figure in bližnjih oseb, so začeli raziskovati že kar nekaj časa 

nazaj. 

V prvi polovici 20. stoletja je veljalo, da otroška risba figure odraža otrokovo inteligenco. 

Nekateri praktiki pa so začeli verjeti, da je otroška risba bolj projekcija njegove osebnosti. 

(Jolley, 2010) 

Burns in Kaufman (1970) sta začela uporabljati vajo »kinetična risba družine«. Njen namen je, 

da otrok nariše ljudi, ki so v njegovem življenju pomembni. Predvideno je, da bo otrok izrazil 

čustveno navezanost na ljudi skozi velikost, postavitev in barvo. (Jolley, 2010) 

Na nekaterih risbah so otrokova čustva zelo jasna, včasih pa so v risbi skrita ali predstavljena s 

simboli. (Kariž, 2010) 

Iz likovnega izdelka lahko torej razberemo veliko informacij. Otrokova čustva, kako doživlja 

sebe in druge, opazujemo lahko razvoj njegove motorike in sposobnost zaznavanja. Likovna 

terapija se razlikuje od likovnega izražanja pri pouku v mnogih lastnostih, predvsem pa je pri 

likovni terapiji pomembno, da otroka ne spodbujamo k spreminjanju izdelka, posnemanju 

realnosti ali teženju k estetiki. (Kariž, 2010) 

Analiza na podlagi enega izdelka in enega srečanja je vprašljiva zato, ker je za poglobljeno 

analizo otrokovih občutij potrebno upoštevati tudi druge dejavnike, kot so otrokovo vedenje, 

pomembne dogodke iz otrokovega življenja, kako se obnaša do drugih otrok, kako izdelek 

komentira in druge. (Kariž, 2010)  



22 
 

5 Praktični del 

5.1 Učna priprava: Družinski portret 

Likovna naloga: Risanje družinskega portreta 

Razred: 9.  

Število ur: 2 šolski uri 

Likovno področje: oblikovanje na ploskvi – risanje 

Likovna tehnika: tuš 

Likovni motiv: Družinski portret 

Materiali in orodja: risalni list, tuš, čopič, lonček 

Didaktični pripomočki: reprodukcije del: 

 

Frida Kahlo: Avtoportret s trnjevo ogrlico in kolibrijem, 1940, 51 x 64 cm, University of 

Texas, Austin 

 

Gabrijel Stupica: Lastni portret s hčerko, 1956, olje na platnu na vezani plošči, Moderna 

galerija, Ljubljana 
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Vincent Van Gogh: Avtoportret, 1889, olje na platno, 65 x 54 cm, Musée d'Orsay, Pariz 

 

Veno Pilon: Portret Marija Kogoja, 1923, Moderna galerija, Ljubljana 

 

Leonardo da Vinci: Mona Lisa, 1503–1505, olje na topolovem lesu, 77 x 53 cm, Louvre, 

Pariz 

 

Ivana Kobilca: Kofetarica, 1888, olje na platnu, 100 x 70 cm, Narodna galerija, Ljubljana 
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Frans Hals: Oficirji svetega Adriana, 1633, Frans Hals Museum, Haarlem  

 

Jožef Tominc: Družina dr. Frušića, pred 1835, olje na platno, 130 x 170 cm, Narodna 

galerija, Ljubljana 

 

Louis-Léopold Boilly: Družina pri igri šaha, okoli 1803, olje na platno 

 

Jožef Tominc: Tri dame iz družine Moscon, 1829, olje na platno, 110 x 162 cm, Narodna 

galerija, Ljubljana 
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Pablo Picasso: Družina Soler, 1903, Museum of Fine Arts, Liege 

 

France Kralj, Družinski portret, 1926, 115 x 130 cm, olje na platno, Moderna galerija, 

Ljubljana 

 

Diego Velázquez, Las meninas, 1656, olje na platno, 318 x 276 cm, Museo del Prado, Madrid                
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Splošni cilji: 

Učenci skladno s svojimi zmožnostmi: 

- Razvijajo ustvarjalne likovno-izrazne zmožnosti in negujejo individualni likovni izraz. 

- Razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno 

mišljenje, likovni spomin in domišljijo. 

- Ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo motorično spretnost in 

občutljivost. 

- Ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne 

kvalitete. 

- Razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del in splošne 

likovne problematike okolja. 

- Razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. 

 

Operativni cilji: 

- Spoznavajo različne vrste portretov in jih med seboj znajo razločiti. 

- Kritično analizirajo in vrednotijo lastna likovna dela in dela vrstnikov. 

- Spoznavajo likovna dela nacionalne in mednarodne likovne kulturne dediščine. 

- Ob upoštevanju likovnih zakonitosti in uporabi dogovorjenih materialov in orodij 

narišejo družinski portret. 
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Učitelj Učenci Učne metode, sredstva, 

pripomočki 

 Uvodni del  

 

V začetku ure si bomo 

ogledali reprodukcije, ob 

katerih bomo ponovili, 

kakšne vrste portretov 

poznamo. 

 

Učencem pokažem 

reprodukcije slik, ki 

prikazujejo portrete, 

avtoportrete in skupinske 

portrete. 

Vprašam jih po lastnostih 

določene vrste portreta. 

 

 

Povem, da je vrsta 

skupinskega portreta tudi 

družinski portret. 

 

 

 

 

 

 

Učenci si ogledajo dela in 

ugotovijo, za kakšno vrsto 

portreta gre. 

 

 

Odgovarjajo: Avtoportret 

pomeni, da umetnik upodobi 

sam sebe. Na portretu 

upodobi neko osebo, na 

skupinskem pa več oseb. 

 

 

 

 

 

 

Pogovor ob prikazu 

reprodukcij. 

 

 

 

Pogovor. 

 Osrednji del  

 

Ogledamo si dva primera 

naslikanih družinskih 

portretov. (Jožef Tominc: 

Družina dr. Frušića in 

Louis-Léopold Boilly: Jeu 

des dames). 

 

Učence vprašam, če opazijo 

kakšne razlike ter če sta 

slikarja želela poudariti 

kakšne posebne lastnosti. 

Vprašam, kakšne lastnosti bi 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo:  

Ena družina je naslikana pri 

igranju šaha. Njeni člani ne 

delujejo, kot da bi se 

zavedali slikarjeve 

 

Prikaz reprodukcij. 

 

 

 

 

 

Pogovor ob prikazu 

reprodukcij. 
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učenci pripisali naslikanima 

družinama. Se zavedajo 

slikarjeve prisotnosti? 

Kakšen je bil po vašem 

mnenju namen teh dveh 

portretov? Kakšen je prostor, 

v katerem sta družini 

naslikani? 

 

 

 

 

 

 

Ogledamo si reprodukcijo 

dela Las meninas umetnika 

Diega Velazqueza. Povem, 

da je umetnik naslikal 

kraljevo družino, na sliki pa 

upodobil tudi sebe. Bi lahko 

ugotovili, kje je upodobljen? 

Povem, da sta na sliki tudi 

kralj in kraljica, za katera pa 

se ne ve, ali je to njun odsev 

ali le odsev slike, na kateri je 

takrat delal umetnik. 

Nekatere figure gledajo v 

smer gledalca, nekatere pa 

so v interakciji z ostalimi. 

 

Ogledamo si še nekaj drugih 

primerov družinskih 

portretov. 

 

Učence vprašam, kaj vse 

opazijo na portretih ter kako 

si to razlagajo? V kakšnih 

okoljih vidimo družine? 

 

prisotnosti – verjetno je ta 

družino želel naslikati ob 

vsakdanji aktivnosti in jo 

želel prikazati kot povezano. 

Prostor ni popolnoma urejen. 

Druga družina gleda v smer 

slikarja, delujejo ponosni, 

pomembni, to izražajo tudi 

njihova drža in oblačila. 

Postavitev oseb ni naključna, 

očitno je, da družina pozira 

za namen portreta. Ustvarjen 

je bil zato, da izraža 

pomembnost in položaj 

družine. 

 

Opazujejo in odgovarjajo: v 

ogledalu na steni. 

 

 

 

 

Poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo: dragocene 

predmete (predstavljajo 

bogastvo), puško (očetov 

poklic lovca), domače živali 

itd. Nekatere družine so v 

sobah, na balkonu, v naravi 

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor ob prikazu 

reprodukcij. 

 

 

 

 

Razlaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor ob prikazu 

reprodukcij. 
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Povem, da je bila večina 

portretov, ki smo si jih 

ogledali, izdelana po 

naročilu. Vprašam, zakaj 

danes ne naročamo več 

portretov, da bi ovekovečili 

nek dogodek. 

 

 

 

Odgovarjajo: 

zaradi izuma fotografije. 

 Napoved likovne naloge  

 

Učencem povem, da bodo 

izdelali lasten družinski 

portret. Narisali ga bodo s 

tušem, pri čemer bodo 

uporabljali čopič in vodo, s 

katero lahko tuš tudi 

razredčijo in tako dosežejo 

različne odtenke tuša. Risali 

bodo na risalni list. Omejitev 

glede motiva nimajo, svojo 

družino lahko upodobijo, kot 

si želijo, lahko pa si 

pomagajo s primeri, ki smo 

si jih ogledali: lahko jo na 

primer upodobijo pri 

aktivnosti, ki je značilna za 

njihovo družino, ali narišejo 

kakšen simboličen predmet, 

ki družino predstavlja. 

 

Sledi priprava materiala in 

likovno izražanje, pri 

katerem učencem pustim 

proste roke. Če kdo prosi za 

pomoč ali nasvet, pa mu 

korektno pomagam, ne da bi 

pretirano usmerjala njegovo 

izražanje. 

 

Dogovorimo se, da bodo kot 

kriterija vrednotenja 

 

Poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravijo material in 

ustvarjajo. 

 

Razlaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priprava materiala in 

likovno izražanje. 
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upoštevali izvirnost ter 

tehnično dovršenost. 

 

 Sklepni del  

 

Po končanem delu si 

ogledamo izdelke. 

Pogovorimo se o razlikah ter 

kakšne zanimivosti opazimo 

na delih. Kdo je osebe 

upodobil bolj realne? Se je 

kdo zelo osredotočil na 

prostor, v katerem je 

prikazana družina? Ob 

kakšnih aktivnostih lahko 

opazujemo družine? Je kdo 

svojo družino predstavil s 

kakšnim simbolom? 

 

Ogledajo si nastala dela in 

izražajo svoja mnenja. 

 

Pogovor in deljenje mnenj 

ob ogledu nastalih del. 
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5.2 Uvod v analizo risb 

Ob poskusu analiziranja risb mladostnikov se mi zdi pomembno poudariti, da je tako kot pri 

ostalih ustvarjalnih in umetniških delih interpretacija odvisna od posameznika, ki delo opazuje. 

Jaz sem se osredotočila na nekatere likovne lastnosti risbe, kot so kompozicija, postavitev oseb, 

značilnosti risbe figure, katera načela so uporabljena za gradnjo prostora ter na analizo likovnih 

izraznih prvin. Taka analiza je veliko manj odprta in manj subjektivna. Ob tem sem opazovala 

tudi razpoloženje, ki ga risba oddaja, kakšne izraze imajo osebe, ali delujejo zadovoljni, 

povezani, kaj osebe počnejo. Iz tega sem poskusila razbrati nekatere lastnosti mladostnika, 

njegove družine in odnosov v njej, a so to le predvidevanja, za njihovo potrditev pa bi bilo 

potrebno uporabiti še druge raziskovalne metode. Delo oteži še dejstvo, da risba mladostnikov 

ni več spontana in nezavedna, ampak se lahko za določeno postavitev ali velikost oseb odločilo 

zaradi veliko različnih razlogov, pa naj bodo ti estetski, razpoloženjski, ali pa ni bilo nobenega 

načrtovanja in je postavitev le posledica nepremišljenega nizanja nekih elementov. Risbe si 

tako lahko vsak razlaga po svoje, jaz pa sem v njih želela odkriti čim več elementov, ki nam pri 

razumevanju risbe lahko pomagajo. Izbrala sem nekaj risb, ki so se mi zdele bolj zanimive in 

po nekaterih lastnostih izstopajo. Ker pa sem bila pri samem likovnem izražanju prisotna, 

nekaterih risb nisem izbrala zaradi neresnosti pri izražanju, ker menim, da taka risba ni dober 

pokazatelj stvari, ki so me pri opazovanju zanimale. Nekateri učenci so mi brez vprašanj o risbi 

povedali kako informacijo, ki sem jo nato pri opazovanju imela v mislih, saj je risbo težko 

opazovati, kot da jo vidiš prvič, če ti je o njej podana neka informacija. Zavedam se, da je bilo 

nekaj odločitev pri likovnem izražanju posledica moje razlage snovi in ogledov družinskih 

portretov, saj se je veliko učencev odločilo za upodobitev družine pri določeni aktivnosti, 

verjetno zato, ker smo si ogledali take primere, to pa sicer ni bilo obvezno. Motivacija je bila 

od učenca do učenca zelo različna, zdi pa se mi, da se jim motiv ni zdel najbolj običajen. 

Nekateri pa motivacijo izgubijo zato, ker čutijo pritisk, da morajo ustvariti realistično risbo. Z 

izdelki sem zadovoljna in vesela sem, da sem lahko opazovala njihov nastanek, kar mi je dalo 

nek drug vpogled v delo, kot če bi izdelke samo prejela brez opazovanja. Presenetila me je 

raznolikost del, saj vsako delo izraža nekaj samosvojega. Pozitivno sem bila presenečena nad 

tem, da med učenci ni bilo kopiranja, ampak je vsak izrazil svoj pogled na sebe in družino, kar 

se odraža v nekaterih zelo izvirnih delih. To se mi zdi prednost izbranega motiva, ki je bolj 

oseben, saj v njem lahko zares prepoznamo lastnosti, občutke in pogled učenca, če je likovno 

delo narejeno v primernih okoliščinah, z zadostno zavzetostjo in motiviranostjo. 
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5.3 Analize del 

5.3.1 Analiza dela 1 

 

Risbo sestavljajo svetlo ozadje ter izstopajoče, različne močne linije, ki vrisujejo figure in 

prostor. Najbolj izstopajo osebe oziroma člani družine, ki so razporejeni eden ob drugem, ena 

oseba pa je v ospredju in ni narisana v celoti. Za postavitev figur je uporabljena talna črta. 

Figure so narisane od spredaj in se med seboj ne prekrivajo – rahlo prekrivanje opazimo pri 

deklici v ospredju, ki prekriva dela roke in noge fanta za seboj. Risanje oseb le iz sprednjega 

pogleda je značilno za risbo mlajših otrok, kot tudi to, da je drža oseb nepremična, da se udi ne 

prepogibajo, osebe so statične. Na risbi lahko opazimo uporabo več talnih črt: na spodnji črti, 

ki zaradi nižje postavitve deluje bližje nam, so postavljene osebe, za to črto pa je še ena črta, ki 

nakazuje nekakšno pokrajino. Ker je v formatu višje, jo zaznamo kot bolj oddaljeno. Na njej je 

kot manj pomemben element narisana domača žival. Tako zaznavanje formata, kjer je spodnji 

del bližji, zgornji pa bolj oddaljen, otrok običajno pridobi med devetim in desetim letom, pri tej 

risbi pa je to načelo dobro vidno. Pri teh letih otrok tudi riše stvari, ki so za risbo pomembne, 

bolj podrobno, prostor pa pušča dokaj prazen. Do tega je prišlo tudi v tem primeru, saj so osebe 

narisane bolj natančno, na njih lahko opazujemo določene podrobnosti, prostor okrog njih pa je 

zgolj nakazan. Učenki je bilo torej pomembno, kako bo predstavila člane družine in ne prostora 
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okrog nje, ker v dani situaciji to ni pomemben del motiva risbe. Risba je jasna in upodobljeni 

so le predmeti, ki so za dani motiv pomembni. Kar pa risbo loči od risbe mlajših otrok, je to, da 

je dekle postavljeno v ospredje, kajti vidimo lahko samo zgornji del njenega telesa. To naredi 

sliko tudi bolj dinamično in razbije pasovno kompozicijo. Mladostniki naj bi razmerja 

upodabljali že dokaj realno in če dekle v ospredju primerjamo z žensko osebo zadaj, se nam zdi 

nekoliko večja – lahko gre za naključje, lahko pa za uporabo povečave predmetov, ki so nam 

bližji. Izrazi oseb se med seboj ne razlikujejo zelo, opazimo kopiranje naučenih potez za nos, 

oči, usta. Ženske osebe od moških razločimo po daljših laseh, poudarjenih trepalnicah in 

oblačilih, ki so od moških tudi svetlejša. Ena moška figura je precej večja od ostalih, iz česar bi 

lahko sklepali, da gre za očeta. Velikost narisanih oseb je zelo pomembna v risbi mlajših otrok, 

pri tej risbi pa glede na poskus upoštevanja realnih razmerij lahko gre le za realno velikost 

osebe, ki je večja od ostalih. Deklica je najverjetneje poleg očeta upodobila še mamo in brata, 

sebe pa narisala v ospredju. Na majici ima namreč narisan motiv, ki odraža njen interes za 

glasbo. Mladostnik se veliko ukvarja z mnenjem drugih ter svojo samopodobo. Dekle je na sebi 

poudarila trepalnice, kar je za mladostnice značilno, saj se velikokrat precej ukvarjajo s svojim 

videzom. Predstavila se je še s svojim interesom, postavitev v ospredje pa nam lahko pove, da 

ima pozitivno samopodobo. Odnos z družino deluje prijeten, pozitiven, saj so vsi člani družine 

nasmejani. Do odnosov med njimi na risbi sicer ne prihaja, saj je vsak narisan sam zase in 

obrnjen proti gledalcu, kot da bi poziral, a člani vseeno ne delujejo nepovezano. Dekle je 

upodobilo tudi mačko, ki je verjetno njena domača žival in jo dojema kot člana družine.  
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5.3.2 Analiza dela 2

 

Risba izstopa zato, ker so v primerjavi z ostalimi risbami osebe narisane precej manjše in se ne 

zdi, da zelo izstopajo kot najpomembnejši del motiva. So del prostora, s katerim so povezane, 

in zato je prostor prav tako pomemben za razumevanje danega dela. Razmerja med figurami in 

elementi v prostoru, kot so gore in drevesa, so nerealna in osebe so za dani prostor prevelike. 

A realna upodobitev verjetno tudi ni bila cilj učenca, ki je ustvaril zgornje delo. Kar sliko naredi 

najbolj dinamično, je prostor, ki ni določen z običajno ravno talno črto. Opazen je korak k 

risanju v perspektivi – oddaljevanje poti je prikazano tako, da je ta narisana diagonalno proti 

zgornjemu kotu formata. Lahko pa gre tudi le za poskus prikaza klančine, zaradi katerega 

dobimo vtis oddaljevanja. Pot še vedno deluje kot vrsta talne črte, saj so osebe nanizane po njej. 

Čeprav so osebe upodobljene pri aktivnosti, pri kateri je običajno izrazito gibanje, so tu narisane 

togo in pri njih ne zaznamo gibanja – drža je pri vseh enaka, roke in noge niso narisane v 

pregibu. K temu, da ne zaznamo gibanja, pripomore tudi to, da so vse osebe obrnjene v smer 

opazovalca risbe, kar je v upodobljeni situaciji zelo nerealna upodobitev. Mogoče gre za lažjo 

izbiro motiva oziroma za odraz navade risanja figur od spredaj. Na osebah najdemo nekaj več 

podrobnosti kot v prostoru, v čemer lahko zaznamo nekoliko večji pomen oseb za dani motiv. 

Člani družine so upodobljeni zelo enolično, saj so si figure med seboj izjemno podobne. Velikih 
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razlik v velikosti ni, izstopa le manjša oseba v sredini, katere velikost nakazuje na to, da je 

mlajši otrok. Tudi razlike med spoloma niso tako očitne, kot so pri drugih risbah, saj ni večjih 

razlik v oblačilih, obliko telesa imajo vse osebe enako. Ženske osebe lahko razločimo po rahlo 

daljših laseh in narisanih trepalnicah. Izrazi so narisani na isti način – ponavlja se ista stilizirana 

oblika za nos, za oči in usta. Risba figure je še precej otroška, saj imajo osebe celo različno 

število prstov, stopala pa obrnjena navzven. Nobena oseba po ničemer ne izstopa, figure nimajo 

svojih individualnih značilnosti. Vseeno lahko sklepamo, da sta starša narisana na desni, ni pa 

nujno. To sklepam zato, ker stojita nekoliko višje od ostalih, dva od otrok pa imata vzorčasta 

oblačila. Zdi se, kot da starša vodita skupino, vseeno pa ne izstopata in osebe kot člani družine 

delujejo enakovredno. To, da so narisani na poti v gore, verjetno prikazuje aktivnost, ki je 

članom družine skupna, jih druži in jo skupaj večkrat opravljajo. Tako je predstavljen interes, 

ki je družini skupen, posameznih interesov in osebnih značilnosti pa ne moremo prepoznati. 

Družinski člani se med seboj ne prekrivajo, nekaj prekrivanja pa lahko opazimo v prostoru, na 

primer pri gorah, drevesih na poti. V tem, kako so narisane gore, bi lahko našli posnemanje 

raznih slikanic ali risank, saj gre za znano stilizirano podobo gora. Več izvirnosti zaznamo pri 

uporabi likovne tehnike za risbo dreves, saj so ustvarjena s pihanjem tuša, kar povzroči 

naključne in nenadzorovane črte. 
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5.3.3 Analiza dela 3

 

Na risbi je najbolj zanimiva razporeditev figur in njihova postavitev v prostor, ki je zelo izvirna 

in izstopa od ostalih risb. Edini predmet na risbi je klavir, za klavirjem pa je upodobljena sestra 

učenke, ki je ustvarila risbo – to je razložila ob ustvarjanju. Po klavirju lahko sklepamo, da je 

prostor neka soba, a ta kakorkoli drugače ni nakazan. Ni talne črte ali česa, kar bi označevalo 

podlago – delno se zdi, kot da gledamo s ptičje perspektive, saj celotna podlaga predstavlja 

talno površino in je tudi klavir narisan z zgornjega pogleda. Osebe pa so narisane drugače, torej 

pogled ni realen. Obrnjene so v smer sestre, ki igra klavir. Avtorica je poskušala uporabiti 

nekatera načela perspektive pri klavirju in stolu, osebe pa narisala tako, kot se je njej zdelo 

smiselno za motiv. Tudi razmerje med osebami in klavirjem je nerealno. Povečani sta osebi, 

katerima lahko vidimo samo del obraza in tako delujeta bližje. Verjetno gre za osebi moškega 

spola, saj imata krajše lase in za razliko od dveh ženskih oseb nimata poudarjenih trepalnic. Če 

je avtorica poudarila trepalnice svoje sestre, lahko sklepamo, da je drugo dekle s poudarjenimi 

trepalnicami ona sama – je tudi edina, ki ima delno nakazano oblačilo. Telo je narisano od 

spredaj, stopala in glava pa od strani, s čimer je poudarjena smer pogleda proti glavnemu 

dogajanju v risbi. Vse osebe so nasmejane, izrazi so si tudi sicer med seboj zelo podobni. Spet 

lahko opazujemo naučene oblike, ki predstavljajo usta, nos in oči in se ponavljajo na vseh 
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osebah. Družina deluje pozitivno razpoložena, upodobljeni so pri neki aktivnosti, ki verjetno 

poteka večkrat. Velikost dekleta, ki igra klavir, lahko poudari njeno pomembnost ob tej 

aktivnosti ali pa izhaja le iz nespretnega načrtovanja risbe. Avtorica je upodobila izključno tiste 

stvari, ki so za motiv pomembne, torej le člane družine in klavir, ki je poglavitnega pomena za 

ta motiv. Prostor je prazen, nedoločen, osebe pa so narisane podrobneje, ker so bolj pomembne 

– a tudi na osebah ne opazimo pretiranih podrobnosti. Risba je enostavna, a njena sporočilnost 

je učinkovita.   
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5.3.4 Analiza dela 4

 

Risba prikazuje družino v domačem okolju. Prostor je zasnovan s talno črto, ki je pomaknjena 

proti zgornjemu robu formata, predmeti in osebe pa so razporejeni po talni ploskvi ter steni. S 

pomikom talne črte navzgor dobimo več prostora za upodobitev oblik na talni ploskvi, hkrati 

pa učinkuje načelo, da je spodnji del formata bližji. Tu se nahajajo miza in dve osebi, ki sedita 

na stolih. Na predmetih lahko opazimo poskus uporabe perspektive, oziroma zvračanje zgornje 

ploskve predmeta diagonalno navzgor. Poskus perspektive na mizi in stolih je uporabljen sicer 

nepravilno, a kaže na napredovanje pri risanju prostora. Uporabljeno je tudi prekrivanje, saj 

osebi sedita na stolih tako, da jih delno zakrivata. Prav tako imajo osebe noge in roke že v 

gibanju oziroma v pregibu, po čemer risba izstopa od ostalih. Avtor se je bolj kot na bližnji 

prikaz oseb osredotočil na risbo figur in njihovo postavitev v prostor. Tako so izrazi zelo 

enostavni, usta so upodobljena le s črto. Zanimivo je, da je avtor upodobil ušesa, ki jih pri večini 

drugih ni mogoče opaziti, upodobil pa je tudi individualno lastnost osebe, ki nosi očala. Risba 

zaradi oseb, ki ne stojijo togo, deluje bolj dinamično, drža oseb pa je taka, da so obrnjene druga 

proti drugi, s čimer lahko ustvarimo občutek, da sta osebi v medsebojnem odnosu, in tako 

družina med seboj deluje povezana, kot da se pogovarjajo. Prostor je tudi na tej risbi precej 

prazen, a je avtor na steni in na tleh dodal nekaj predmetov, da je prostor zapolnil. Tudi pri njem 
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je bil glavni poudarek na osebah, kar je pri danem motivu smiselno. Z nekaterimi potezami je 

poskušal posnemati realnost, a je predvsem risba obrazov še vedno zelo osnovna. Za nekatere 

osebe težko določimo spol, imata pa osebi v ozadju nekoliko daljše lase, kar bi lahko 

predstavljalo dve ženski osebi, večja je verjetno mama. Avtor je tudi sam predstavil prostor 

tako, da se proti zgornjemu robu oddaljuje, in osebi zadaj narisal nekoliko manjši kot osebi, ki 

sedita v ospredju prostora. Poskusil je slediti realnim razmerjem oseb in predmetov. Ena od teh 

oseb je večja, zato bi lahko sklepali, da je to oče, avtor sam pa sedi na drugi strani mize. Na 

mizi je narisal hrano, na tleh pa neko igračo, kar najbrž predstavlja običajno družinsko okolje. 

Tudi na steno je dodal nekaj predmetov, kot sta slika in vrata.   
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5.3.5 Analiza dela 5 

 

Učenka, ki je narisala zgornjo risbo, je edina, ki družine ni upodobila pri kaki aktivnosti ali v 

prostoru, ki bi ga lahko določili. Edina stvar, ki nakazuje prostor, je oblika v ozadju, ki po obliki 

lahko spominja na sonce, čeprav temna barva nakazuje drugače. Lahko gre le za obliko, ki je 

narisana z namenom, da zapolni prazen prostor v ozadju. Skoraj celotno površino zajemajo 

družinski člani, ki so narisani bolj od blizu kot pri katerikoli drugi risbi. Vidijo se samo nekateri 

zgornji deli telesa, glavni poudarek pa je na obrazih. Risba najbolj spominja na klasični portret 

ali fotografijo – vsi člani družine so narisani od spredaj, postavljeni pa so tako, da se vsem vidi 

obraz in delujejo, kot da pozirajo. Na risbi je tudi mačka, hišni ljubljenček, ki ga drži ena izmed 

deklet. Risba izstopa zato, ker se je avtorica posvetila predvsem obrazom članov družine in ne 

prostoru ali prikazu kake aktivnosti. Obrazi so sicer narisani zelo enolično, saj imajo vsi skoraj 

enake oblike ust, nosu, oči … Gre za uporabo naučenih znakov, ki predstavljajo določene dele 

obraza. Obrazi se med seboj vseeno nekoliko razlikujejo, saj različna postavitev obraznih delov 

ustvari vtis različnih oseb in izrazov. Nos ni pri vseh obrnjen v isto smer, usta pa so narisana 

nekoliko drugače kot pri ostalih risbah, ker niso več upodobljena le kot črta, ampak privihana 

v širok nasmešek. Zato osebe delujejo zelo resno. K temu pripomorejo tudi obrvi, ki nekatere 

izraze naredijo bolj jezne. Na vseh obrazih lahko opazimo osenčenje predela ličnic, kar je lahko 
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kopiranje videnega v raznih ilustracijah. Tudi razmerja velikosti oseb so narisana realno, 

prekrivanje pa je uporabljeno s težnjo, da se dobro vidijo vse osebe. Risba je narisana z močnimi 

linijami, ki jo naredijo nekoliko temnejšo, sploh v primerjavi z ostalimi risbami. Na tej risbi 

lahko opazimo večjo težnjo po posnemanju realnosti, sploh pri upodobitvi las ali poskusu 

senčenja na vratovih oseb. Lasje niso le pobarvana ploskev, ampak nanizane linije, s katerimi 

je avtorica poskusila ustvariti teksturo las. Po upodobitvi las lahko tudi razločimo spole oseb, 

nekoliko pa tudi po izrazih. Ženske osebe za razliko od večine risb niso posebej poudarjene s 

trepalnicami ali drugimi tipičnimi znaki. Iz take vrste risbe o osebah težko izvemo njihove 

interese ali dejavnosti, risba je popestrena z vzorci in simbolom na oblačilih, mačko ter obliko 

v ozadju. Tudi o družinskih odnosih je težko kaj sklepati, saj risba deluje, kot da je družina 

zbrana le za namen njene upodobitve. Risba lahko deluje celo kot resna in negativna, a je lahko 

to le posledica uporabe temnejših barv in resnejših izrazov.  
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5.3.6 Analiza dela 6 

 

Pri tem delu je zanimiva predvsem upodobitev prostora, saj je miza narisana s ptičje 

perspektive, osebe in predmeti v prostoru pa ne. Taka upodobitev mize je verjetno uporabljena 

zato, da lahko vidimo, kaj je na mizi, ter da vidimo vse osebe okoli nje. Narisane so z različnih 

strani, od spredaj, s strani in tudi od zadaj. Prostor okoli njih ni podrobno narisan, celotna 

površina risbe je talna ploskev. Vse, kar določa prostor, sta dva predmeta v levem in desnem 

zgornjem kotu risbe. Risanje je svobodno, saj učenca ne skrbi posnemanje realnega. Osebe za 

mizo nekako lebdijo, ni stolov, ni trdnega prostora. Figure tudi niso zaključene, ena izginja v 

mizo, spet druga se zaključi s pasivno linijo in izginja v prostor. Avtorica je že poskušala 

posnemati nekatera načela upodobitve prostora, kot so prekrivanje (kar se vidi pri tem, da dve 

osebi delno prekriva miza, oseba, ki je nam najbližja, pa prekriva del mize), velikost in bližina. 

Kompozicija je diagonalna, kar deluje zelo dinamično in risbo loči od ostalih. Oseba, ki deluje 

najbližje nam, izginja v spodnji del formata, je obrnjena proti mizi in je popolnoma črne barve, 

zaradi česar izstopa. Lahko se zdi kot nekakšna senca in njen spol težko določimo, lahko si 

pomagamo samo z obliko frizure. Pri mizi sta še dve dekleti, poudarjeni z dolgimi lasmi, ena 

tudi z obleko. Za razliko od moške osebe ima ženska bolj poudarjene, srčaste ustnice. Risba je 

bolj okorna, drža figur je toga, roke se ne prepogibajo, tudi risba prstov je še zelo nerazvita. 
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Družina je upodobljena pri jedi, ki je verjetno čas, ko se družina skupaj zbere ob mizi. Izrazi na 

osebah so različni, za razliko od večine drugih risb pa niso vsi nasmejani. Vseeno risba daje 

občutek, da je družina pri mizi povezana. Poseben čar ima zato, ker se avtorica ni pretirano 

ukvarjala z realno upodobitvijo in je družino prikazala tako, kot jo vidi sama. Zato je glavni 

namen slike njena sporočilnost. Družino je postavila v sredino, ker je za dani motiv to 

najpomembnejši element risbe, prostor pa je ostal večinoma prazen.  
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5.3.7 Analiza dela 7

 

Na risbi so predstavljeni štirje člani družine, ki so zunaj v naravi. Eden zraven drugega so 

nanizani v spodnjem delu formata tako, da spodnji deli teles segajo izven formata. Taka 

prostorska postavitev nam da občutek, da so osebe blizu, v ozadju pa je upodobljena narava. 

Glaven poudarek je na osebah, saj so narisane natančno, z veliko podrobnostmi, medtem ko je 

prostor le ozadje motiva. Risba izstopa zato, ker je avtorica risbe osebe želela prikazati čim bolj 

realno. To lahko opazimo pri risbi obrazov, sploh pri nosu, obrveh in očeh. Za nos ne uporablja 

več le nekega znaka, ki običajno spominja na kljuko, vidi pa se, da novi naučeni način pri vseh 

osebah uporablja enako. Usta imajo vsi narisani na enak, šablonski način, oči pa se pri ženskih 

osebah razlikujejo po poudarjenih trepalnicah, kar je vidno tudi na večini drugih risb. Avtorica 

risbe se je za razliko od ostalih bolj posvetila individualnim lastnostim oseb, saj bi lahko ob 

poznavanju oseb določili, kdo je kdo. Razlikujejo se po frizurah, prikazala je tudi nekatere 

njihove interese. Starša je narisala večja in se poskušala približati realnim razmerjem velikosti 

med osebami. Osebe so najbolj pomembne za dani motiv, zato so narisane podrobneje, v ozadju 

pa vidimo črto, ki tudi s svetlo-temnim kontrastom ločuje tla od neba in dve drevesi, ki 

dopolnjujeta ozadje. V prostoru ni podrobnosti, a to ni moteče, saj večino formata zajemajo 

osebe, ki zaradi svoje drže naredijo risbo dinamično. Niso le postavljene ena zraven druge, 
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ampak ima oče roke dvignjene v zrak, mati se ga dotika, zaradi česar delujeta zelo povezana, 

na vsaki strani pa je narisana ena hčerka. Vsi delujejo zadovoljni, nasmejani. Za prikaz 

interesov je avtorica uporabila motive na majici. Oče ima na majici narisano utež, dodatno pa 

svoje zanimanje za šport prikazuje z gesto rok. Tudi ena od hčera ima na majici lopar. Družina 

ni prikazana pri določeni aktivnosti, a je narisana v naravi, kar lahko pomeni, da skupaj hodijo 

v naravo in imajo skupne interese v okviru športnih aktivnosti. Vidi se, da avtorica uporablja 

likovne poteze, naučene ali kopirane z raznih ilustracij, sploh pri nekaterih detajlih, kot so 

frizure in oči. 
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5.3.8 Analiza dela 8 

 

Na risbi so trije člani družine, ki so upodobljeni v naravi. Risba je zanimiva, ker družina ne stoji 

v ospredju risbe, ampak je veliko prostora namenjenega upodobitvi okolja, v katerem se družina 

nahaja. Tla in nebo ločuje svetlo-temni kontrast in močna valovita črta. Spodnji del risbe je bolj 

prazen, več elementov podrobnosti lahko opazimo v zgornjem delu risbe. Pri risbi klopi pa tudi 

pri gugalnici lahko opazimo zvračanje ploskev v prostor, kar je korak k risanju predmetov v 

perspektivi. Za razliko od večine drugih risb je avtorica narisala prepogibane roke in noge, prav 

tako pa niso vse osebe narisane od spredaj. Starša sta narisana s profila, obrnjena eden proti 

drugemu, s čimer je nakazan med njima nek odnos. Tako delujeta zelo povezana. Sebe je 

avtorica upodobila v ozadju, nekoliko oddaljena od staršev, na gugalnici. S tem je sebi dodala 

nekakšno razigranost in tako risba deluje zelo prijetna, pozitivna, vse osebe so nasmejane. V 

prostoru lahko opazimo še nekaj detajlov, nekateri so narisani bolj natančno, drugi manj. 

Razmerja velikosti poskušajo posnemati realnost, saj je oseba, ki je bolj oddaljena, narisana 

manjše. Osebama, ki sta bližje, je avtorica narisala več podrobnosti, kot so obrvi in tekstura las. 

Risba dlani in stopal je še precej nerodna. Ženski osebi na risbi lahko razločimo po daljših laseh 

in narisanem oprsju. Na risbi ni veliko prekrivanja, vsi elementi so narisani tako, da jih dobro 

vidimo, le drevo sega izven formata. Na risbi je nekaj zanimivih podrobnosti, kot so živali in 
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detajli iz okolja. Znaki za sonce in živali so zelo šablonski, v risbi lahko opazimo nekaj 

posnemanja risank ali slikanic. Sonce je bilo dodano, ko je bila celotna risba že dokončana, zato 

je v primerjavi z ostalimi elementi risbe površno izdelano, dodano pa je bilo najverjetneje z 

namenom, da zapolni prazno področje formata. Risba je v celoti zelo svetla, saj so linije tanke 

in natančne, ni veliko temnejših ploskev. Avtorica je za zapolnitev ozadja in nekaterih površin 

uporabila tehniko laviranja tuša, zato je na risbi mogoče opaziti več različnih sivin. Tehnika 

sicer ni bila uporabljena najbolje, ker lahko pri ozadju opazimo močne prehode in sledi čopiča, 

ki verjetno niso bili ustvarjeni namerno.   



48 
 

5.3.9 Analiza dela 9 

 

Risba je po celoti zapolnjena z elementi in izstopa zaradi uporabe temne barve. Linije so močne 

in veliko ploskev je temno obarvanih. Risba je narisana s hitrimi potezami in ni pretirano 

natančna. Poleg talne črte je na vrhu formata tudi močnejša črta, ki označuje strop sobe, v kateri 

se osebe nahajajo. Talna črta pa ni označena z linijo, ampak samo s ploskvijo, oziroma s svetlo-

temnim kontrastom. Osebe so narisane v povsem različnih načinih, tudi po velikosti se močno 

razlikujejo. Prostor je zapolnjen z raznoraznimi predmeti, narisana pa je tudi domača žival. 

Postavitev predmetov in oseb v prostor je nekoliko nerodna, avtor je delal hitro. Osebe so 

nanizane po talni črti tako, da so vse dobro vidne in so z obrazi obrnjene proti gledalcu. Zdi se, 

da je na risbi samo ena ženska oseba, ki je na levi strani risbe in manjša od ostalih oseb. Ena 

oseba sedi za mizo, osebi na desni pa sta precej večji. Desna je narisana z odebeljenimi črtami 

in nekoliko izstopa. Obrazne poteze so zelo osnovne, usta so narisana le s črto, oči pa le s 

pikami, nosa ne opazimo na vseh osebah. Avtor je uporabljal debelejši čopič, zarisoval močne 

linije in se ni pretirano osredotočal na podrobnosti. Zanimivo je, da je bila prva narisana oseba 

druga z desne, za razliko od ostalih pa je narisana bolj natančno. Prostor je določen z nekaterimi 

predmeti, kot so ura, okno, luč. Družina je narisana v domačem okolju. Iz dane risbe težko 

določimo, katera oseba je odrasla in katera ne, predvsem ena izstopa po velikosti in svetlo-
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temnem kontrastu. Figure stojijo togo in nepremično, le ena oseba sedi za mizo, kar doda risbi 

nekaj dinamičnosti. Miza je narisana tako, kot bi jo gledali bolj od zgoraj, kar otroci običajno 

naredijo z namenom, da lahko prikažejo, kaj se na mizi nahaja. Avtor je namreč hitro izgubil 

motivacijo za delo in je večino risbe izdelal zelo hitro. 
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5.3.10 Analiza dela 10 

 

Risba izstopa po svoji enostavnosti. Naše oko takoj pritegnejo osebe, ki so v sredini risbe, 

zavzemajo velik del formata, izstopajo pa tudi zaradi svetlo-temnega kontrasta z ozadjem. 

Narisane so s tankimi linijami, nekatere ploskve pa so zapolnjene s črno barvo. Po spodnjem 

robu formata poteka talna črta, po sredini formata pa še ena močna linija. Predmet v sredini je 

nekakšna miza in nakazuje na to, da je družina morda v notranjem prostoru. Poleg oseb je 

narisana še domača žival. Vse osebe stojijo na enak način in so šablonsko narisane – stojijo 

nepremično in so vse, razen ene, obrnjene proti gledalcu. Oseba na desni je obrnjena proti 

ostalim članom družine, kar je nakazano samo pri risbi glave, telo pa je narisano na enak način 

kot pri ostalih osebah. Osebi na levi in na desni sta večji in verjetno prikazujeta starša. Ženski 

osebi lahko prepoznamo po dolgih laseh. Oblačila in obrazi se med osebami ne razlikujejo. To, 

da je oče obrnjen proti ostali družini, vzpostavlja med osebami na risbi zanimiv odnos. Zdi se, 

da so se člani družine zbrali okoli mize, čeprav avtor tega ni znal dobro upodobiti. Zanimiva je 

risba dlani in domače živali, ki je zelo nerodna, a se razlikuje od načinov, ki jih uporablja večina 

drugih učencev. Risba figure in obrazov je zelo osnovna, obraze imajo vse osebe narisane na 

enak način, pri čemer avtor za oči uporablja pike, za usta pa linijo. Družina ni upodobljena pri 
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določeni aktivnosti, razberemo lahko le, da so upodobljeni v domačem okolju. Zaradi osnovne 

risbe obrazov je težko razbrati razpoloženje oseb. 
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5.4 Sklepni del analize risb 

Čeprav se nastala dela med seboj zelo razlikujejo, sem ob analiziranju ugotovila, da se nekaj 

vzorcev in načinov risanja pojavlja pri večini risb. Nekaj jih bom izpostavila in poskusila najti 

razloge, zakaj do tega pride. Zelo očitno je, da so skoraj pri vseh risbah vse osebe narisane od 

spredaj. To je najverjetneje posledica motiva, saj kot portret razumemo sliko, na kateri je oseba 

vidna, in na običajnih portretih ne opazimo, da bi bile kakšne osebe obrnjene stran od gledalca. 

Tudi, ko se skupinsko fotografiramo – kar je danes najbolj razširjena oblika družinskega 

portretiranja – poskrbimo, da se dobro vidi vse osebe na fotografiji. Tako težnjo so mladostniki 

verjetno čutili tudi pri risanju družinskega portreta. Nekateri so se zato, da so lažje upodobili 

vse osebe, posluževali tudi več različnih pogledov v eni risbi – tako so nekatere stvari narisali 

s ptičje perspektive, drugih pa ne … Vse to se je verjetno dogajalo zato, ker so se učenci 

zavedali, da so osebe poglavitnega pomena pri danem motivu in so bolj pomembne od tega, 

kako je upodobljen prostor ter če je iluzionistična upodobitev tridimenzionalnosti pravilna. To, 

da so osebe bolj pomembne, se na večini risb da opaziti tudi zato, ker imajo osebe narisanih 

veliko več podrobnosti kot pa prostor. Tudi med likovnim izražanjem sem opazila, da so učenci 

narisali vse osebe, tudi njihove podrobnosti, v ozadje pa so na koncu na hitro še kaj dodali, da 

ta ni ostal prazen. Za upodobitev prostora še vedno veliko učencev uporabi talno črto, pri čemer 

upoštevajo načelo, da so elementi postavljeni višje na risbi bolj oddaljeni. Pri nekaterih pa je 

ni, in tako je celotna podlaga risbe talna ploskev. Pri nekaterih risbah so figure v prvem planu 

ali celo izrezane tako, da je del telesa izven formata. Pri večini lahko opazimo težnjo po 

upodobitvi realnih razmerij velikosti. Nekaterim je to sicer bolj uspelo kot drugim. Zelo malo 

učencev je uporabilo prekrivanje, navadno so figure nanizali eno ob drugo z manj prekrivanja, 

verjetno zopet zato, da se vse dobro vidijo. Večina mladostnikov figur še ne riše tako, da se jim 

noge in roke prepogibajo, ampak so še vedno narisane kot iztegnjene, brez členov. Zato pri 

figurah ne opazimo veliko gibanja, tudi če so upodobljene pri aktivnosti. Za upodobitev pri 

aktivnosti ali v določenem prostoru se je odločilo veliko učencev, kar je po vsej verjetnosti 

posledica tega, da smo si pred likovnim izražanjem ogledali primere, pri katerih so družine v 

domačem okolju, v naravi ali pri aktivnosti, in se o tem tudi pogovarjali. Če tega uvoda ne bi 

bilo, bi bili rezultati mogoče zelo drugačni. Pri risanju obrazov se večina poslužuje naučenih 

šablonskih znakov, ki jih vedno uporabljajo za nos, usta in oči, in jih pri osebah pretirano ne 

spreminjajo, zato so si pri nekaterih risbah osebe med seboj zelo podobne. Ženski spol so 

največkrat poudarili z risanjem trepalnic, ki jih pri moških osebah niso narisali, nakazali so ga 

tudi z dolgimi lasmi, nekateri pa tudi z oblačili. Pri risbi obrazov pa tudi pri risbi prostora so 
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ponekod opazni vplivi slikanic, risank, ilustracij, saj so narisani elementi taki, kot jih večkrat 

opazimo v takem gradivu. Za gradnjo prostora večina uporablja načelo, da bližnje figure in 

predmete narišejo večje, le malo mladostnikov pa je nekatere predmete že poskusilo upodabljati 

na način perspektive, ta pa je pri uporabi še nepravilen. Tako poskusijo predmete upodobiti bolj 

realno, celoten prostor pa s tem ne sovpada. Opazujemo lahko tudi poskuse senčenja, ki so 

verjetno rezultat posnemanja drugih likovnih del ali fotografij in ne težnja po resničnem 

razlikovanju svetlo-temnega pri delih motiva. 
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5.5 Kaj lahko kot likovni pedagog pridobimo z izvajanjem likovne naloge 

družinski portret 

Ob koncu osnovne šole likovni pedagog učence že dobro pozna in ve nekaj o njihovih družinah. 

V nekaterih primerih izvajanje likovne naloge z motivom družinskega portreta morda ne bi bilo 

primerno, ker je to lahko za določene učence težko. Prednost poznavanja učencev je v tem, da 

likovni pedagog lahko sam določi, ali je izvajanje smiselno ali ne. Tudi razumevanje del je 

popolnoma drugačno in predvsem lažje, če pozna ozadje – učenčevo življenje. 

Čeprav sama učencev nisem poznala, pa sem vseeno ugotovila, da z izvajanjem dane likovne 

naloge lahko kot likovni pedagog pridobimo marsikaj. 

Sam motiv zahteva risbo figure, obrazov in prostora, ki je pri mladostnikih lahko zelo različno 

razvita, saj se v tem obdobju učenci iste starosti po stopnji razvoja najbolj razlikujejo med seboj. 

S poznavanjem razvoja risbe nam je omogočeno, da opazujemo, na kateri stopnji je določen 

učenec, katere lastnosti risbe so še zelo podobne risbi mlajših otrok, v katerih lastnostih pa je 

risba že značilna za učence višje starosti. Ko likovno nalogo izvajamo v razredu, lahko 

ugotovimo, na katerih področjih učencem manjka nekaj vaje, in nadaljnje ure lahko načrtujemo 

tako, da ta področja nadgradimo. Če na primer ugotovimo, kot se je zgodilo pri mojih primerih, 

da večina učencev ne riše figure tako, da bi se v komolcih in kolenih prepogibale, ter jih ne 

rišejo v gibanju, naslednjo nalogo lahko določimo z namenom, da bodo figuro risali (lahko tudi 

slikali, kiparili) tako, da bo to izvedeno (na primer z risbo po modelu). Pri tem moramo 

upoštevati razvojno stopnjo učencev, saj jim ne smemo zadati pretežke naloge. Motiv je za 

ugotavljanje takih stvari zelo primeren, saj upodobijo tako figure kot tudi le dele teles in prostor. 

Pri prostoru vidimo, kateri učenci so že naredili korak k risanju v perspektivi in kateri prostor 

zasnujejo še zelo osnovno. Če ugotovimo, da ne uporabljajo veliko prostorskih ključev, čeprav 

jih glede na učni načrt že poznajo, moramo učence motivirati, da uporabijo pridobljeno znanje. 

Opazimo lahko pretirano kopiranje med učenci ali to, da vsi kopirajo neke ilustracije, ki so 

vsem dobro znane. Tako lahko naslednjič pripravimo na primer nalogo, da narišejo sošolca 

tako, da bo prepoznaven. Tako bodo gradili na risbi individualnih izrazov, ne samo kopirali 

naučenih simbolov za določene dele obraza. 

Opazujemo lahko torej risbo, razmerja velikosti, risbo prostora, risbo figur, obrazov in vse 

elemente skupaj v povezavi ter na podlagi ugotovljenega nadgrajujemo znanje, ki je za določene 

učence potrebno. Tudi v učnem načrtu za osnovno šolo je zapisano, da učitelj prilagaja pouk 
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likovne vzgoje glede na učenčeve zmožnosti in ostale posebnosti tako pri načrtovanju in izvedbi 

učne ure kot pri samem ocenjevanju likovnega dela. 

Poleg ugotovitve, na kateri stopnji risbe so učenci, pa nam risbe seveda veliko povedo tudi o 

učenčevi družini. Učenci, predvsem mladostniki, se težko zaupajo učitelju, za risbo pa velja, da 

se v njej lažje izrazijo. Na tem področju nam slika oziroma risba lahko prinese veliko, lahko pa 

bolj malo. To je odvisno od vsakega učenca in njegove zavzetosti za dano nalogo. Hkrati pa 

nam tudi zavračanje motiva lahko da informacije o njegovem odnosu do družine. 

Vsak likovni pedagog si delo učenca lahko interpretira po svoje, a če ni strokovnjak na področju 

analize likovnih del, je bolj kot interpretacija dela pomembno, da učenca opazuje med samim 

ustvarjanjem. Tako lahko prispeva k celostnemu pogledu na učenca, pri čemer sodeluje s 

psihologinjo in ostalimi šolskimi uslužbenci.  
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6 Zaključek 

Ob pisanju diplomskega dela sem pridobila veliko novega znanja in novih izkušenj. 

Razumevanje mladostništva in sprememb, skozi katere mora vsak mladostnik, mi pomagajo, 

da pri mladostnikih lažje sprejmem njihovo občasno neobičajno vedenje – še posebej mi bo to 

koristilo za nadaljnje izkušnje v poučevanju. V mojih dosedanjih pedagoških izkušnjah se mi 

je poučevanje mladostnikov vedno zdelo bolj zahtevno kot poučevanje mlajših otrok, a bom to 

sedaj lažje sprejela kot izziv in manj kot obremenitev. 

Ugotovila sem, da je mladostniška risba lahko izvirna, sporočilna ter enako zanimiva za 

analiziranje kot risba mlajših otrok ravno zaradi tega, ker se mladostniki med seboj tako močno 

razlikujejo. Čeprav je včasih njihova motiviranost manjša, lahko ob primernem pristopu 

ustvarijo kvalitetne izdelke, ki odražajo njihov način razmišljanja, razpoloženje in njihovo 

individualnost. 

Ob analiziranju sem se naučila opazovati ogromno stvari v risbi, ki bi jih prej običajno 

spregledala. Ugotovila sem, da je lahko na likovnem delu pomembna vsaka podrobnost, hkrati 

pa je velikokrat težko ugotoviti, kaj določen element na sliki predstavlja. Ob spraševanju, kaj 

določena slika sporoča, sem odkrila zanimanje za analizo slik in želela sem si, da bi imela več 

podatkov, da bi se lahko z avtorjem izdelka pogovorila in mu zastavila kakšno vprašanje. Upam, 

da bom v prihodnosti lahko izvedla še kakšen projekt, kjer bom lahko to združila in opravila še 

bolj natančne analize likovnih del.  
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8 Seznam in viri slikovnega gradiva 

8.1 Slikovno gradivo iz poglavja 4.1. Razvojne faze otroške risbe 

Slika 1: pridobljena iz osebnega arhiva 

Slika 2: pridobljena iz osebnega arhiva 

Slika 3: pridobljena s 

https://becomingcliche.wordpress.com/2011/11/04/what-we-really-need/  

Slika 4: pridobljena s http://sites.psych-sci.manchester.ac.uk/images/ldd/planck/1.jpg  

Slika 5: pridobljena s http://angelinewallis.com/children-3-12-years-old/  

Slika 6: pridobljena iz osebnega arhiva 

Slika 7: pridobljena s 

https://www.facebook.com/MUZAFESTIVAL/photos/a.171746249621046.34934.112574422

204896/171746349621036/?type=3&theater  

Slika 8: pridobljena s 

http://www.123rf.com/clipart-vector/crayons.html?mediapopup=11388238  

Slika 9: pridobljena s 

http://www.artforsmallhands.com/2013/02/in-style-of-grandma-moses.html  

Slika 10: pridobljena s 

https://www.facebook.com/MUZAFESTIVAL/photos/a.171746249621046.34934.112574422

204896/171748092954195/?type=3&theater  

Slika 11: pridobljena iz osebnega arhiva 

Slika 12: pridobljena iz osebnega arhiva 

Slika 13: pridobljena s http://www.carnegiemuseums.org/cmp/cmag/feature.php?id=276  

Slika 14: pridobljena s  

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/4d/35/69/4d35690fa22a96985ccf1ac324fc7630.jpg  

Slika 15: pridobljena s http://imgur.com/gallery/9STII  
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8.2 Slikovno gradivo iz poglavja 5.1. Učna priprava: Družinski portret 

 

Frida Kahlo: Avtoportret s trnjevo ogrlico in kolibrijem, pridobljeno s 

http://www.fridakahlo.org/self-portrait-with-thorn-necklace-and-hummingbird.jsp  

 

Gabrijel Stupica: Lastni portret s hčerko, pridobljeno s http://leonina.si/2014/04/29/gabrijel-

stupica/  

 

Vincent Van Gogh: Avtoportret, pridobljeno s: https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Gogh_self-

portrait_(1889)  

 

Veno Pilon: Portret Marija Kogoja, pridobljeno s 

http://www.gpn.kranj.si/nagrade/dela/i00033.htm  

 

Leonardo da Vinci: Mona Lisa, pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa  

 

Ivana Kobilca: Kofetarica, pridobljeno s https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivana_Kobilca  

 

Frans Hals: Oficirji Svetega Adriana, pridobljeno s 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Officers_of_the_St_Adrian_Militia_Company_in_1633   

 

Jožef Tominc: Družina dr. Frušića, pridobljeno s 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Jo%C5%BEef_Tominc_-

_Dr._Fru%C5%A1i%C4%87_z_dru%C5%BEino.jpg  

 

Louis-Léopold Boilly: Družina pri igri šaha, pridobljeno s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boilly-Checkers-1803.jpg  

 

Jožef Tominc: Tri dame iz družine Moscon, pridobljeno s http://www.ng-slo.si/si/197/jozef-

tominc?tab=collections&authorId=499  
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Pablo Picasso: Družina Soler, pridobljeno s 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pablo_Picasso,_1903,_La_Famille_Soler,_oil_on_canvas,_

150_x_200_cm,_Mus%C3%A9e_des_Beaux-Arts_de_Li%C3%A8ge.jpg  

 

France Kralj, Družinski portret, pridobljeno s http://www.mg-lj.si/si/obisk/1145/europeana-

280/  

 

Diego Velázquez, Las meninas, pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Las_Meninas                 
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