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RISBA IN SLIKARSTVO V LIKOVNI TERAPIJI  

S splošnim orisom Likovne terapije so predstavljena področja uporabe likovne terapije, ki 

segajo od dela z otroki, mladostniki, odraslimi do dela s pari in družinami, znotraj posameznih 

institucij in društev, ki delujejo v slovenskem prostoru. Glede na specifične lastnosti 

posameznikov se likovna terapija izvaja individualno ali skupinsko. S poudarkom na likovni 

terapiji za otroke, diplomsko delo omogoča vpogled v proces delovanja likovne terapije, ki je 

osredotočen na likovno izražanje otrok, razumevanje likovnega izražanja otrok in likovnih 

izdelkov, analizo le-teh in vrednotenje terapevtskega procesa. Z izvedeno kratko likovno-

terapevtsko aktivnostjo v okviru Zveze Prijateljev Mladine pa omogoča vpogled v samo 

prakticiranje likovne terapije z otroki. Analiza lastnih likovnih izdelkov in analiza likovnih 

izdelkov otrok sta pripomogli k primerjavi dognanj na področju psiholoških dogajanj 

posameznika pri ustvarjanju znotraj medija risbe ter znotraj medija slikarstva. 

  

KLJUČNE BESEDE: 

likovna terapija                          likovna terapija z otroki             likovno izražanje otrok 

analiza likovnih izdelkov           risanje v likovni terapiji            slikanje v likovni terapiji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DRAWING AND PAINTING IN ART THERAPY  

Through the general overview of the art therapy, the thesis presents different areas where art 

therapy is used, from working with children, adolescents and adults, to working with couples 

and families, within certain institutions and associations active on Slovene territory. 

Considering some specific characteristics of individuals, the art therapy is carried out 

individually or in groups. With the emphasis of art therapy for children, the thesis offers an 

insight into the process and functioning of art therapy centered on children's artistic 

expression, the understanding of their expression and their artwork, as well as the analysis of 

their artwork and the evaluation of the therapeutic process. Whereas, with some of the 

activities of art therapy carried out within the Slovenian Association of Friends of Youth, the 

thesis offers an insight into the practice of art therapy with children. The self analyses of 

author's artistic work and analyses of children's artwork have contributed to the comparison of 

findings in the field of psychological activities of individuals in their creative expressions 

while using drawing and painting as a media.  
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UVOD 

 Likovno ustvarjanje predstavlja pomemben del razvoja človekove osebnosti. Ustvarjanje 

samo je dinamičen in odprt proces, ki se razvija in raste ter z vsakim novonastalim likovnim 

izdelkom ustvarjalcu omogoča ozaveščanje in razumevanje lastnega notranjega sveta, prav 

tako sveta drugih ter ima pomembno vlogo pri oblikovanju pozitivne samopodobe. 

 Kot prostovoljka že nekaj let delujem pri organizaciji Zveze Prijateljev Mladine v Ljubljani, 

kjer se vse pogosteje srečujemo z otroki z raznovrstnimi oblikami vedenjskih težav, z otroki, 

ki izhajajo iz socialno zelo raznolikega okolja ter z otroki s posebnimi potrebami. Za 

omenjene otroke je zelo pomembno, če že ne nujno potrebno, da se jim zaradi vse 

skromnejšega števila ur likovnega pouka v osnovnih šolah omogoči dodatna izkušnja z 

likovnostjo v sodelovanju z drugimi oblikami pomoči, v obliki likovne terapije.  

 Osnovni namen pričujočega diplomskega dela je seznanitev z delovanjem in prakticiranjem v 

likovni terapiji, raziskati medij risbe in medij slikarstva v okviru likovne terapije, prav tako 

doumeti dogajanja psiholoških procesov v času nastajanja likovnih del, znotraj dveh 

omenjenih medijev  ter izvedba krajše likovno- terapevtske aktivnosti z otroki, v okviru 

organizacije ZPM.   
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I LIKOVNA TERAPIJA   

 

»Človeka pojmujemo kot celoto in likovno izražanje kot integralni del te celote. Dogajanje v 

»likovnem delčku« te celote lahko bistveno vpliva na vsa ostala dogajanja v človeku in 

obratno.« (Vogelnik, 1996, str. 6) 

 Likovna terapija je oblika terapije, v kateri posameznik s pomočjo likovnega izražanja, 

pogovora o likovnem izdelku in procesu, v katerem je nastal, povezuje svoja notranja 

doživljanja z zunanjo stvarnostjo in življenjskimi izkušnjami (Kariž, 2010). Od drugih oblik 

psihoterapije se razlikuje predvsem po tem, da obsega tri-smerni odnos, ki poteka med 

terapevtom, posameznikom in likovnim izdelkom (Hogan in Coulter, 2014). Likovna terapija 

pripomore k premagovanju in soočanju posameznikov z notranjimi napetostmi, bolečino in k 

oblikovanju pozitivne samopodobe. Predvsem pa je primerna za posameznike,  ki se težje 

izražajo verbalno, se vedejo neustrezno, imajo slabšo pozornost in koncentracijo, imajo 

čustvene težave in se slabše znajdejo v socialnih situacijah ter tistim, ki so pasivni in ne 

zmorejo smiselne in urejene aktivnosti. Namenjena je pravzaprav vsem, ki zmorejo in se 

želijo likovno izražati ter stremijo k višji kakovosti življenja oziroma k pozitivnim 

spremembam (Kariž, 2010). 

 

1 PODROČJA UPORABE LIKOVNE TERAPIJE 

1.1 LIKOVNA TERAPIJA Z OTROKI  

 Likovna terapija je namenjena tako otrokom z različnimi motnjami, oblikami prizadetosti ali 

bolečimi izkušnjami kot tudi običajnim, zdravim otrokom, ki potrebujejo zgolj spodbudo in 

varno okolje za svoj razvoj (Kariž, 2010). 

 

1.1.1 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana 

 Delovanje svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani je usmerjeno v 

varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. V omenjenem centru so zaposleni 

strokovnjaki različnih področij – psihologi, pedagogi, specialni pedagogi, pedopsihiatri, 

defektologi, logopedi in socialni delavci. Ti opravljajo korektivno, diagnostično, svetovalno 

in terapevtsko delo ter nudijo pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, 

učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem pri razreševanju vedenjskih, čustvenih, psihičnih 

ter tudi učnih težav otrok in mladostnikov. V svetovalnem centru izvajajo informativno-

izobraževalne programe, ki so namenjeni širšemu preprečevanju motenj pri otrocih in 

mladostnikih (Kariž, 2010). 

 Likovna terapija se je Svetovalnem centru pričela izvajati leta 1998 pod vodstvom likovne 

terapevtke Barbare Kariž. Od takrat pa do danes je z izvajanjem likovne terapije vsako leto 
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nudena pomoč novim otrokom in njihovim staršem. Ta v Svetovalnem centru poteka v skladu 

s šolskim koledarjem (od meseca septembra ali oktobra do meseca junija), in sicer v skupinski 

obliki. Strokovnjaki, zaposleni v Svetovalnem centru, v skupino usmerijo otroke z različnimi 

težavami in motnjami, ki se najpogosteje povezujejo s šolo oziroma z učenjem ali pa z 

družinsko situacijo. Pogosti razlogi za usmeritev so tudi naklonjenost do medija, slaba 

besedna komunikacija in iskanje področja, kjer bi se otrok lahko dokazal in sprostil (Kariž, 

2010). 

 

Likovno-terapevtska aktivnost 

 Likovni terapevt pred prvim terapevtskim srečanjem opravi uvodni razgovor s starši in otroki 

in  izvede individualno likovno-terapevtsko ocenjevanje otroka, s katerim ugotovi primernost 

vključitve otroka v skupino. Nato se pogovori še s strokovnjaki, ki ga seznanijo s posebnostmi 

in specifičnimi potrebami otrok, ki so jih napotili v tovrstno obravnavo (Kariž, 2010). 

 Na prvem srečanju so otroci seznanjeni z namenom izvajanja likovne terapije, skupaj s 

terapevtom postavijo pravila sodelovanja in šele nato pričnejo s praktičnimi aktivnostmi, ki so 

namenjene spoznavanju (Kariž, 2010). 

Namen in cilji likovne terapije, kot jih navaja Kariževa, so: 

 Podpora otroku, da izrazi in ozavesti svoje občutke, čustva in razmišljanja, da bi bolje 

razumel sebe in svojo okolico. 

 Učenje samostojnosti in odgovornosti ter sposobnosti prevzema nadzora nad lastnim 

življenjem. 

 Pridobitev uspešne, pozitivne socialne, čustvene in učne izkušnje (še posebej pri 

terapiji v skupini). 

 Blažitev otrokovih primanjkljajev in krepitev njegovih močnih področij. 

Ostali pomembni cilji: 

 Prepoznavanje, izražanje in ozaveščanje čustev, 

 krepitev pozitivne samopodobe, 

 spreminjanje neustreznih vedenjskih vzorcev, 

 razvijanje mehanizmov obvladovanja, 

 razvijanje avtonomnosti, 

 identifikacija ovir, ki preprečujejo napredek, 

 manjšanje tesnobe in napetosti, 

 razvijanje domišljije in ustvarjalnosti ter 

 osebnostna rast. 

 

 Likovni terapevt med prvim srečanjem opravi skupinsko likovno-terapevtsko oceno ter na 

osnovi tega, uvodnega pogovora in opazovanja oblikuje načrt, v katerem upošteva potrebe in 
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posebnosti otrok. Po zaključku vsakega srečanja terapevt zabeleži potek posameznih 

aktivnosti, vsebino pogovora in odzivnost otrok, čemur doda še svoja opažanja in 

razmišljanja. Na podlagi pridobljenih podatkov in opažanj po potrebi dopolni ali spremeni 

terapevtski načrt (Kariž, 2010). 

 Sodelovanje s starši otrok, ki so vključeni v likovno-terapevtsko obravnavo, je nujno. Ti se 

zavežejo, da bodo otroka pripeljali na dogovorjeno število srečanj, saj je redna udeležba zelo 

pomembna. Starši so seznanjeni tudi z namenom in zmožnostmi likovne terapije. V času 

obravnave je terapevt staršem na razpolago za kratke individualne razgovore, kjer jim v 

prisotnosti otroka pokaže likovne izdelke in pojasni, kaj so na določenem srečanju počeli. Ob 

polletju se terapevt s starši pogovori o otrokovem napredku in izpolnjevanju terapevtskih 

ciljev. Glede na prostorske in časovne zmožnosti ter pripravljenosti staršev na aktivno 

sodelovanje se občasno v Svetovalnem centru izvede tudi izkustveno delavnico za starše. 

Omenjena delavnica staršem omogoči spoznavanje likovno-terapevtske metode dela z otroki, 

izražanje njihove stiske v likovnem mediju ter izmenjavo izkušenj. Na zadnjem srečanju 

terapevt skupaj s starši pregleda otrokove dosežke in opravi evalvacijo, s katero skupaj 

ugotavljajo, ali je otrok katero izmed strategij, pridobljenih v skupini, prenesel v vsakdanje 

življenje ter v kolikšni meri so bila izpolnjena njihova pričakovanja (Kariž, 2010).  

 Likovni terapevt pa sodeluje tudi z zaposlenimi v Svetovalnem centru. Strokovnemu timu 

pred začetkom terapevtskih srečanj predstavi aktivnost v obliki predavanja s praktičnimi 

prikazi primerov. Za zaposlene likovni terapevt, na njihovo željo, organizira tudi praktične 

delavnice, ki nudijo priložnost za neposredno osebno izkušnjo in v katerih predstavi likovno-

terapevtsko metodo. S strokovnjakom, ki je otroka usmeril v skupino, likovni terapevt na 

začetku opravi uvodni razgovor, ki vključuje otrokovo anamnezo, diagnozo, prognozo in 

razloge za napotitev v likovno-terapevtsko skupino. V času obravnave se sestajata glede na 

potrebe. Ob zaključku srečanj pa ponovno opravita usmerjeni razgovor, ki vključuje 

ugotavljanje otrokovega napredka in spregovorita o nadaljevanju obravnave (Kariž, 2010). 

 Eno šolsko leto vključuje petindvajset do trideset srečanj. Zadnje srečanje je namenjeno 

otvoritvi razstave likovnih izdelkov otrok, ki so nastali v terapevtskem procesu. Po zaključku 

zadnjega srečanja likovni terapevt pregleda dosežke otrok, svoje ugotovitve poda v 

zaključnem poročilu, ki je namenjeno vsem sodelujočim, ter zaposlene Svetovalnega centra 

povabi na likovno razstavo. Razstavljeni izdelki so izhodišče za pogovor o posebnostih in 

dosežkih posameznih otrok (Kariž, 2010). 

 

Pomen in vloga likovno-terapevtske aktivnosti 

 Likovna terapija v Svetovalnem centru predstavlja dopolnilno terapevtsko aktivnost, ki 

prispeva k multidisciplinarnosti pri obravnavi otrok z različnimi težavami in motnjami. 

Strokovnjaki pri delu z otroki potrebujejo jasne smernice za ustrezno ukrepanje in razvijanje 

terapevtskega odnosa. Pogosto je otrokov napredek oviran zaradi njegovega odpora, 

nepripravljenosti za sodelovanje in notranje obrambe. Likovna terapija s svojim medijem 

pripomore k premagovanju odpora, saj poseduje drugačen način komunikacije, išče otrokova 
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močna področja, s tem pa omogoča samopotrjevanje. Poleg avditivne je v likovni terapiji 

prisotna tudi vizualna razsežnost, ki olajša proces učenja in sprejemanja. Likovno izražanje, 

predvsem pa likovni izdelki, omogočajo konkretno beleženje otrokovih izkušenj, čustev in 

doživljanj in kot taki strokovnjakom različnih poklicev odkrivajo pomembne informacije za 

spoznavanje otroka (Kariž, 2010). 

 

1.2 LIKOVNA TERAPIJA Z MLADOSTNIKI  

1.2.1 Projektno učenje mladih (PUM)  

 Program projektnega učenje mlajših odraslih (PUM) je neformalna oblika izobraževanja. 

Namenjen je mlajšim brezposelnim v starosti od 15 do 25 let. Projekt je razvil Andragoški 

center Slovenije in sicer z namenom, da mladim, ki so brez izobrazbe, poklica in zaposlitve, 

pomaga pri preseganju socialne osamelosti ter jih spodbudi k nadaljevanju šolanja, hkrati pa 

spodbuja pridobivanje veščin, ki olajšajo pot do zaposlitve. Mladi se soočajo s težavami, ki so 

pripomogle k opustitvi šolanja (odnosi v družini, slaba samopodoba, odvisnosti, socialne 

stisk…) ter s pomočjo mentorjev iščejo ustrezne rešitve. Program je brezplačen. Udeleženci 

se vanj vključijo prostovoljno, po priporočilu prijateljev, staršev ali po posvetu z mentorjem 

PUM ali pa po pogovoru s strokovnjakom drugih ustanov (svetovalci Zavoda za zaposlovanje, 

šolski svetovalni delavci, socialni delavci centrov za socialno delo). Vključenost v program 

traja od treh mesecev do praviloma enega leta. Dolžina posamezne vključitve je odvisna od 

potreb udeleženca oziroma od doseganja zastavljenih ciljev posameznika. V tem času mladi 

spoznavajo različne poklice in izobraževalne programe, ob tem pa skozi projektno delo 

odkrivajo svoje interese. Temeljni cilji programa so: spodbujanje osebnostne rasti, 

omogočanje splošnega izobraževanja ter oblikovanje poklicne, socialne in kulturne identitete, 

predvsem pa preseganje socialne izključenosti. 

 

 

1.2.2 Izvedba likovne terapije z mladostniki v PUM 

 Dragica Marinič (Caf in Slunjski, 2006), specialistka za pomoč z umetnostjo, poroča o 

izvedeni akcijski raziskavi z mladostniki v okviru programa Projektnega učenja mladih 

(PUM), ki jo je sama izvedla, in sicer s splošnim ciljem preučevanja učinkov likovne terapije. 

Udeležence likovne terapije je spremljala od začetnega stanja posameznika in skupine do 

posameznikovega stanja po zaključku izvajanja likovne terapije. Akcijska raziskava je 

vključevala skupino mlajših odraslih (9 oseb, v starosti med 19 in 26 let) z vedenjskimi in 

čustvenimi težavami ter prav tako z učnimi težavami. Udeležba je bila prostovoljna, 

skupinska srečanja pa so bila polodprta -  to pomeni, da se ob izgubi enega člana v skupino 

vključi nov član in nadomesti prejšnjega. Srečanja so potekala enkrat tedensko ob določenem 

dnevu in tudi uri. V  raziskavi so sodelovali: udeleženci PUM, mentorica programa PUM, 

likovna terapevtka in zunanji ocenjevalec - specializant pomoči z umetnostjo. 
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 Osnovna cilja likovne terapije, ki jo je izvedla z mladostniki, sta bila kot navaja Mariničeva 

(Caf in Slunjski, 2006) ponovna socialna integracija mladih v šolski sistem in širše družbeno 

okolje ter izboljšanje identitete s pridobivanjem novih socialni veščin. 

 Pri izvajanju likovne terapije Mariničeva (Caf in Slunjski, 2006) poudarja,  da sta izbira 

likovnega prostora in likovnega materiala odgovornost likovnega terapevta. Različne 

intervencije likovne terapije zahtevajo raznovrsten izbor likovnega materiala, pri čemer mora 

likovni terapevt upoštevati kulturno ozadje vsakega posameznika, s tem pa tudi izražanje 

skozi ustvarjene podobe ter vpliv značaja, temperamenta, starosti, življenjskih pogojev 

vsakega udeleženca likovne terapije posebej. Pri pomenu likovnega prostora Mariničeva 

navaja, da mora prostor udeležencem likovne terapije nuditi zaupnost, intimnost in biti 

prilagojen potrebam vsakega posameznika. Obenem je potrebno udeležencem zagotoviti 

prosto gibanje med samim ustvarjanjem, da so lahko aktivni z različnim likovnim materialom 

ter da lahko ustvarjajo skupinsko, v parih ali samostojno. Vsak  udeleženec premaguje svoj 

prostor in deli svoje delo z drugimi člani skupine. Prav tako je vsaka likovna terapija 

individualna, četudi se jo izvaja v skupini, saj je, kot pravi Mariničeva, vsak človek svet zase, 

z lastnimi potrebami in željami. 

Z omenjeno raziskavo je prišla Mariničeva (Caf in Slunjski, 2006) do naslednjih ugotovitev: 

 Likovnost ima poleg umetnostnega ali zabavnega medija tudi širše socialne 

razsežnosti. Iz česar sklepa, da je potrebno upoštevati oba vidika pri socialno 

pedagoškem delu, ki je usmerjeno k mladostnikom oziroma mlajšim odraslim s 

psihosocialnimi težavami. 

 Pozitivni učinki udeležencev Pum, ki so obiskovali likovno terapijo, so bili razvidni v: 

njihovem počutju, izboljšani koncentraciji, povezanosti s skupino, stališču do samega 

sebe kot individuuma znotraj skupine, pripravljenosti za sodelovanje ter sposobnosti 

načrtovanja tako umetniškega dela kot prihodnosti. 

 Likovno terapijo bi bilo priporočljivo in smiselno vključiti v program PUM, in sicer 

kot eno od obveznih vsebin. Le-to pa bi izvajal za to usposobljen strokovnjak - likovni 

terapevt. 

 

 Udeleženci omenjene likovne terapije so spoznali eno od možnih razvojnih poti, kjer lahko 

izživijo svoje notranje napetosti z uporabo umetnosti. Prav tako pa Mariničeva navaja (Caf in 

Slunjski, 2006), da je likovna terapija zagotovo ena izmed možnih socialno pedagoških 

intervencij, ki pripomore k izboljšanju počutja vsakega posameznika, spodbuja 

posameznikovo delovanje znotraj skupine in na splošno prispeva k višji kakovosti življenja. 
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1.3 LIKOVNA TERAPIJA Z ODRASLIMI 

1.3.1 Likovna terapija na področju dela s psihiatričnimi bolniki  

 Leta 1922 je nemški umetnostni zgodovinar in psihiater Hans Prinzhorn (1886–1936) objavil 

knjigo z naslovom Slikarstvo duševno bolnih. Knjiga vsebuje likovne izdelke psihiatričnih 

bolnikov različnih ustanov in je močno vplivala na strokovnjake s področja likovne umetnosti 

in psihiatrije, da so spremenili svoje dotedanje mnenje o duševni bolezni in umetnosti. Danes 

se avtorji s področja umetnostne terapije in drugih strok zavzemajo za preučevanje umetnosti 

kot sredstva za raziskovanje in osebno rast. Zanimanje strokovnjakov za likovno izražanje 

psihiatričnih bolnikov je bilo sprva povezano predvsem z diagnostično opredelitvijo duševnih 

motenj, danes pa se, kot pravi Kariževa (Caf in Canjko, 2008), likovnost uporablja tudi v 

terapevtske namene. 

 Kariževa (Caf in Canjko, 2008) je zapisala: »Ljudje z  duševnimi motnjami niso v povprečju 

nič bolj ali manj ustvarjalni kot drugi, med njimi pa najdemo posameznike z izjemnimi talenti 

in sposobnostmi, ki na sebi lasten način izražajo svoje doživljanje. Njihova likovna dela nam 

ne govorijo le o duševni bolezni in simptomih, temveč sporočajo njihove osebne stiske in 

radosti, ki so skupne vsem ljudem. Likovno izražanje je pot za prepoznavanje lastne identitete,  

krepitev samospoštovanja in iskanje notranje moči« (str. 80). 

 Gorjup (1999) pa pravi: »…dejstvo je, da prav kake posebne umetnosti duševno bolnih ni, je 

pa dobra in slaba likovnost« (str. 14). Prav tako navaja,da se likovnost  na nivoju patološkega, 

v vseh oblikah telesne in duševne prizadetosti, kaže kot dobro diagnostično sredstvo in je 

pokazatelj odklonov od pričakovanega v razvojnem odstopanju in zakasnitvah. Prav tako pa 

obsesija pri izbiri likovnih sredstev kaže na močno poudarjen osebnostni značaj, zmanjšane 

ali bolezensko spremenjene psihofizične zmožnosti oziroma stanje posameznika. Likovni 

jezik se tako kaže na dveh nivojih, med katerima so razlike na videz očitne - zdrava  in 

patološka osebnost, vendar pa med njima še zdaleč ni jasne ločnice. 

 

1.3.2 Psihiatrična klinika Ljubljana   

 Na Psihiatrični kliniki (PK) Ljubljana so zaposleni likovni terapevti, ki izvajajo individualno 

in skupinsko likovno terapijo. Posebna oblika intenzivne likovno-terapevtske obravnave, ki se 

navadno izvaja v individualni obliki ali v manjših skupinah, poteka v likovnem ateljeju. Ta je 

bil osnovan že leta 1968 in je bil sprva namenjen prostemu likovnemu ustvarjanju. Likovni 

atelje je bolnikom na voljo tudi za učenje različnih likovnih tehnik in prosto ustvarjanje v 

najrazličnejših materialih, pri čemer jim likovni terapevt nudi predvsem spodbudo in tehnično 

pomoč. Ateljejska dejavnost je namenjena vsem bolnikom, ki se želijo izražati v omenjenem 

mediju ali za katere strokovni tim posameznega oddelka meni, da bi jim bilo likovno izražanje 

v pomoč pri rehabilitaciji. Kariževa navaja (Caf in Slunjski, 2006), da se udeležba pri 

izvajanju likovne terapije priporoča predvsem tistim osebam, ki: 
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 se težje besedno izražajo in imajo težave pri socialni komunikaciji, 

 so naklonjeni do medija, 

 imajo težave s samospoštovanjem, 

 jim primanjkuje samostojnosti in samoiniciativnosti, 

 imajo težave na področju specifičnih funkcij in spretnosti, 

 so nagnjeni k zmanjšani usmerjeni dejavnosti. 

 Likovnost pripomore k usvajanju novih spretnosti, ki so uporabne tudi v vsakdanjem 

življenju, ter je kot taka posameznikom v veliko pomoč pri zmanjševanju razlik med željami 

in njihovimi dejanskimi zmožnostmi. Prav tako pa nekatere na novo odkrite spretnosti za 

bolnike pomenijo pot k bolj polnemu in kakovostnejšemu načinu življenja, saj je likovno 

izražanje področje navezovanja socialnih stikov in pot do samouresničitve in osebne rasti. 

Likovno izražanje pa ima poleg že omenjenih še nekatere druge pozitivne učinke: 

zmanjševanje duševne napetosti, negotovosti, strahu, razvijanje samozavesti, samostojnosti, 

pozitivne samopodobe, spodbujanje k sprejemanju lastnih odločitev in odgovornosti ter 

razvijanje ustvarjalnosti in pozitivnih čustev. Pomembno je, da likovni terapevt skozi likovno 

terapijo za udeležence ustvarja priložnosti, v katerih se lahko izkažejo in s tem krepijo svoja 

močna področja (Caf in Slunjski, 2006). 

 Likovni izdelki, ki nastajajo v času celotnega likovno terapevtskega procesa, so dobri 

pokazatelji bolnikovega stanja in njegovih sprememb. Uporabljajo se kot sredstvo za 

beleženje terapevtskega procesa in so zelo pomembni za razumevanje bolnikovega napredka. 

Analiza likovnega izdelka je zapletena in poleg samega likovnega izdelka vključuje tudi 

bolnikovo vedenje v času srečanja, njegove besedne izjave - interpretacijo, pomembne 

dogodke iz bolnikovega življenja, njegovo tekoče življenjsko dogajanje, bolnikov odnos do 

terapevta, primerjava z njegovimi ostalimi likovnimi izdelki, vpliv drugih obravnav in drugo. 

Za razumevanje likovnega izdelka je pomembno, da terapevt bolnika ves čas spodbuja k 

povezovanju z izdelkom in izražanju svojih misli in občutkov. Cilj likovne terapije, kot navaja 

Kariževa (Caf in Slunjski, 2006), ni umetniško delo, pomembnejše od tega je proces 

nastajanja le-tega in spoznavanje sebe ter svojih zmožnosti. 

 Velika večina dejavnosti, namenjenih psihosocialni rehabilitaciji bolnika, v bolnišnici poteka 

skupinsko. Likovno terapevtske obravnave pa potekajo v likovnem ateljeju v manjših 

skupinah ali individualno, kar je v veliko pomoč tistim bolnikom, ki se težje izražajo v 

skupini. Individualen pristop, kot navaja Kariževa, pripomore k zmanjševanju ali odpravljanju 

omenjenih težav ter postopno razvija možnosti vključevanja v skupino. Omogoča tudi 

individualno upoštevanje bolnikove osebnosti, njegovih potreb, interesov in sposobnosti. 

Zaradi terapevtove popolne pozornosti, namenjene enemu bolniku, ima ta večje možnosti za 

samostojno odkrivanje in spoznavanje stvari, izraženih v njemu lastnem likovnem izdelku in 

prav tako tudi za hitrejši napredek (Caf in Slunjski, 2006). 

 Naloga likovnega terapevta, kot pravi Kariževa (Caf in Canjko, 2008), je sodelovanje tako pri 

zdravljenju kot pri rehabilitaciji psihiatričnega bolnika. Psihiatrično zdravljenje je usmerjeno 

predvsem v zmanjševanje simptomov bolezni, medtem ko se rehabilitacija nanaša na 

obvladovanje bolezni in razvijanje kakovostnega življenja. Izguba občutka nadzora je eden 
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izmed največjih problemov, s katerim se srečujejo bolniki s hudimi duševnimi težavami. 

Likovna izrazna sredstva veliko pripomorejo pri ponovni vzpostavitvi nadzora, prepoznavanju 

stresnih dejavnikov, ki vodijo do izbruha bolezni, ter tudi vizualizaciji rešitev. Likovno-

terapevtske aktivnosti terapevt oblikuje tako, da udeleženci poizkušajo prepoznati izvor stresa 

oziroma napetosti ter iščejo možnosti, kako se z njim spopasti. Likovni terapevt bolniku pri 

rehabilitaciji nudi pomoč tudi v obliki usmerjanja v različne organizacije in društva (pri čemer 

zunanje sodelavce obvešča o bolnikovih sposobnostih in potrebah) ter informiranja o 

možnostih sodelovanja na različnih likovnih kolonijah, mednarodnih projektih, razstavah ter o 

možnostih izobraževanja ali udejstvovanja na likovnem področju (Caf in Slunjski, 2006).  

 Kariževa navaja (Caf in Slunjski, 2006), da likovno-terapevtska dejavnost v Psihiatrični 

kliniki Ljubljana nedvomno prispeva k uspešni rehabilitaciji bolnika, kar se kaže v velikem 

obsegu in različnih oblikah te dejavnosti, ki je postala del celostne obravnave bolnika na 

posameznem oddelku.  

 

1.4 LIKOVNA TERAPIJA S PARI IN DRUŽINAMI   

 Uporaba likovne terapije v delu s pari in družinami predstavlja alternativni način  

komunikacije za vse družinske člane. Vizualni jezik je skozi metafore in podobe razumljiv 

vsem ter olajša pot do kompleksnejše verbalne razprave. Še posebej je priporočljiv za mlajše 

družinske člane, ki s pomočjo vizualnega jezika lažje razumejo težave, sodelujejo pri 

reševanju le-teh ter mnogokrat le tako lahko prepoznajo različne perspektive ostalih 

družinskih članov. Ne glede na starost se nekateri družinski člani lažje izražajo likovno kot 

verbalno in tako lažje predstavijo, kako trenutni medosebni odnosi v družini vplivajo na njih. 

Družinska likovna terapija pripomore k premagovanju generacijskih preprek le v primeru, ko 

pri terapij sodeluje celotna družina. Likovni terapevt pa mora pri tem upoštevati zmožnosti 

vsakega posameznika in temu prilagoditi celoten način dela ter brez predsodkov vzdrževati 

pravilo, da vidi perspektivo vsakega posameznika in se ne zavzema le za del družine, ki mu je 

bližje v razmišljanju (Coulter in Hogan, 2014).   

 Terapija s pari in družinami je posebno področje, ki je po načinu dela precej podobno delu v 

skupini, vendar bolj »nevarno«. Dinamika interakcije je veliko močnejša, nepredvidljiva in 

predstavlja za terapevta velik izziv. Osredotočenje  je na trenutnih vzorcih interakcije med 

družinskimi člani in ne toliko na obsežnem dogajanju v preteklosti. Procesi in obstoječi vzorci 

komunikacije med družinskimi člani ali med partnerjema preprečujejo vzpostavitev 

družinskega ravnovesja. Naloga terapevta je, da svojo strategijo intervencije oblikuje tako, da 

pretrga dosedanji način delovanja družine. Likovne aktivnosti so lahko zabavne, polne 

humorja, ne glede na resnost težav in kot take nudijo možnost tudi morebitnim nasprotujočim 

ali upirajočim se družinskim članom, da jih pritegnejo. Prav tako omogočajo izražanje 

občutkov skozi metafore in simbole, saj je le-te za nekatere mnogokrat z besedami težko 

izraziti (Coulter in Hogan, 2014). 
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1.4.1 Likovna terapija s pari 

 Zapletena zgodovina v partnerskem odnosu je ponavadi vzrok za odločitev za tovrstno 

terapijo. Pogosto so prisotni utrjeni vzorci komunikacije, ki so se z leti le krepili in par 

pripeljali v brezizhodno situacijo. Četudi je par v novem partnerskem razmerju, obstaja velika 

verjetnost, da bodo izkušnje iz prejšnjega partnerskega razmerja enega ali drugega partnerja 

vplivale na trenutno – novo razmerje. Obstaja pa tudi verjetnost, da terapevtova lastna 

izkušnja v sedanjem ali preteklem partnerskem odnosu vpliva na njegov odziv pri določenem 

paru. Zlahka se terapevtu primeri, da strah, bojazen, hrepenenje ali zaskrbljenost para postane 

njegov strah, bojazen ali njegovo hrepenenje (Crago, 2006, v Coulter in Hogan, 2014). 

 Osnovni princip učinkovite terapije je zaveza terapevta, da on vodi terapevtski proces, par pa 

upravlja z vsebino procesa. Če se terapevt preveč ukvarja s samo vsebino, se pogosto zgodi, 

da nehote zavzame stališče enega ali drugega partnerja. Pogosto se dogaja, da simbolni način 

predstavitve pri parih predstavlja globoke, manj zavedne probleme oziroma delujočo 

dinamiko v partnerskem odnosu. Upravljanje s procesom terapevtu nalaga vlogo tolmača pri 

fenomenu ponavljajoče se vsebine, njegova naloga je par ozavestiti o ponavljajočih se 

vzorcih. Zato par povabi, da narišeta nekaj, kar se navezuje na točko, ko se problem prične 

ponavljati. Ko to storita večkrat, v nekem časovnem presledku, je osnovni namen terapevta 

pomagati paru, da uvidi nastalo razliko oziroma napredek. Kajti vizualna konkretizacija 

vsebine omogoča, da je ta videna in slišana s strani drugega. Torej nekaj, kar je bil prej le 

notranji, nezavedni čustveni vzvod posameznika, postane s pomočjo vizualnega – simbolov, 

metafor ali pisno predstavitvijo neka zunanja oblika, ki šele kot taka nudi priložnost za 

razumevanje problema s strani perspektive drugega. Z nastajanjem vizualnih podob se razvije 

potencial za rojstvo refleksije, s tem pa se zgodijo spremembe in hkrati tudi napredek znotraj 

partnerskega odnosa (Coulter in Hogan, 2014) .  

 Namen terapije za pare je »prekinitev (začaranega) kroga napačnih prepričanj, ki paru 

onemogočajo razumevanje eden drugega« (Riley, 2003, v Coulter in Hogan, 2014). 

 

1.4.2 Družinska likovna terapija   

 Družinski likovni terapevt se mora, bolj kot na posamezne situacije, ki pripeljejo do 

problema, osredotočiti na naravo komunikacije med družinskimi člani. Pomembno je, da 

terapevt nastalih težav ne dojema kot disfunkcionalnih ali kot znak šibkosti, temveč kot 

ponavljajoče se vzorce v interakciji med družinskimi člani. Z vsebino in procesom različnih 

likovnih nalog si družinski likovni terapevt prizadeva razumeti delujoči družinski sistem in 

odkriti, kako se nehoteni vzorci komunikacije ponavljajo. Družina deluje kot samo-

regulacijska organizacija, ki teži k ohranitvi same sebe, kljub zunanjemu pritisku in notranjim 

dogajanjem, kot so rojstvo, smrt in razvojne spremembe posameznikov znotraj nje (Coulter in 

Hogan, 2014). 

 Otroci v puberteti/mladostniki, ki se navadno upirajo družinski likovni terapiji, lažje 

sodelujejo, če je tovrstna intervencija naslovljena na konkreten problem. Vzročnost je krožni 
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proces, osnovan na kibernetičnem konceptu povratne informacije. Iz česar sledi: ne glede na 

kakšen način se v družinskem sistemu interakcija prične, bo izid vedno enak. Primer: ko je en 

izmed družinskih članov označen za »grešnega kozla«, ne glede na to kaj ali kdo prispeva k 

nastanku problema ali h krizi, bo  delujoča dinamika v disfunkcionalnem družinskem sistemu 

vedno potekala tako, da bo krivec za vse vedno ta ena in ista oseba. Tak vzorec je utrjen in 

vedno ponavljajoč (Coulter in Hogan, 2014). 

 Likovna terapija pa ponuja postavljanje družinskih okvirjev na novo in prostor za jasno 

obliko, saj je v naravi likovnega dela, da se ga »uokviri«. Fizično uokvirjanje likovnih 

izdelkov na novo, v likovni terapiji, s pomočjo striženja, prestavljanja in spreminjanja pozicije 

likovnega izdelka, pripomore k prezračevanju družinskih vprašanj ter k spreminjanju  

ustaljenih perspektiv. Sam potek od metafore do fizičnega uokvirjanja likovnih del lahko vodi 

do sprememb znotraj družinskega dogajanja, čemur se pridružuje refleksija. Terapevt in 

ostali, ki so v terapijo vključeni, se zavežejo simbolno-metaforični komunikaciji, ki ne 

predstavlja grožnje za nikogar izmed njih. Za terapevta je značilna uporaba verbalnih in prav 

tako tudi vizualnih metafor. Ko je intervencija predstavljena z metaforami, se velikokrat 

klienti niti ne zavedajo, kdaj točno se intervencija prične. Koncept vizualnih metafor pritegne 

celotno družino veliko prej kot verbalni. Družinske podobe določajo vsebino terapije; terapevt 

pa zagotavlja proces, v katerem so družinski problemi naslovljeni (Coulter in Hogan, 2014). 

 Družinska likovna terapija je lahko uspešna le, če v njej sodelujejo vsi družinski člani. 

Podobno je v psihiatriji za odrasle, saj ta  priporoča, da poleg tistega, ki trpi zaradi mentalne 

bolezni in se zdravi, da so v terapevtsko obravnavo vključeni tudi družinski člani. Likovna 

terapija nudi vpogled in refleksijo v celoten način delovanja in dinamiko znotraj neke družine 

(Coulter in Hogan, 2014). 

 

2 OBLIKE LIKOVNE TERAPIJE Z OTROKI 

2.1 DELO Z OTROKI V SKUPINI 

 Danes mnogo strokovnjakov uporablja umetnost pri delu v skupinah. Namen in poudarek se 

je prenesel s pojma »zdravljenje« na pojme »rast«, »razvoj« in »kvaliteta življenja« 

(Vogelnik, 1996). 

 Likovno-terapevtska skupina z uporabo  svojega medija omogoča sočasno aktivno 

sodelovanje vseh udeležencev. Primerna je zlasti za posameznike, na katere skupinsko delo 

vpliva pozitivno, a se ob izpostavljanju ne počutijo dobro. Delo v skupini omogoča otrokom 

srečevanje vrstnikov v varnem okolju, kjer si pridobivajo uspešne učne, socialne ter tudi 

estetske izkušnje. Skupinsko delo jih spodbuja k izražanju, ozaveščanju ter razumevanju 

notranjih in medosebnih konfliktov. Je tudi prostor za preizkušanje novih vedenjskih oblik, 

učenja načrtovanja, organiziranosti in deljenja svojih idej, čustev, prostora in materiala z 

drugimi. Vsakemu otroku posebej pa je potrebno zagotoviti, da se ta počuti sprejetega in 

uspešnega že od trenutka vstopa v skupino. Le tako lahko postopno napreduje in krepi 

pozitivno samopodobo. Uporaba likovnega izražanja pri delu s skupino omogoča 
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enakovredno in sočasno aktivno udeležbo vseh otrok, ki lahko vstopajo na individualnem 

nivoju znanja, čutenja in doživljanja. Interakcijske likovne aktivnosti, spremljanje likovnih 

izdelkov drugih in pogovor o njih pripomorejo k izgrajevanju zaupanja med posamezniki in 

pozitivne skupinske dinamike (Kariž, 2010). 

Skupina je lahko: 

 Zaprta - skupina ima stalno število udeležencev, ki se ne spreminja. 

 Polodprta - skupina ob izgubi/izstopu enega udeleženca iz skupine tega nadoknadi z 

novim. 

 Odprta - skupina nima vnaprej določenega števila udeležencev. Otroci se vključujejo 

in izstopajo po potrebi, sproti. 

 Starostno homogena - skupina vrstnikov. 

 Starostno heterogena - skupina udeležencev različne starosti. 

 Pri sestavi skupine je nujno upoštevati namen in cilje terapije ter starost udeležencev. Večje 

skupine, kot pravi Kariževa (2010), omogočajo več priložnosti in možnosti za verbalno in 

neverbalno komunikacijo, manjše skupine pa imajo navadno intimnejši in bolj podporen 

značaj. Starostno heterogene skupine imajo številne pozitivne učinke: starejši otroci pogosto 

uživajo v priložnosti, da so lahko mlajšim mentorji, s tem si gradijo samozavest in 

samozaupanje; mlajši pa si na starejše želijo narediti vtis in se trudijo, da bi bili kar se le da 

uspešni. Vendar pa velike starostne razlike med otroki pomenijo tudi velik razkorak v načinu 

razmišljanja, izražanja, doživljanja in vedenja. 

 

Srečanje/a skupine 

 Nekatere skupine se srečujejo redno, daljše časovno obdobje in likovna terapija je v takšnih 

skupinah najbolj učinkovita. Skupine imajo lahko vnaprej določeno število srečanj, nekatere 

skupine pa se srečajo samo enkrat, običajno v obliki intenzivnih delavnic. Pri krajših srečanjih 

pogosto zmanjka časa, da bi vsi udeleženci spregovorili o svojih izdelkih, če pa je srečanje 

predolgo, pa udeležencem, predvsem otrokom, zmanjka energije in zbranosti. Izjema so 

intenzivne delavnice likovne terapije, katerih namen in cilji se razlikujejo od dlje časa 

trajajoče terapije. Koliko časa otroci obiskujejo skupino, je odvisno od načina vstopa vanjo: 

na lastno željo, na predlog strokovnjaka ali kot del rednega programa zdravljenja (Kariž, 

2010). 

 Kot pravi Vogelnikova (1996), pa nobena oblika srečanja ni edina pravilna. Možnosti je več. 

Lahko je na primer na začetku več časa namenjenega pogovoru, kar pripomore k sprostitvi 

napetosti in ustvari primerno razpoloženje za pričetek likovnega izražanja. Ustvarjanje je 

lahko osnovna dejavnost, ki hkrati pomeni tudi intenzivno komuniciranje med posamezniki 

znotraj skupine. V tem primeru dodaten pogovor skoraj ni potreben. Lahko pa je likovno 

izražanje le okvir za družabno srečanje in so pogovori med odmori izrednega pomena.  

 



 

15 
 

2.1.1 Individualiziran pristop znotraj skupine 

 Pogoj za posamezniku prilagojeno delo znotraj skupine je majhno število udeležencev ter 

terapevtova sposobnost za usklajevanje individualnega dela s skupinskim, prav tako pa 

dojemljivost za potrebe posameznika. Individualiziranim razlikam otrok je potrebno prirediti 

vsebino aktivnosti in način izvedbe, s skupno, dovolj široko temo, ki omogoča različne načine 

identifikacije. Pri individualiziranem delu pa je nujno upoštevati: otrokove značajske 

lastnosti, razvojne značilnosti posameznega starostnega obdobja in odstopanja, različno 

stopnjo primanjkljajev oziroma motnje ter različno stopnjo in manifestacijo vedenjskih, 

čustvenih in socialnih odklonov. Potrebno je upoštevati posameznikove potrebe, interese in 

sposobnosti, prav tako pa mora biti pristop usmerjen k razvijanju in uveljavljanju otrokove 

osebnosti. Likovna aktivnost vse to omogoča, saj je otrok med likovnim izražanjem sam s 

seboj, kljub temu da je v skupini (Kariž, 2010). 

 

Prednosti in pomanjkljivosti dela z otroki v skupini  (Liebmann, 2004):        

Prednosti:     

 Posamezniki s sorodnimi težavami in potrebami si lahko nudijo podporo. 

 Skupina je prostor, ki omogoča socialno učenje, ta pa temelji na povratnih 

informacijah. 

 Posamezniki imajo možnost preizkušanja novih vedenjskih vzorcev in vlog, ob 

upoštevanju odziva drugih. 

 Skupinsko delo nudi možnost raziskovanja primarnih družinskih vzorcev in dinamike. 

 Določenim posameznikom bolj odgovarja skupinsko delo, ker  je za njih individualna 

oblika dela preveč intenzivna in intimna. 

 Delo v skupini omogoča udeležencem učenje demokratičnosti, sodelovanja in 

odgovornosti. 

 Nekateri terapevti raje delajo s skupinami kot posamezniki. 

 Skupinsko delo je ekonomično, saj en strokovnjak nudi pomoč več otrokom hkrati.                                                                                              

  

Pomanjkljivosti: 

 Zaupnost se razvija težje in počasneje kot pri individualnem delu z otroki. 

 Terapevt posameznikom namenja manj pozornosti kot pri individualnem delu. 

 Posamezni udeleženci se lažje izognejo sodelovanju. 

 Nekateri udeleženci imajo bolje razvite likovne in verbalne spretnosti, kar  lahko 

ogroža preostale . 

 Skupina je lahko negativno označena oziroma stigmatizirana.  

 Terapevtova organizacija je zahtevnejša kot pri individualnem delu z otroki. Za 

izvedbo je potreben večji prostor, več finančnih sredstev ter več časa za izbiro in 

pripravo udeležencev. 
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 Pri sestavljanju likovno-terapevtske skupine je priporočljivo upoštevati, navaja Kariževa 

(2010) značilnosti otrok ter naravo motnje oziroma vrsto težav potencialnih udeležencev. 

Udeleženci s podobnimi težavami si lahko izmenjajo izkušnje, tisti z različnimi težavami pa 

lahko drug drugemu nudijo drugačno obliko podpore in nove vidike razmišljanja. Velikost in 

sestava skupine naj bi omogočala vzdrževanje besednega in očesnega kontakta med 

terapevtom in vsemi udeleženci, zadostno število udeležencev za izvajanje skupinskih 

projektov, izmenjavo idej in razvijanje socialne interakcije, enak odmerek časa za vse prisotne 

ter napredek vsakemu otroku (terapevt mora poiskati vsaj eno izhodišče, ki je skupno vsem 

udeležencem. 

 

2.2 INDIVIDUALNA TERAPIJA 

 Pri individualni likovni terapiji je v polni meri upoštevan otrokov značaj, njegove potrebe in 

zanimanja ter sposobnosti. Zaradi velike pozornosti in naklonjenosti terapevta, otrok hitreje 

razvije občutek varnosti in zaupanja. Zaradi intenzivnosti dela pa so navadno rezultati 

razvidni veliko hitreje kot v skupini Tovrsten pristop je nujen, kot navaja Kariževa (2010) 

kadar: 

 strokovnjak, ki napoti otroka v obravnavo, meni, da bi bil zanj tovrsten pristop najbolj 

primeren, 

 otrok sam izrazi željo po individualnem delu, 

 se otrok kljub več poizkusom ne more vključiti v skupino, 

 je njegov problem tako specifičen, da ga ne moremo obravnavati z uporabo skupne 

teme, 

 je vključitev v skupino zaradi čustvenih, vedenjskih in komunikacijskih težav 

prezgodnja (v tem primeru individualna obravnava predstavlja pripravo oziroma uvod 

v skupinsko obliko dela). 

 

3 PROCES IN POTEK DELOVANJA V LIKOVNI TERAPIJI 

3.1 PROCES DELOVANJA LIKOVNE TERAPIJE 

Običajen proces likovne terapije z otroki se odvija v treh fazah (Kariževa, 2010). 

Začetna faza ali obdobje spoznavanja je osnova za vse nadaljnje delo in vključuje: 

 individualno oceno otrokovega stanja in potreb, 

 likovno-terapevtske aktivnosti spoznavnih in povezovalnih vsebin, 

 oblikovanje pravil vedenja in sodelovanja, 

 sklenitev terapevtskega dogovora (ki opredeljuje vlogo terapevta  in otroka), 

 sprejemanje otrokove odgovornosti, da bo srečanja obiskoval redno, opravljal 

aktivnosti, se učil, spraševal, komuniciral s terapevtom in ostalimi člani skupine. 



 

17 
 

 Osnovni cilj individualne ocene otrokovega stanja in potreb je pridobivanje informacij in 

vzpostavitev terapevtskega odnosa. V namen ocene terapevt v začetni fazi izvede z otrokom 

največ tri krajše začetne likovne aktivnosti, ki se nanašajo na otrokovo percepcijo sebe, 

družine in širšega okolja. Informacije, ki se odkrijejo v likovnem izdelku, opažanja otrokovih 

miselnih, čustvenih in vedenjskih procesov in na podlagi že obstoječih podatkov o otroku - o 

njegovih značilnostih,  preteklosti, težavah in okolju, iz katerega izhaja, lahko terapevt poda 

individualno oceno otroka. Nujno pa je otroka seznaniti s potekom in namenom ocenjevanja. 

Po zaključku aktivnosti terapevt otroka spodbudi k izražanju svojih predlogov in želja ter ga s 

tem že aktivno vpelje v terapevtski proces. Sledijo likovno-terapevtske aktivnosti, ki so v prvi 

(začetni) fazi namenjene spoznavanju in sproščanju ter stremijo k cilju, ki je oblikovanje 

terapevtskega odnosa in ustvarjanje zaupanja. Preden terapevt s skupino preide k drugim, bolj 

zahtevnim, vsebinam, je nujno dovolj časa nameniti uvodu. Pomembno pa je tudi, da je prvih 

nekaj srečanj zaključenih z empatičnim in pozitivnim odzivom terapevta na otrokovo 

sodelovanje ter njegove prispevke. 

 

Srednja faza omogoča pridobitev otrokovega zaupanja, predstavlja začetek naslavljanja 

ključnih vprašanj in problemov ter vključuje: 

 pripravljenost otroka spregovoriti o osebnih vsebinah, 

 ukvarjanje s ključnimi problemi, 

 samostojno prepoznavanje otroku lastnih težav in ugotovitev, ali so te povezane z 

njegovimi stališči in občutki, 

 pomoč terapevta pri soočanju z dvomi in pri krepitvi notranjih moči za doseganje 

pozitivnih sprememb, 

 usvojitev metode skupinskega dela (v skupinskem kontekstu), 

 značilnosti otrokove samopodobe (na likovnem področju). 

Skupina pogosto že med srednjo fazo deluje kot varen prostor za izražanje čustev, 

sprejemanje drugačnosti ter preizkušanje novih vedenjskih oblik. 

 

Zaključna faza pomeni ukvarjanje z ločitvijo, izgubo in prehodom ter načrtovanjem 

otrokovega samostojnega dela in vključuje: 

 usmerjenost k doseganju otrokove samostojnosti pri uporabi usvojenih strategij 

obvladovanja sebe in svoje okolice, 

 uvid otroka (s pomočjo terapevta) v lasten napredek in priprava na samostojno delo,  

 pregled nastalih likovnih del ter pogovor (s terapevtom) o dosežkih in načrtovanje 

prihodnosti, 

 soočanje z ločitvijo in izgubo (ki mora biti napovedana vnaprej). 

 Mnogokrat se primeri, da si posamezni otroci ne želijo zapustiti varnega okolja skupine in 

podpore terapevta. Iz tega razloga se lahko zgodi, da kljub napredku skozi terapijo otrok v 
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zaključni fazi nazaduje. Možno je tudi, da otrok zaključek terapevtskega procesa poveže z 

drugo izkušnjo ločevanja ali izgube. Na to mora biti terapevt pripravljen ter otroku nuditi 

oporo, ko se sooča z morebitnimi močnimi čustvi (Kariž, 2010). 

 

3.2 BELEŽENJE, VREDNOTENJE IN INTERPRETACIJA 

LIKOVNOTERAPEVTSKEGA PROCESA  

 Beleženje in vrednotenje likovno-terapevtskega procesa je precej zahtevna, a nujna naloga 

terapevta, saj omogoča spremljanje otrokovega napredka oziroma nazadovanja in ustrezno 

prilagoditev terapevtskega načrta (Kariž, 2010). 

Beleženje 

Beleženje poteka terapije se lahko izvaja na različne načine in v različnih oblikah. Pomembno 

vlogo ima oblika terapije ter namen zbiranja podatkov. Nekateri terapevti se odločijo za 

beleženje dogajanja neposredno na skupini, z zapisovanjem ali snemanjem (kamera, 

diktafon), pri čemer je potrebno zavedanje, kot navaja Kariževa (2010), da  tovrstna oblika 

spremljanja procesa ni vedno primerna za vse otroke, hkrati pa tehnični postopki terapevtu 

lahko onemogočajo aktivno sodelovanje in nudenje individualne pomoči. Predvsem pa je 

pomembno, da terapevt, ki se odloči za snemanje in zapisovanje v času srečanja, o tem 

vnaprej obvesti otroke in starše, pridobi njihovo dovoljenje ter jim razloži, čemu so zapiski in 

posnetki namenjeni ter komu jih terapevt namerava pokazati. Beleženje podatkov se lahko 

uporabi za sprotno načrtovanje vsebine terapevtskih srečanj, redno ali zaključno poročilo o 

poteku terapije, strokovno mnenje ali pa za usmerjeno raziskavo. 

Vrednotenje  

 Razmišljanje o dosežkih oziroma vrednotenje je pomembno za načrtovanje likovno-

terapevtskih aktivnosti ter za spremljanje samega procesa. Vrednotenje izvaja terapevt v 

sodelovanju s svojimi sodelavci ter prav tako z udeleženci likovne terapije. To lahko poteka v 

pisni ali pogovorni obliki. Sprotno vrednotenje likovnih izdelkov, ki ga terapevt ob zaključku 

srečanja opravi skupaj z otroki, otrokom omogoča spremljanje lastnega napredka oziroma 

sprememb, doseženih v terapevtskem procesu (Kariž, 2010). 

 

Interpretacija in pogovor  

 Likovni izdelki v likovni terapiji, navaja Kariževa (2010), so na voljo za interpretacijo tako 

otroku kot tudi terapevtu in imajo veliko sporočilno moč. Terapevt mora otroku dopuščati in 

ga spodbujati, da sam osmisli pomen likovnega izdelka in svojih občutkov. O interpretaciji 

likovnega izdelka Vogelnikova (1996) meni, da je ta vedno subjektivna. Ker ta govori prav 

toliko o človeku, ki likovni izdelek razlaga, kot o likovnem izdelku samem. Pri tem pa 

poudarja, da je najpomembnejša razlaga avtorja in ne terapevta, saj terapevt z neustrezno 

razlago lahko zagreši marsikatero napako. Pogovor otroka z likovnim terapevtom o 
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otrokovem likovnem izdelku, navaja Kariževa (2010) je pravzaprav postopek preoblikovanja 

likovno-terapevtskega procesa v besede. Omenjeni pogovor terapevtu omogoča pridobivanje 

pomembnih informacij o načinu čustvovanja, razmišljanja, o njegovem vrednostnem sistemu 

in o dojemanju sebe v okolju, v katerem živi. Otroku pa omogoča izraziti svoje misli, občutke 

in doživljanja ter ga nemalokrat spodbudi, da spregovori o vsebinah, do katerih je sicer 

zadržan. Pogovor in oblikovanje izdelka sta navadno dva ločena procesa. K pogovoru naj bi 

terapevt spodbujal le tiste, ki sami dajejo pobudo za to in so sicer zadržani. Ostali otroci naj bi 

pri oblikovanju likovnega izdelka imeli možnost, da med samim izražanjem razmišljajo o 

sebi. Po končani likovni aktivnosti s fizičnim odmikom likovnih izdelkov od avtorjev - z 

namestitvijo izdelkov na tla, steno, stojala, terapevt otrokom omogoči, da izdelek vidijo in 

sprejmejo kot celoto, ločeno od sebe. Pri razčlenjevanju vsebine likovnega izdelka je terapevt 

otrokom v pomoč z zastavljanjem odprtih vprašanj. 

 Tako kot Kariževa (2010) tudi Vogelnikova (1996) priporoča pregled likovnih izdelkov, ki 

jih je posameznik ustvaril v daljšem časovnem obdobju, ker le tako lahko terapevt prepozna 

morebitne ponavljajoče se teme, vzorce ali barve. Lahko se zgodi, da te prepozna avtor sam 

ali pa ga na to opozorijo drugi udeleženci skupine. Po določenem času, ob ponovnem 

pregledu lastnih likovnih izdelkov, lahko avtor te vidi v popolnoma drugačni luči 

(Vogelnik,1996). 

 

Analiza likovnega izdelka 

Poleg analize likovnega izdelka analiza v likovni terapiji vključuje (Kariž, 2010): 

 otrokovo vedenje v času srečanja, 

 njegovo interpretacijo izdelka oziroma njegove komentarje, 

 strukturo srečanja, 

 pomembne dogodke iz otrokove preteklosti, 

 tekoče življenjsko dogajanje, 

 odnos do terapevta, 

 interakcijo z drugimi otroki (pri delu v skupini), 

 primerjavo z njegovimi ostalimi izdelki in  

 vpliv drugih vrst pomoči, ki jih v tistem času prejema. 

 Rubinova (2005) navaja, da je pri analizi likovnih izdelkov otrok potrebna previdnost ter, da 

se mora terapevt izogibati prenagljenemu sklepanju in posploševanju. Končnega likovnega 

izdelka pa se nikdar ne sme ločiti od procesa, v katerem je nastal. 

 Terapevtova dobro razvita dojemljivost za vizualna sporočila je pogoj za razumevanje 

likovnega izdelka. Pri razumevanju mora biti pozoren na naslednje elemente: 

 izkoristek prostora v risbi, 

 razmerje velikosti med upodobljenimi elementi, 

 izbira barve, 
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 stopnja organiziranosti elementov, 

 jasnost, 

 dovršenost, 

 simetrija, 

 gibanje, 

 sosledje elementov v risbi ter njihovo spreminjanje. 

Vendar pa oblikovni vidik izdelka govori predvsem o načinu otrokovega sporočanja 

določenih vsebin. Svoje ugotovitve mora terapevt vselej oblikovati le kot hipoteze in vedno 

ostajati odprt do drugih možnosti. Svoje mnenje pa lahko oblikuje šele na podlagi večjega 

števila likovnih izdelkov istega otroka, ki jih je možno med seboj primerjati (Kariž, 2010). 

 

3.3 ETIČNA PRAVILA  

Pri ravnanju z likovnimi izdelki je nujno upoštevanje določenih etičnih pravil. Ta obsegajo 

naslednja štiri področja (Malchiodi, 1998, v Kariž, 2010): 

 RAZSTAVLJANJE LIKOVNIH IZDELKOV IN ZAUPNOST 

Zaupnost je etično izhodišče, ta je osnova vsakega terapevtskega dela. Pomeni 

odgovornost do otroka in njegovo zaščito pred nepooblaščenim razkrivanjem 

informacij. Likovni izdelki so navadno oblikovani zato, da bi jih delili z drugimi, in 

tudi otroci pričakujejo, da bodo njihovi izdelki razstavljeni. Terapevt pa jih mora na 

primeren način zaščititi in biti previden pri razstavljanju. Ker so likovni izdelki nastali 

v kontekstu terapije, nosijo specifično vsebino. Torej bi bil lahko otrok z javnim 

prikazovanjem ogrožen. Kljub temu pa razstava tvori pomemben del likovno-

terapevtskega procesa, saj nudi otrokom priložnost za dodatno krepitev 

samospoštovanja in pozitivno vrednotenje njihovih dosežkov. Pomembna je možnost 

odločanja otrok o sodelovanju pri razstavi in prav tako o tem, kateri njihovi izdelki 

bodo razstavljeni. Naloga terapevta pa je, da sam presodi ali so vsi izbrani izdelki za 

razstavo primerni ter izdelke, za katere meni, da bi otroka lahko ogrozili, izloči iz 

izbora. 

 

 RAZPOLAGANJE Z LIKOVNIMI IZDELKI ALI LASTNIŠTVO                                

Najbolj logično se zdi, da bi likovni izdelek pripadal otroku, ki ga je oblikoval, vendar 

vprašanje lastništva v likovno-terapevtskem kontekstu ni tako enostavno. Včasih starši 

ali skrbniki menijo, da izdelek pripada njim oziroma otroku, vendar izdelek lahko 

zadrži terapevt kot del otrokove dokumentacije, v nekaterih primerih pa institucija, 

kjer poteka likovna terapija, želi, da izdelki ostanejo v arhivih. Zato se je najbolje o 

razpolaganju z likovnimi izdelki vnaprej dogovoriti z vsemi udeleženimi, da kasneje 

ne bi prihajalo do nesoglasij. Največkrat likovne izdelke obdržijo otroci. Za potrebe 

ustanove in terapevta pa se izdelke fotokopira. V primerih, ko bi lahko bila zaradi 

izdelkov ogrožena otrokova varnost, ti ostanejo varno spravljeni v njegovem dosjeju. 
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 VARNOST                                                                                                                        

Varnost je tesno povezana z zaupnostjo, razstavljanjem, lastništvom in shranjevanjem 

likovnih izdelkov, vključuje pa tudi postavljanje meja. Pomembno je otroka varovati 

pred zunanjimi in notranjimi nevarnostmi, ki bi utegnile zavirati njegovo ustvarjalnost. 

Enako pomembno je postavljanje meja, ki otroka varujejo pred njemu lastnimi 

impulzi. Kljub zavedanju postavljenih meja se mora otrok čutiti sprejetega in se 

zavedati, da so v terapiji dovoljene različne vrste likovnega izražanja. 

 

 SHRANJEVANJE IN RAVNANJE Z LIKOVNIMI IZDELKI                                       

Likovni izdelki otrok morajo biti varno shranjeni v prostoru, ki je zaščiten pred 

ogledom nepooblaščenih oseb. Z ustreznim ravnanjem z izdelki otroku terapevt 

posreduje sporočilo, da ga ceni in spoštuje.  

 

 

4 LIKOVNO IZRAŽANJE OTROK 

 Likovno izražanje otrok je najbolj naraven in neposreden način komuniciranja z okolico. To 

poteka spontano, brez zadržkov in temelji predvsem na igri z materiali. Z likovnim izražanjem 

otrok predstavi svoje potrebe, opažanja, razmišljanja, želje, fantazije in čustva. To spodbuja k 

razvijanju spretnosti, kognitivnih potencialov in poudarjanju posameznikovih individualnosti, 

krepi ustvarjalnost, divergentno mišljenje, omogoča tveganje, poraz in obvladovanje ter 

omogoča, da otrok svoje izkušnje prenese tudi na druga področja v svojem življenju. Končni 

izdelek za otroka pogosto ni pomemben (z odraščanjem to rokovanje preide v namensko in 

načrtovano oblikovanje izdelka). Likovno izražanje otroku omogoča, da vsaj v zgodnjih letih 

samostojno izbira motive in se sam odloča, kdaj je izdelek končan – občutek nadzora, ponosa 

in moči predstavlja nepremagljivo spodbudo pri ustvarjanju. Slednje pa se ob vstopu v vrtec 

in šolo spremeni – zaradi odraslih, ki za otroka izbirajo naloge, mu razlagajo probleme in 

zahtevajo dokončanje izdelka. Odrasli se pogosto osredotočajo na dokončan in celo lep 

izdelek ter zato lahko gojijo do otrok pričakovanja, ki niso v skladu z njihovim dojemanjem 

sveta – to pa lahko deluje zaviralno za razvoj otrokove ustvarjalnosti. Ker želijo otroci 

odraslim ugoditi, se lahko zgodi, da njihovi izdelki niso več pristni. Zatorej je pomembno 

zavedanje, da imajo starši, učitelji in vzgojitelji zelo pomembno vlogo pri razvoju otrokove 

ustvarjalnosti. S svojim usmerjanjem in vodenjem, čeprav je to dobronamerno, lahko pri 

otroku prekinejo naravni tok ustvarjalnosti in jo celo zavirajo. Kot pravi Kariževa (2010), je 

otroku potrebno pri likovnem izražanju zagotoviti svobodo odločanja, ponuditi možnost 

izbire, spodbujati njegovo samostojnost, spoštovati njemu lastne ideje in dopuščati možnost 

tudi razvijati le-te, dopuščati tudi napake in kar je najbolj pomembno: nuditi mu stimulativno 

okolje. Pomembno je tudi, da je naša kritika vselej iskrena, da le-ta otroka spodbudi k 

razmišljanju o izboljšavah, a vendar mora biti oblikovana tako, da otrok kljub kritiki zaupa v 

svoje zmožnosti in ohrani dobro mnenje o sebi. Občutek podpore in sprejetosti mu omogoča, 

da razvija svoje spretnosti in sposobnosti ter oblikuje pozitiven odnos do sveta. 
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4.1 RAZVOJNE FAZE OTROŠKE RISBE  

Likovno izražanje otroka sledi določenim razvojnim zakonitostim, zato je poznavanje 

razvojnih faz likovnega izražanja kot navaja Kariževa (2010), nujno potrebno za razumevanje 

otroške risbe. 

Razvojne faze otroške risbe kot jih je opredelila in poimenovala likovna terapevtka 

Judith Aron Rubin (2005): 

STAROST RAZVOJNA FAZA ZNAČILNOSTI 

1–2 Rokovanje Pomembne so senzorne 

kvalitete likovnega materiala 

in kinestetični vidik izkušnje. 

2–3 Oblikovanje Namensko in brezpredstavno 

oblikovanje zaključenih likov 

in iskanje odnosov med 

njimi. 

3–4 Poimenovanje Poimenovanje 

upodobljenega, kar je 

otrokova trenutna asociacija 

in se pogosto spreminja. 

4–6 Prikazovanje Simbolizacija – otroci 

upodabljajo, kar vedo (ne kar 

vidijo) in kar jih zanima. 

6–9 Utrjevanje Iskanje najljubšega načina 

likovnega izražanja, katerega 

ponavljajo in utrjujejo 

(shema); uporaba barve; 

splošno poglabljanje in 

širjenje ustvarjalnega 

horizonta. 

9–12 Naturaliziranje Likovne upodobitve se vse 

bolj približujejo realnosti – 

pojav samokritičnosti. 

12–18 Poosebljanje Namensko poosebljanje 

likovnega izražanja (ponoven 

pojav egocentrizma); 

razvijanje likovnih spretnosti 

in lastnega stila; nadzor in 

samokritičnost naraščata s 

kvaliteto. 

  

 Nekateri otroci so v svojem likovnem izražanju daleč pred svojimi vrstniki, drugi močno 

zaostajajo. Pomembno je ugotoviti, ali je zaostanek za vrstniki stalen ali se spreminja ter 

poiskati vzroke za njegov pojav. Pri tem je nujno potrebno upoštevati spremenljivo naravo 

razvoja likovnega izražanja, ki ne poteka vedno linearno. Običajno otroci prehajajo iz ene 

faze likovnega razvoja v drugo, skladno s svojo starostjo. Pri nekaterih pa se pojavljajo znaki 

regresije, kot navaja Kariževa (2010), se ta v likovnem izdelku kaže v obliki, vsebini, 



 

23 
 

organizaciji in miselnem procesu. Vzroki za to so lahko čustvene težave in so le prehodnega 

značaja, otrok lahko v določenem obdobju tudi nekoliko nazaduje, preden preide v naslednjo 

razvojno fazo likovnega izražanja. Kljub temu da izredno upočasnjen likovni razvoj pri otroku 

običajno kaže na to, da se otrok tudi duševno počasneje razvija, je potrebno zavedanje, da 

otrokov razvoj ni vedno razviden iz likovnega izdelka ter nujno upoštevanje tudi drugih 

razvojnih pokazateljev. 

 

4.2 RAZVOJ JEZIKA IN LIKOVNEGA IZRAŽANJA V ZGODNJEM 

OTROŠKEM OBDOBJU  

 Z uporabo jezika lahko ljudje komuniciramo eden z drugim, izražamo svoje mišljenje in 

izkušnje na zelo strukturiran in dovršen način ter med posameznimi predmeti  opisujemo 

raznolikosti podrobno in subtilno. V zgodnjem otroštvu si posameznik šele pričenja nabirati 

svoje prve izkušnje, te pa si zapomni predvsem na podlagi doživetih občutkov. Šele z 

razvojem njegovih lingvističnih sposobnosti postane bolj  kompleksen tudi jezik, ki ga govori. 

Uporabljanje metafor pa mu omogoča raziskovanje kompleksnih idej. Prav tako pa tudi 

likovno izražanje poteka na metaforični ravni. In ko se to zgodi, se hkrati vzpostavi tudi 

povezava med dvema načinoma izražanja – med besednim in simbolnim. Na primer ko 

odrasla oseba vpraša otroka: »Kaj si narisal?« je to pravzaprav prošnja odraslega, da otrok 

»prevede« simbolni način izražanja, ki je zanj neločljivo povezan z njegovim izdelkom, v 

besedni način. Velikokrat otrok zastavljenega vprašanja ali prošnje ne razume in ker želi 

odraslemu ustreči, poimenuje svoj likovni izdelek po trenutnem navdihu ali pa preprosto 

odgovori: »Ne vem.« Zadnji odgovor je zelo pogost, ko otrokov likovni izdelek še ni zrel za 

predstavitev. V tako zgodnjih fazah je lahko otrokov likovni razvoj, ki je poimenovan tudi kot 

»čečkanje«, primerljiv z otrokovim »čebljanjem« v govornem razvoju. Po mnenju 

Dubowskega (Case in Dalley, 1991) otroci ne morejo povedati, kaj so narisali, ker preprosto 

ni besede, ki bi lahko nadomestila ali predstavljala upodobljeno. Prav tako meni, da sta v 

zgodnji fazi otrokovega razvoja simbolni in jezikovni razvoj popolnoma ločena eden od 

drugega. Šele ko se razvijeta do enake ravni, je otrokov izdelek zrel za predstavitev in ga 

lahko tudi poimenuje oziroma mu nadene naslov. In takrat lahko tudi preprosta pokončna črta 

ustreza poimenovanju »človek« (risba 1). Okrog četrtega in petega leta starosti se pri otrocih 

razvije reprezentativno risanje, ki se nanaša na pokončno črto ali glavonožca. To pa so že 

prepoznavne oblike, ki kažejo otrokov način opazovanja zunanjega sveta. Z razvojem 

otrokovega opazovanja in klasificiranja stvari, na podlagi svojih izkušenj, bo otrok v svojo 

začetno risarsko shemo začel vstavljati vse več kompleksnih značilnosti oziroma podrobnosti 

(risba 2 in 3). Za mnoge otroke je združitev jezikovnega in simbolnega razvoja tako 

vznemirjujoča prav zaradi tega, ker svojim likovnim izdelkom lahko pripišejo tudi lingvistični 

pomen. Veliko otrok med ustvarjanjem govori, pa četudi so sami. Ob prisotnosti odraslega, ki 

se za njihovo ustvarjanje iskreno zanima, pa se otroci čutijo nagrajene, še posebej če imajo 

možnost o tem, kar počnejo, z odraslo osebo razpravljati. 
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Upodobitev »Človeka« pri otrokovih dveh, treh in štirih letih 

 

Risba 1 (»Človek«, starost otroka: 2 leti) 

 

                            

     Risba 2 (»Človek«, starost otroka: 3 leta)             Risba 3 (»Človek«, starost otroka: 4 leta)              

  

 Risbe starejših otrok so ob prisotnosti odrasle osebe pogosto povsem reprezentativne. Tudi 

veliko odraslih riše reprezentativno. Abstraktna likovnost pa je povsem nekaj drugega. Saj 

namen te ni prikazovanje opazovanega ali resničnega sveta ter se kot taka pogosto uporablja v 

likovni terapiji za izražanje notranjih občutkov in čustev. Dubowski meni, da bi morali na 

enak način dojemati in hkrati spoštovati likovne izdelke mlajših otrok, ki so označeni za ne-

reprezentativne (Case in Dally, 1990). 
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4.3 PREUČEVANJE OTROŠKE RISBE SKOZI ZGODOVINO  

 Na področju psihiatrije, psihologije, likovne terapije in pedagogike ima preučevanje otroške 

risbe dolgo tradicijo. Večina strokovnjakov zagovarja dejstvo, da je risba učinkovito 

terapevtsko sredstvo, saj otroku pomaga izraziti sebe in presega govorjeni jezik. V preteklem 

stoletju so otroško risbo preučevali in raziskovali kot del psihološke ocene, intervencije ali 

obravnave. Te raziskave pa pripomorejo k razumevanju razvojnih, kognitivnih in psiholoških 

značilnosti otroka. 

Študije otroške risbe so skozi zgodovino potekale v sledečem vrstnem redu: 

 RISBA KOT MERILO INTELIGENCE IN OSEBNOSTI 

Konec devetnajstega stoletja so se pričele razvijati študije otroškega likovnega 

izražanja predvsem na področju razvojnih faz otroške risbe. Kasneje pa so otroško 

risbo uporabljali za merjenje inteligence. Test avtorice Goodenoughove »Nariši moža« 

(v originalu Draw-A-Man ali D-A-M) je eden najbolj znanih tovrstnih testov in sega v 

leto 1926. Omenjeni test je bil osnovan na predpostavki, da določeni vidiki risbe 

sovpadajo z mentalno starostjo otroka ter naj bi poleg inteligence odkrival tudi 

določene osebnostne karakteristike otroka. Na takšni osnovi so se v prvi polovici 

dvajsetega stoletja razvile številne projektivne risarske študije. 

 

 PROJEKTIVNI RISARSKI TESTI 

Prvi projektivni risarski testi so se pojavili okoli leta 1940. Ti so temeljili na 

prepričanju, da risba predstavlja notranjo psihološko stvarnost in subjektivno izkušnjo 

otroka, ki jo ustvari. Najbolj znana tovrstna testa sta: Buckov test »Hiša-Drevo-

Oseba« (v originalu House-Tree-Person ali H-T-P) iz leta 1948 (dopolnjena verzija je 

iz leta 1966) in Machoverjev test »Nariši osebo« (v originalu Draw A Person ali D-A-

P) iz leta 1949. 

V zadnjem času so omenjeni testi deležni številnih kritik s strani strokovnjakov, ki 

menijo, da je otroška risba kompleksna in je ni mogoče enostavno klasificirati glede 

na posamezne karakteristike ter predvsem, da projektivni risarski testi ne upoštevajo 

večdimenzionalnosti. Največ kritik pa so projektivni risarski testi deležni zaradi tega, 

ker jih je bila večina opravljena na odrasli populaciji in njihovih rezultatov zagotovo 

ni mogoče neposredno prenesti na otroke. 

 

 MULTIDIMENZIONALNO RAZUMEVANJE OTROŠKE RISBE 

Že kar nekaj časa strokovnjaki različnih usmeritev likovno izražanje otrok uporabljajo 

kot metodo dela, ki otroku omogoča drugačno obliko sporočanja svojih čustev, 

doživljanj, zaznav, ne pa več zgolj za  ocenjevanje, diagnosticiranje in vrednotenje. V 

zadnjih desetletjih se je zavedanja terapevtske vrednosti otroške risbe močno okrepilo, 

kar je pripomoglo k razvoju področja likovne terapije. Namen likovne terapije je 

razumevanje kompleksnosti procesa in končni izdelek, ne pa preučevanje posameznih 

likovnih elementov. 
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 LIKOVNO-TERAPEVTSKI TESTI 

Raziskovalci na področju likovne terapije v likovnem izražanju upoštevajo strukturo 

risbe, likovni proces, učinek materialov in otrokovo interpretacijo. Likovni terapevt 

ocenjuje zato, da zbira informacije za oblikovanje terapevtskega načrta in ne postavlja 

diagnoze, ugotavlja močnejša in šibkejša  področja posameznika ter opazuje, kako se 

otrok rokuje z likovnim materialom, kako pristopa k likovni aktivnosti, kakšna je 

njegova komunikacija in kako vzpostavlja odnos z drugimi prisotnimi. Na tej osnovi 

terapevt poda mnenje in presodi, ali je tovrstna obravnava za otroka primerna.  

Po mnenju Liebmannove (2004, v Kariž, 2010) do danes še ni na voljo zanesljivih 

testov, ki bi v terapevtskem kontekstu ocenjevali likovne izdelke in to kljub temu da si 

veliko raziskovalcev prizadeva, da bi pri merjenju rezultatov upoštevali vpliv okolja, 

kompleksnost izdelka ter odstranili dejavnik subjektivnosti. V zadnjem obdobju sta 

najbolj razširjena likovnoterapevtska testa: Silverjev risarski test kognicije in emocije 

(The Silver Drawing Test of Cognition and Emotion) avtorice Rawley Silver iz leta 

1996 in Lestvica formalnih likovnoterapevtskih elementov (The Formal Elements Art 

Therapy Scale – FEATS) avtorjev Ganttove in Taboneja iz leta 1998 (Kariž, 2010). 

 

 

 

5 LIKOVNO IZRAŽANJE OTROK V TERAPEVTSKEM 

PROCESU  

 Likovni izdelki otrok, ki nastanejo tekom terapije, nosijo v sebi vrsto informacij: sposobnost 

otrokovega zaznavanja, razvitost fine ročne motorike,  otrokovo čustveno doživljanje sebe in 

njegovega okolja, otrokov duševni razvoj in njegovo počutje, otrokova pričakovanja in želje. 

Vse te informacije pa terapevtu omogočajo uvid v otroka in razumevanje njegovega napredka. 

S tem, ko otrok svoj likovni izdelek pokaže terapevtu in drugim članom skupine, prestopi 

prag zaupnega k javnemu in sproži komunikacijo, ki je osnova za ozaveščanje ter spremembo 

in rast. V likovno-terapevtskem kontekstu je pomembno, da terapevt likovni izdelek otroka 

sprejme točno takšnega, kot je, in ga pod nobenim pogojem ne poskuša izboljševati ali 

spreminjati. Predvsem je potrebno zavedanje, da je za otroka lahko terapevtsko likovno 

izražanje precej zahtevna naloga, ki ne privede vedno do izdelka. Nekateri otroci želijo z 

likovnim materialom zgolj eksperimentirati, nekateri pa morda izdelka ne zmorejo ali niso 

pripravljeni ustvariti. Terapevt pa kljub temu z opazovanjem procesa oblikovanja izdelka in 

rokovanja z materialom pridobiva o otroku pomembne informacije na področju otrokovih 

notranjih meja, kako se le-ta znajde v še nepoznanih situacijah pa tudi o njegovi ustvarjalnosti 

– eksperimentiranju z likovnimi materiali in iskanju novih, izvirnih načinov njihove uporabe 

(Kariž, 2010). 
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5.1 ZNAČILNOSTI LIKOVNEGA IZRAŽANJA OTROK V LIKOVNI 

TERAPIJI 

Simbolika  

Otrok lahko, navaja Kariževa (2010), z ustvarjanjem simbolno pristopa k svojim težavam in 

tako brez strahu pred posledicami zadovolji svoje pozitivne in negativne impulze. Z 

obvladovanjem likovnega materiala in vsebine izdelka se uči ohranjati nadzor, kar mu 

omogoča, da se tudi v realnih življenjskih situacijah počuti močnejšega.  

Regresija  

V likovnih izdelkih otrok in načinu uporabe materiala lahko opazimo začasno ali stalno 

regresijo. Ta je najbolj očitna v  vrnitvi na zgodnejšo razvojno fazo likovnega izražanja in se v 

likovnem izdelku kaže v obliki, vsebini, organizaciji in v manj logičnih miselnih procesih, ki 

se manifestirajo kot zgostitev ali pohabljanje likovne forme (Kariž, 2010). 

Regresija je pogosto osnova za začetek nove, smiselne ustvarjalnosti, oziroma kot pravi 

Kramerjeva (1993), je regresija nujno potrebna faza vsakega ustvarjalnega dejanja, še 

posebno kadar želimo dostopati do nezavednih vsebin.  

 

Najbolj pogosti vzroki za pojav regresije so (Rubin, 2005):  

Notranji vzroki: 

 stres (pomembni življenjski dogodki lahko bistveno vplivajo na otrokovo likovno 

izražanje); 

 utrujenost (vpliva na organizacijo in diferenciacijo elementov v otrokovem likovnem 

izdelku); 

 naivna logika (določenim figuram ali predmetom otrok dodeli večjo pomembnost s 

poudarjanjem podrobnosti in prikazovanjem velikosti);  

 napredovanje na višjo razvojno stopnjo (okorna in dezorganizirana risba lahko 

spremlja otrokov prehod iz stare sheme na novo). 

Zunanji vzroki: 

 socialna situacija (vplivanje otroka, ki je pri uporabi likovnega materiala 

neorganiziran, na drugega otroka, čigar izdelki so sicer urejeni, da se tudi ta začne 

izražati kaotično); 

 likovni material (nekateri likovni materiali kar kličejo po eksperimentiranju in 

opuščanju nadzora, kar je pri uporabi svinčnika veliko težje).  

Pogosto pa vzrokov za regresijo ne moremo določiti, kot tudi ne moremo jasno in natančno 

določiti, kako se vpliv otrokovega okolja in kulture odraža v otrokovem likovnem izdelku. Na 

spremembe, napredek in nazadovanje imajo velik vpliv tudi čustveni, socialni, kognitivni in 

telesni dejavniki, ki sooblikujejo otrokovo likovno izražanje.Za likovnega terapevta je 
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pomembno, da zna razlikovati med zdravo regresijo, ki jo je otrok zmožen nadzorovati, je 

zanj sproščujoča in mu daje energijo za nadaljnji razvoj ter nezdravo regresijo, na katero 

ponavadi otrok nima vpliva, nanj deluje destruktivno, zastrašujoče in zaustavlja otrokov 

napredek (Kariž, 2010). 

Čustva 

Terapevtski proces, navaja Kariževa (2010) naj bi otroka spodbudil ali naučil zaznavati njemu 

lastna čustva bolj diferencirano in v večjem obsegu ter k razvijanju občutljivosti za čustva 

drugih. V risbi, sliki ali skulpturi lahko otrok svoja čustva izrazi simbolno, kar prinaša zanj 

olajšanje ter priložnost za ozaveščanje in nadaljnje raziskovanje. 

Samopodoba 

Osnovni cilj likovne terapije je, da otrok s pomočjo likovnega izražanja in terapevta sprejme 

sebe, takšnega kot je, in si pridobi občutek samospoštovanja in lastne vrednosti (Kariž, 2010). 

Odnosi 

Likovni izdelki otrok lahko predstavijo več vidikov dogajanja sočasno, kar je pri prikazovanju 

medosebnih odnosov (na primer med družinskimi člani ali prijatelji) zelo pomembno. 

Pogovor in razlaga o medosebnih odnosih, navaja Kariževa (2010), je lahko za otroka 

težavno, medtem ko te odnose veliko lažje predstavi v risbi ali sliki. Veliko terapevtsko 

vrednost imajo likovni izdelki, ki prikazujejo otrokovo družino. Z upodobitvijo le-te otrok 

predstavi svoje razumevanje družinskih odnosov in svojo vlogo znotraj njih. Risba družine je, 

v večini primerov, iskren prikaz otrokovega doživljanja in podaja pomembne informacije o 

družinski dinamiki. 

 

5.2 RAZUMEVANJE OTROKOVEGA LIKOVNEGA IZRAŽANJA V 

TERAPEVTSKEM PROCESU 

 Za uspešnost terapije, mora terapevt v likovnem izdelku in besednih sporočilih prepoznati 

mnogokrat skrite vsebine ter znati poiskati pravi način, kako svoja opažanja in ugotovitve 

povezati v smiselno celoto (Kariž, 2010). 

Za razumevanje otrokovega likovnega izražanja in predvsem za njegovo celostno 

razumevanje mora terapevt, kot navaja Rubinova (2005), pozorno opazovati otroka pri 

likovnem izražanju in biti posebej pozoren na:  

 BESEDNO KOMUNIKACIJO  

Poleg vsebine je pomemben tudi način in kvaliteta otrokovega izražanja: govori 

glasno, hitro, s poudarki, intenzivno ter posebnosti kot so nezaupljivost, prestrašenost 

in drugo. Spontano besedno izražanje, na primer med ustvarjanjem, odkrito prikazuje 

otrokov način čustvovanja in mišljenja. 
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 TELESNO GOVORICO 

Položaj telesa, mišični tonus, obrazna mimika in kretnje otroka sporočajo veliko. 

Pomembno je, da je terapevt pozoren na vzdrževanje očesnega stika, s katerim o 

otroku pridobiva pomembne informacije. Oddaljenost ali bližina s terapevtom 

sporočata o otrokovem občutku zaupanja in varnosti. 

 

 INTERAKCIJO S TERAPEVTOM 

Interakcija s terapevtom je pomemben pokazatelj otrokovega vedenja in čustvovanja 

ter pričakovanj, ki se povezujejo s pomembnimi odraslimi osebami v njegovem 

življenju. Je otrok v odnosu s terapevtom zaupljiv ali nezaupljiv, je prijateljski ali 

sovražen, je zadovoljen ali nezadovoljen, je samostojen ali odvisen? Pozorni moramo 

biti na tovrstne projekcije in otrokovo vedenje spremljati daljše časovno obdobje ter 

poiskati vzroke za spremembe vedenja, če se te pojavijo.    

 

 ODZIV NA AKTIVNOST 

Kadar je likovna aktivnost nestrukturirana, otrokov odziv pogosto kaže njegovo 

spopadanje v novih, nepoznanih situacijah. Način, kako se otrok loti likovne 

aktivnosti, največkrat sovpada z njegovim splošnim načinom opravljanja aktivnosti.  

 

 ODZIV NA LIKOVNI MATERIAL 

Izbira materiala in način njegove uporabe govorita o otrokovem značaju, 

temperamentu in čustvovanju. Občutljivi in negotovi otroci se največkrat odločajo za 

risanje s svinčnikom, njihova poteza je šibka in neodločna. Samozavestni in 

temperamentni otroci izbirajo intenzivne barve in likovni material, na primer: tempera, 

akrili, flomastri. Njihova poteza je močna in odločna. Iz načina rokovanja z 

materialom lahko razberemo tudi otrokove agresivne težnje, na primer: 

nenadzorovano udarjanje gline, močno pritiskanje s svinčnikom, drobljenje pastelne 

krede v prah ipd. Nekateri otroci so nad raznovrstnostjo likovnih materialov, ki so na 

voljo, tako zelo navdušeni, da ga želijo odnesti domov. Kopičenje ali prekomerna 

potrošnja materiala govori o otrokovih problemih z nadzorovanjem impulzov in strahu 

pred pomanjkanjem. Včasih posamezniki največkrat izberejo material, ki se ga lahko 

dotikajo, ga vonjajo ali okušajo (na primer glino, prstne barve idr.), kar lahko kaže 

zgolj na zdravo otroško radovednost ali pa opozarja na senzorno deprivacijo in način 

učenja, ki še vedno poteka na ravni občutkov. Zato je pomembno, da je terapevt 

pozoren na to, katere materiale otrok izbira, katere zavrača ter kako ravna z njimi.    

 

 PROCES LIKOVNEGA IZRAŽANJA 

Pri običajnem poteku likovne terapije je otrok ponavadi na začetku napet in zadržan, 

nato se postopno sprosti, odpre in postane bolj spontan, tako likovno kot verbalno. Če 

v sicer varnem terapevtskem okolju, otrokova napetost narašča (lahko tudi 

ogroženost), ki se kaže kot tesnoba ali zaprtost, morda pa tudi kot prevelika 

sproščenost, izguba nadzora in poplava neustavljivih čustev, je to opozorilni znak, da 
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se z otrokom nekaj dogaja. Če se pojavi nenadna regresija ali dezorganizacija v 

vedenju in likovnih izdelkih, so velikokrat razlog za to otrokove resne težave.   

 

 LIKOVNI IZDELEK 

Vsebinski in oblikovni vidik likovnega izdelka nudita pomembne informacije o 

otroku. 

 

 OTROKOV ODNOS DO IZDELKA 

Sposobnost otroka najti povezavo med svojim likovnim izdelkom in samim seboj, 

kaže na njegovo sposobnost introspekcije in refleksije. Način, kako otrok ravna z 

likovnim izdelkom in njegovi komentarji, odseva odnos do likovnega izdelka. Mlajši 

in manj kritični otroci so na svoj izdelek ponosni in jim ta pogosto prinaša vir 

zadovoljstva. Pomemben je otrokov prevladujoč odnos do likovnega izdelka: se ga 

sramuje, je nanj ponosen, se mu gnusi, je z njim zadovoljen ali se ne more opredeliti. 

Otrokova čustva v povezavi z likovnim izdelkom do določene mere odsevajo 

(ne)zadovoljstvo s samim seboj, predvsem kar se tiče njegovih zmožnosti in 

sposobnosti. 

 

 POGOSTE TEME 

Obstaja veliko tem, ki so mnogim otrokom skupne. Te se nanašajo na univerzalne 

človeške in razvojne vsebine: agresivnost (jezo), ljubezen in potrebo po naklonjenosti. 

Pogosto srečujemo tudi: avtonomnost, borbo z avtoriteto, spolnost (pri otrocih 

povezano s starševsko skrbjo, ljubeznijo in ohranjanjem fizičnega ugodja), spolno 

identiteto, pomanjkanje varnosti, zavrnitev ali zapuščenost, simbiozo/separacijo in 

tekmovalnost. Ko se otrok z zelo pomembno temo zanj ukvarja dlje časa, ji moramo 

posvetiti posebno pozornost. 

 

 

 SAMOPREDSTAVITVE 

Samopredstavitve ali avtoportreti so v likovni terapiji pogosti. Ti so lahko načrtovani, 

spontani, realistični ali fantazijski. Zanimivi so tisti otrokovi avtoportreti, ki 

združujejo različne plati otrokove osebnosti oziroma različne značajske lastnosti. 

 

 STOPNJO ZAKRIVANJA 

Predstavitev sebe ali svojih težav v otrokovem likovnem izdelku je lahko bolj ali manj 

odkrita. Med samim ustvarjanjem se lahko skrijejo na primer tako, da terapevtu 

obrnejo hrbet, v sliki pa se skrijejo s pomočjo simbolov. Pozorni moramo biti na način 

in stopnjo zakritosti. Skrbno moramo opazovati otroka in njegovo vedenje med 

likovnim izražanjem, iskati asociacije v času pogovora, da bi bolje razumeli njegov 

likovni izdelek. 
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5.3 BESEDNO IN NEBESEDNO IZRAŽANJE V TERAPEVTSKEM 

PROCESU 

 Ker je likovno izražanje v svojem bistvu nebesedna aktivnost, omogoča varno obliko 

komunikacije in prostor za odkrito izražanje čustev. Kot tako je v veliko pomoč otrokom, ki 

ne morejo, nočejo ali se bojijo besedno komunicirati. Izražanje čustev na omenjen način pa 

omogoča postopno zavedanje, sprejemanje le-teh in pravilno ravnanje z njimi. Likovno 

izražanje, kot navaja Kariževa (2010), pravzaprav nadomešča besedno komunikacijo in hkrati 

predstavlja pot do njenega razvoja. Otrok besedno komunikacijo razvija spontano že med 

oblikovanjem izdelka in usmerjeno med razčlenjevanjem procesa oblikovanja. Besedna in 

nebesedna komunikacija imata v likovni terapiji enakovredno vlogo in se jima namenja enak 

odmerek časa. 
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II   RISBA IN SLIKANJE V LIKOVNI TERAPIJI 

 

Risba 

Risba predstavlja primarni vir komunikacije človeka tako z okolico kot s samim seboj. Zato 

ima izredno pomembno vlogo pri razvoju vsakega posameznika. Naj si bo risba nastala na 

podlagi opazovanega, posnemanega ali pa popolnega abstrahiranja, vselej je v njej zaznati 

neko osebno noto avtorja, ki nam razkriva individualen način razmišljanja, občutenja in 

pojmovanja sveta. Kot taka lahko pod določenimi pogoji služi kot dobro diagnostično 

sredstvo, ki razodeva posameznikove notranje napetosti, strahove in kognitivne sposobnosti, 

zato se ga poslužujejo likovni terapevti v likovni terapiji. 

 

Slikanje 

Osnovno likovno izrazno sredstvo slikanja so barve. Barve so zaradi svojih likovnih in 

psiholoških lastnosti najprimernejše za izražanje čustveno poudarjenih vsebin. Z nanašanjem 

barv na osnovno ploskev se med tistim, ki barve nanaša in med sliko, ki nastaja prične 

razvijati dialog. Ta v posamezniku spodbudi zastavljanje vprašanj in iskanje odgovorov nanje. 

Barve so lahko v likovnem izražanju nosilke od realnosti najbolj odmaknjenih pojmovanj, kar 

pa v likovni terapiji, likovnemu terapevtu, pod določenimi pogoji, omogoča lažje 

razumevanje posameznikovega dojemanja sebe, njegove okolice ter njegovih notranjih 

psiholoških dogajanj.   
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6 IZVEDBA KRAJŠE LIKOVNO-TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI Z 

OTROKI 

 Krajšo likovno-terapevtsko seanso z otroki sem izvedla v okviru Počitniškega varstva Zveze 

Prijateljev Mladine Moste-Polje za šoloobvezne otroke. Varstvo poteka v prostorih različnih 

osnovnih šol v Ljubljani. Otroci so v omenjeno varstvo vključeni od enega tedna pa do največ 

dveh mesecev, odvisno od potreb, želja otrok in njihovih staršev ter odvisno od dolžine 

trajanja šolskih počitnic. V varstvo je istočasno vključenih do največ 30 otrok, katerih skoraj 

polovica izhaja iz socialno šibkejšega okolja. Pri izvedbi likovno-terapevtske aktivnosti so 

sodelovali le tisti otroci, katerih starši so v sodelovanje privolili in so tudi sami izrazili željo 

za to. Predhodno sem o izvedbi obvestila tudi starše, jim predstavila predvideno aktivnost in 

jim razložila, v kakšen namen bodo uporabljeni pridobljeni podatki ter likovni izdelki 

njihovih otrok. Vsi so se strinjali, ko sem predlagala, da zaradi varovanja osebnih podatkov 

imena otrok, ki jih bom navedla poleg likovnih izdelkov ne bodo resnična. Dogovorili smo se, 

da lahko navedem resnično le starost otrok.  

 

6.1 LIKOVNO-TERAPEVTSKA AKTIVNOST  

 Likovno-terapevtska aktivnost je potekala v mesecu juliju 2015, na Osnovni šoli Ketteja in 

Murna v Ljubljani. Oblika aktivnosti je potekala skupinsko. V skupino je bilo vključenih 

devet otrok, starih od 6 do 12 let. Otroci so se med seboj poznali, poznali pa so tudi mene, saj 

smo pred aktivnostjo skupaj preživeli nekaj dni v dopoldanskem času počitniškega varstva. 

Zato je bilo vzdušje sproščeno in prijetno. 

 

 Cilji likovno-terapevtske aktivnosti so bili: razmišljanje udeležencev o sebi, njihovi družini, 

povzetek doživetij, spoznanj in izkušenj ter raziskovanje njihovih čustev in občutkov. 

Predvidene izhodiščne teme za pogovor so bile: trenutno razpoloženje vsakega posameznika, 

njihovo počutje med samim likovnim izražanjem in po njem, njihovo razpoloženje v skupini, 

doživljanje samega sebe in svoje družine. 

 

 Ko so otroci vstopili v učilnico, so bili prijetno presenečeni. Pred prihodom otrok sem 

namreč v prostoru zaščitila mize in nanje namestila raznovrsten likovni material in 

pripomočke: risalne liste (formata A3), svinčnike, barvice, flomastre, voščene barvice, vodene 

barvice ter tempera barve. Otroci so se posedli na stole in se veselili ustvarjanja.  

 

 V uvodnem delu smo se z otroki najprej pogovorili o pravilih, ki veljajo kadar ustvarjamo v 

skupini. Vsak izmed nas je povedal eno pravilo in te sem zapisala na šolsko tablo. Pravila so 

se glasila: ne divjamo, ne skačemo si v besedo, če moramo na stranišče, to povemo po tiho, 

pri delu ne motimo ostalih in podobno. Potem je pogovor potekal o tem, kakšno je njihovo 

trenutno razpoloženje, kako se počutijo v počitniškem varstvu, ali so pridobili kakšnega 

novega prijatelja, kako so njihove počitnice potekale do sedaj in kje in s kom so jih preživeli. 

Medtem, ko so nekateri vneto razlagali svoja doživetja, tudi občutke, sem pri nekaterih med 

njimi zaznala, da so že v tihem pričakovanju  pogovora o tem, kaj bomo počeli. S tem pa smo 
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se že dotaknili predvidene teme in osrednjega dela aktivnosti. Napovedala pa sem tudi  

časovni okvir, ta je bil predvidoma ena ura in pol (60 min za ustvarjanje in 30 min za 

pogovor). 

V osrednjem delu sem otrokom predstavila temo za likovno izražanje in jim povedala, med 

katerimi likovnimi materiali lahko izbirajo. Otroci so imeli na voljo dve temi, in sicer: 

avtoportret in potret svoje družine, med katerima so izbirali poljubno. Za ustvarjanje so lahko 

izbirali med predhodno naštetimi materiali. Pred pričetkom likovnega ustvarjanja smo 

spregovorili tudi o tem, kaj je potret in kaj je avtoportret. Potem so otroci pričeli z delom. 

Nekateri izmed njih so brez pomisleka prijeli v roke čopiče, barvice in druge materiale in 

začeli vneto ustvarjati. Sama sem jih le opazovala. Nekateri se niso mogli odločiti, kateri 

likovni material bi izbrali, dva pa sta me, kljub predhodno predstavljeni vsebini, ponovno 

vprašala, kakšna je razlika med portretom in avtoportretom. Velika večina otrok se je pri 

izbiri teme odločila za avtoportret, nekateri so izbrali obe, nekateri pa so izrazili željo, da  bi 

slikali nekaj povsem drugega.  

Po končanem likovnem izražanju smo nastale likovne izdelke namestili na tablo in se 

pogovarjali o njih,  prav tako pa tudi o procesu samega likovnega ustvarjanja.  

V zaključnem delu smo skupaj z otroki ovrednotili celotno aktivnost. Vprašala sem jih ali jim 

je odgovarjalo, da so imeli možnost izbire med dvema temama in prav tako možnost izbire 

materiala za ustvarjanje. Večini je to odgovarjalo, dva pa sta dejala, da jima je izbira 

povzročala težave pri odločitvi ter zato nista vedela kaj in s čim bi ustvarjala. Na vprašanje, 

ali so se med aktivnostjo sprostili, je velika večina odgovorila pritrdilno. Potem sem otroke 

vprašala ali zaznavajo spremembe v svojem počutju pred likovnim ustvarjanjem in po 

likovnem ustvarjanju. Odgovori so bili različni: nekateri so dejali, da se počutijo prijetno, 

nekateri mirno, sproščeno, nekateri nič posebnega, eden pa se pri odgovoru ni mogel 

opredeliti. Ko sem jih vprašala, če se počutijo kot v šoli, se je večina med njimi strinjala, da je 

drugače, ker se z menoj lahko pogovarjajo na drugačen način. Bili so zadovoljni in sproščeni.  

Skupaj smo pospravili likovni material celoten prostor ter odšli na igrišče.   

 

 

6.1.1 Analiza likovnih izdelkov otrok, nastalih v likovno-terapevtski 

aktivnosti 

 Kot sem že omenila, smo se z otroki že prej uspeli spoznati in o vsakem posebej sem si 

ustvarila nek občutek o njihovih osebnih lastnostih in o njihovem načinu odzivanja na 

posamezne situacije. A ko sem podrobno pregledala njihove izdelke, sem bila močno 

presenečena nad tem kako iskreno otrok v risbi ali sliki izrazi svoj pogled na svet in svoj 

način razmišljanja, v primeru izbrane teme pa še posebej dojemanje samega sebe. Lahko bi 

rekla, da sem se počutila, kot da bi mi otroci vključno s svojimi likovnimi izdelki  oddali neko 

globje sporočilo o sebi. Pogovor z otroki o likovnih izdelkih, ki so nastali tekom te likovno-

terapevtske aktivnosti, po mojem mnenju, govorijo o tem, da si otroci močno želijo izraziti 

svoje občutke in čustva ter jih deliti z drugimi, vendar besedno morda za to še niso 

usposobljeni, morda pa le nimajo sogovornika, ki bi si ga želeli.  
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ANJA, 7 let 

 

                      
Avtoportret 

 

Anja (7 let) je mirna, v skupini bolj zadržana in zelo vljudna, kar se delno tudi kaže v 

njenem avtoportretu. Veliko pozornosti je namenila zunanjemu videzu upodobljene 

figure. Ta je upodobljena premišljeno in natančno. Med aktivnostjo je bila zbrana, s 

svojim izdelkom pa je bila zelo zadovoljna. Izbira likovnega materiala in način 

njegove uporabe, kaže na previdnost, kar na nek način odseva del njene osebnosti. Po 

končani aktivnosti je povedala, da rada obiskuje plesne vaje, da ima rada živali, a ji 

starši ne dovolijo imeti domače živali, ker živijo v stanovanju ter, da ima mlajšega 

brata, ki ji ves čas nagaja in ga nikdar ne sme okregati, ker ji starši to prepovedujejo in 

je včasih zaradi tega jezna nanj in na starše. 
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TIM, 9 let 

 

 

 
Avtoportret 

 

 

Tim (9 let) se na vsakdanje situacije odziva zelo intenzivno in nepredvidljivo. Rad 

komunicira z drugimi, a ko mu ni do pogovora, se lahko močno razburi ob običajnem 

vprašanju. V upodobljenem portretu je zaznati obliko delnega profila. Med samim 

ustvarjanjem je izražal željo po pogovoru z drugimi otroki, deloval je neodločno in 

napeto. Njegova neodločnost se je kazala v neprestanem primerjanju svoje risbe z 

likovnimi izdelki ostalih otrok, kar je tudi glasno komentiral in s tem motil ostale. 

Njegovo napetost pa je bilo zaznati tako, da se ni mogel sprostiti. Likovni material je 

Tim uporabljal in nanašal  previdno. V likovnem izdelku so vidni popravki kar 

nakazuje na to, da ga je želel izboljšati in da mu je končni izdelek pomemben, česar iz 

njegovi besed ni bilo možno razbrati. O svojem izdelku in sebi ni želel govoriti. 
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KLEMEN, 12 let 

 

Avtoportret 

 

Klemen (12 let) je, kot sem ga uspela spoznati, zadržan le ob prisotnosti odraslih oseb, med 

svojimi vrstniki je sproščen in se z njimi razume dobro. Med ustvarjanjem je bilo njegovo 

vedenje nepozorno - ves čas je gledal naokrog in premikal likovni material pred seboj. Za 

ostale otroke je bilo to moteče. Do mene je deloval nezaupljivo, saj je v moji bližini postal 

nemiren. Za likovni material je uporabil voščene in vodene barvice, slednje je uporabljal 

neodločno. Likovni material je prelagal iz ene roke v drugo, ga odložil, zamenjal ter ga 

ponovno prelagal po rokah. S samim likovnim izdelkom ni bil zadovoljen, v njegovem 

odnosu do njega je bilo zaznati celo nekaj sramu, saj ni želel, da bi bil razstavljen na tabli. O 

sebi je povedal le, da komaj čaka, da se preselijo, ker se bo potem počutil bolje. O svoji 

družini pa ni želel govoriti. 
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JAN, 8 let 

 

 

Avtoportret 

 

Jan (8 let) je, kot sem ga uspela spoznati, precej glasen in se težko umiri. V svojem 

avtoportretu je, po mojem mnenju, to tudi upodobil in to povsem brez nakazanega dejanskega 

gibanja. Z izbiro voščenih barvic je delno lahko sprostil svojo prekomerno energijo. Material 

je uporabljal zelo intenzivno ter ga nanašal sunkovito. Med ustvarjanjem je bil živahen, 

zgovoren, do mene pa zadržan. Likovni izdelek je končal prvi in ni želel več ustvarjati, prav 

tako o svojem izdelku in sebi ni želel govoriti. 
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MAŠA, 8 let 

 

 

Avtoportret 

 

Maša (8 let) je zgovorna, radovedna in na trenutke tudi zadržana deklica. Z likovnim 

materialom, ki ga je izbrala, se je rokovala spretno, samozavestno in sproščeno. V delo je bila 

zatopljena. S svojim izdelkom je bila zadovoljna. O sebi ni želela govoriti. O likovnem 

izdelku pa je Maša dejala, da je sebe upodobila tako kot bi si v resnici želela izgledati in če bi 

izgledala tako, bi bila po njenem mnenju srečna. 
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Družinski portret 

 

Portret svoje družine je Maša upodobila z drugim likovnim materialom in ga uporabljala prav 

tako spretno. Postavitev figur v prostoru in izkoristek prostora kaže na organiziranost. Njen 

odnos, med samim ustvarjanjem, je bil do drugih otrok sodelovalen, do mene pa spoštljiv. Do 

svojega likovnega izdelka je bila precej kritična. Dejala je, da je želela svojo družino 

upodobiti v gorah, ki jih pogosto obiskujejo, a da ji gora ni uspelo upodobiti kot si je želela. 

Pripomnila je, da se zunanji videz upodobljenih družinskih članov razlikuje od njihovega 

resničnega videza. 
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ALEŠ, 7 let 

 

Avtoportret 

 

Aleš je, kot sem ga uspela spoznati, razigran, željan gibanja in radoveden. Likovni material, ki 

si ga je izbral, je uporabljal samozavestno. Pri samem likovnem ustvarjanju je bil zelo aktiven 

in trudil se je biti tudi natančen. Njegov odnos do drugih otrok je bil sproščen, do mene pa 

zaupljiv. Z menoj je želel govoriti o svojih občutkih, ki so bili prijetni. Z izdelkom je bil zelo 

zadovoljen in si je želel svoja opažanja deliti z drugimi otroci. 
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Družinski portret 

 

Pri upodobitvi družinskega portreta je Aleš uporabil enak likovni material kot pri upodobitvi 

avtoportreta. S samo postavitvijo figur v format je imel težave in je precej časa namenil le 

temu. Med procesom ustvarjanja je bil precej nejevoljen in se je glasno pritoževal, vendar si je 

želel likovni izdelek zaključiti. Kar mu je, po njegovem mnenju, tudi uspelo. Vendar pa se na 

koncu ni mogel opredeliti, ali je z izdelkom zadovoljen ali ne. Si je pa močno želel govoriti o 

tem, koga vse je upodobil in kdo izmed njih kaj počne. Dejal je, da je svojega očeta upodobil 

največjega, ker je najmočnejši. Mamo, ki rada teče, svoja dva brata, ki obiskujeta košarko in 

pa sebe, ki rad igra nogomet, je upodobil v športnih dresih, ker so vsi športniki. Prav tako je 

dejal, da v skupnih družinskih športnih aktivnostih zelo uživajo, da pa mu ni všeč, da pri teh 

vedno zmaga oče.   
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NAJ, 6 let 

 

 

Avtoportret 

 

Naj (6 let) je zelo radoven, željan novega raziskovanja in novih spoznanj in menim, da je v 

svojem avtoportretu to tudi precej močno izrazil. V določeni meri z načinom nanosa barv, pa 

tudi z ponazoritvijo gibanja,  predvsem pa s pestrim dogajanjem okoli sebe. Med aktivnostjo 

je bil zatopljen v delo in ni izkazoval nobene potrebe po komunikaciji ne z mano, ne z 

drugimi otroci. Izbrani likovni material je uporabljal spretno in samozavestno. Po zaključeni 

likovni dejavnosti je bil na svoj likovni izdelek ponosen in takrat si je želel pogovora o njem. 

Prav tako si je želel govoriti o sebi. Povedal je, da zelo rad sestavlja kocke brez, da bi gledal 

navodila ter, da se najbolje počuti pri babici in dedku, ki živita na podeželju in imata kmetijo.  
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Družinski portret 

 

Portret Najeve družine, po mojem mnenju, odseva neko povsem drugo razpoloženje, saj so 

družinski člani upodobljeni manj izvirno in bolj površno v primerjavi z njegovim prejšnjim 

likovnim izdelkom. Likovni material je uporabljal samozavestno in je želel izdelek, za razliko 

od prejšnjega, končati čim hitreje. Do izdelka je bil kritičen, svoje mnenje si je želel deliti z 

drugimi. Dejal je, da je svojo družino narisal površno in »na hitro«, ker mu ni do tega, da bi 

upodabljal svojo mlajšo sestro in brata, ker zaradi njiju nima več svoje sobe in da sta zanj 

moteča, ker mu ves čas razmetavata njegove stvari in zaradi tega velikokrat česa kar 

potrebuje, ne najde. Pripomnil je tudi, da po njegovem mnenju starša ne storita ničesar, da bi 

se to spremenilo in velikokrat zaradi nepospravljene sobe okregata njega, kar se mu ne zdi 

prav. 
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LINA, 11 let 

 

Avtoportret 

 

Lina (11 let) je, kot sem jo uspela spoznati, zelo komunikativna in željna pozornosti. V  

avtoportretu je zaznati stereotipnost, zato v njem ni prepoznati osebnih lastosti. Med 

ustvarjanjem je bilo njeno vedenje živahno, do drugih udeležencev sproščeno in do mene 

zaupljivo. Za upodobitev avtoportreta je izbrala svinčnik in ga tudi samozavestno uporabljala. 

S svojim likovnim izdelkom je bila zadovoljna. O sebi je povedala, da obiskuje gimnastične 

vaje kjer se počuti zelo dobro, čeprav ni tako gibčna kot njene prijateljice, a da ji bo s trudom 

uspelo to spremeniti. Dejala je, da je včasih žalostna, ker pogreša svojega očeta, s katerim ne 

živita skupaj ter, da ga že dolgo ni videla. 
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Izraz trenutnih občutij 

 

V izražanju trenutnih občutij s tempera barvami je tako kot v prejšnjem Lininem izdelku, 

zaznati veliko mero dekorativnosti, ki je za likovno izražanje deklic njene starosti precej 

značilno. Kljub temu pa nakazuje na bogat domišljijski svet. Med ustvarjanjem je bila 

sproščena. Pri uporabi likovnega materiala je bila spretna in na svoj izdelek ponosna.  
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KATJA, 8 let 

 

Avtoportret 

 

Katja (8 let) je radovedna in nenehno v gibanju. Z likovnim materialom, svinčnikom, ki si ga 

je izbrala za upodobitev sebe je le z nekaj linijami izrazila, kako zelo pomembno vlogo v 

njenem življenu ima zanjo glasbeni inštrument, ki ga igra. Med samim ustvarjanjem je bila 

živahna – po tiho je prepevala in v ritmu melodije  migala z nogami, vendar potrebe po 

komunikaciji z drugimi otroki in z mano ni izkazovala. Risbo je zaključila hitro in bila z njo 

zadovoljna. Po zaključenem ustvarjanju si je želela pogovora o sebi in o njenem odnosu do 

glasbe in inštrumenta, ki ga igra. Dejala je, da bi rada ves čas le pela in igrala kitaro ter, da bi 

se rada naučila igrati tudi klavir, ki ga igra njena mama, a za učenje nje nima časa.  
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Izraz trenutnih občutij 

 

V enem delu likovnega izdelka je Katja uporabila predvsem čiste, nemešane barve in 

upoštevala barvanje posameznih ploskev do črte, kar nakazuje težnjo po natančnosti. V 

drugem delu Katjinega likovnega izdelka pa je zaznati dokaj spontan nanos barv, ki  nakazuje 

željo po eksperimentiranju, na sproščenost in neobremenjenost. Med ustvarjanjem je bila 

popolnoma mirna in zatopljena v delo. O izdelku je dejala, da je na začetku želela, da bi 

izgledal lepo, a da je kasneje začela nanašati barve tako kot se je počutila. 
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6.1.2 Analiza likovno-terapevtske aktivnosti  

 Proces likovno-terapevtske aktivnosti je potekal mirno in sproščeno. Otroci so imeli možnost 

izbire med naborom likovnega materiala, ker sem želela izvedeti kateri likovni material bodo 

izbrali, še bolj natančno – kdo izmed njih bo izbral katerega. Temi, ki so jo  imeli otroci na 

voljo, sta na videzno sicer preprosti, a v likovnih izdelkih otrok v likovno-terapevtski 

aktivnosti, lahko ravno pri uporabi takšnih in tudi sorodnih temah izvemo o otroku veliko več 

kot le s pogovorom. 

 Velika večina otrok se je pri izbiri teme odločila za avtoportret, kar me je  presenetilo, saj se 

mi zdi ta bolj intimna. Posamezni otroci so izbrali obe temi in v predvidenem časovnem 

okviru uspeli oba tudi zaključiti. Dve deklici sta po upodobljenem avtoportretu izrazili željo, 

da bi slikali z barvami, a ne bi želeli upodobiti portreta svoje družine. Njima sem predlagala 

naj z barvami izrazita to, kar trenutno občutita. To sta tudi storili.  

 Pri likovnem izražanju otrok načrtno sama nisem aktivno sodelovala, temveč sem vso svojo 

pozornost usmerila v opazovanje otrok. Moje opazovanje je temeljilo na načinu uporabe 

likovnega materiala, ustvarjalnosti, vedenju posameznikov med samo aktivnostjo, odnosu in 

interakciji z menoj in preostalimi udeleženci skupine ter odnosu do lastnega likovnega 

izdelka.   

 Po ustvarjanju je bilo na razpolago dovolj časa, da je vsak posameznik imel priložnost sam 

spregovoriti o svojem izdelku, sebi in svojih občutjih, kar kaže na to, da je bil časovni okvir 

dobro zastavljen. Vendar pa vsi udeleženci o svojih likovnih izdelkih, kljub spodbudi z moje 

strani, niso bili pripravljeni govoriti.  

 Skoraj polovica otrok je v likovno-terapevtski aktivnosti izbrala likovni material, ki je 

namenjen risanju in ne slikanju. Tega nisem pričakovala. Verjetno je imelo pomembno vlogo 

pri njihovi izbiri likovnega materiala dejstvo, da je likovni material, namenjen risanju bolj 

obvladljiv in so v rokovanju z njim bolj prepričani sami vase. Vodene ali tempera barve je 

izbralo pet udeležencev, štirje izmed njih so v času, ko so drugi otroci uspeli izdelati en 

izdelek, izdelali kar dva izdelka in ju tudi dokončali. Kar kaže na to, da radi ustvarjajo in da 

verjetno ustvarjajo pogosteje kot ostali udeleženci.  

 Vprašanje (če se otroci počutijo kot v šoli) v zaključnem delu  aktivnosti je bilo namenjeno 

temu, da izvem ali otroci prepoznajo, da je »terapevtski pristop« do otrok in njihovega 

ustvarjanja povsem drugačen kot pristop učitelja v šoli. In otroci so zaznali, da sem njim 

samim namenjala več pozornosti kot pa likovnim izdelkom, česar v šoli niso vajeni.  

 Ker je izvedena likovno-terapevtska aktivnost potekala v obliki enkratnega srečanja in 

analiza likovnih izdelkov otrok temelji zgolj na enem do največ dveh likovnih izdelkih 

posameznega udeleženca, bi na podlagi teh dejstev ne mogla pripisovati pozitivnih sprememb 

pri otrocih, ki so v aktivnosti sodelovali. Po odzivu otrok, njihovi zavzetosti pri sodelovanju 

in glede na njihovo razpoloženje, ki je bilo umirjeno in v večini veselo, pa bi lahko rekla, da 

je bila za vse nas skupaj to pozitivna izkušnja. 
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6.2 PRIMERJAVA LIKOVNIH DEL OTROK V MEDIJU RISBE IN 

MEDIJU SLIKANJA V OKVIRU IZVEDENE LIKOVNO-

TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI 

 Nekateri otroci si želijo ustvarjati z likovnim materialom, ki je namenjen risanju, nekateri s 

tistim likovnim materialom, ki je namenjen slikanju. Bodisi da je njihova izbira odvisna od 

tega, kateri likovni material je bolj obvladljiv, bodisi da so razlogi za to kje drugje, je v 

likovni terapiji pomembno, da ima vsak posameznik možnost izbire materiala, ki mu najbolj 

ustreza. Saj mu je le s samostojno izbiro materiala omogočeno takšno likovno izražanje, s 

katerim lahko kar najbolje izrazi sebe, pa naj bo to v mediju risbe ali mediju slikanja. 

 Na podlagi analize likovnih izdelkov otrok v mediju slikanja in mediju risbe bi težko 

pripisovala kakršnekoli prednosti ali pomanjkljivosti pri izbiri enega ali drugega likovnega 

medija v namen likovno-terapevtske aktivnosti. Nedvomno pa se v likovnih izdelkih otrok, 

nastalih v obeh omenjenih medijih, kažejo notranja psihološka dogajanja otrokove osebnosti.   
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6.3 ANALIZA LASTNIH LIKOVNIH DEL V MEDIJU RISBE IN 

MEDIJU SLIKANJA 

 

Risba 

 

Risba1 

Intuitivno vlečenje linij z nalivnim peresom po risarski podlagi ustvarja občutek 

meditativnega stanja, v katerem se zaradi enega samega nenadzorovanega giba roke, s tem 

peresa, spremeni celoten nadaljnji potek linij v risbi. A občutek mirnosti in zbranosti ostaja 

nespremenjen.     
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Risba 2 

S svinčnikom nastale intuitivne linije so se razvile v spočetka nehoteno zahtevno nalogo, ki pa 

kljub zahtevani precejšnji pozornosti ni prekinila mojega občutja mirnosti in toka misli.  
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Risba 3 - Avtoportret 

V avtoportretu je le z nekaj linijami, ki so dokaj preproste, izraženo moje razpoloženje in 

delno tudi občutje.     
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Slikanje 

 

Slika 1 

Ploskovne barve, čisti barvni vtisi mi omogočajo izražanje mojih trenutnih občutenj in 

doživljanj.  
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Slika 2 

Abstrakcija, v kateri so barvam odvzete vse možne predmetne vsebine in vsi možni predmetni 

pomeni, omogočajo pogovor med menoj, barvo in slikovno ploskvijo, na katero jih nanašam. 
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6.4 PRIMERJAVA LASTNIH LIKOVNIH DEL V MEDIJU RISBE IN 

MEDIJU SLIKANJA 

 Pri mojem slikanju gre za načrtovano aktivnost, ki zahteva bistveno več časa kot izražanje v 

mediju risbe. A mi kljub temu omogoča, da skozi izbiro barv in z njihovo razporeditvijo 

izazim sebe. S tem, ko v sliki z dolgotrajnim procesom urejam in razporejam barve in 

geometrične oblike, metaforično urejam tudi svoje misli in samo sebe. Sam proces poteka na 

dokaj umirjeni kontemplativni ravni. Morda bom v prihodnje za beleženje bolj trenutnih, 

hipnih odzivov tudi menjala obliko svojega slikarskega zapisa z bolj vzneseno, širokopotezno 

ekspresijo. 

 Moje risbe imajo pogosto, v primerjavi s slikanjem, bolj hladen karakter. Pa vendar mi tudi 

izraženje v mediju risbe služi za »pogovor s samo seboj«. Intuitivno vlečenje linij, ki se 

razvijajo v vnaprej nenačrtovane oblike, pravzaprav sovpada z mojim načinom razmišljanja, 

ki je ta, da me ne plaši dejstvo, da kot človek ne morem imeti vedno vpliva in nadzora nad 

stvarmi, ki se dogajajo okrog mene. Zatorej tudi v risbi lahko brez strahu prepustim linijam, 

da se odvijajo in »me vodijo« v neznano.  

 Izbira medija, v katerem se nameravam likovno izraziti, je odvisna le od trenutnega počutja 

in časa, ki ga imam na voljo. V obeh omenjenih medijih pa gre za izražanje mojih doživljanj, 

razmišljanj, občutenj in čustev.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

7 LIKOVNI TERAPEVT  

 Likovni terapevt mora imeti, kot navaja Gorjup (2010), likovno znanje, poznati in obvladati 

mora likovni jezik, likovne materiale in tehnike ter ustrezne pristope, saj mora s svojim 

zgledom pritegniti sodelujoče k praktičnemu delu, z njimi mora skupaj ustvarjati in hkrati 

znati prisluhniti njihovim projektivnim željam in potrebam. Z ustrezno pomočjo, nasveti in 

spodbudami likovni terapevt v vlogi likovnega mentorja prispeva k likovno boljšemu in 

kvalitetnejšemu izdelku, ki tiste, ki so v terapijo vključeni, navdaja z zadovoljstvom in 

samozaupanjem.   

 Poleg likovnosti pa mora biti, kot navaja Kariževa (2010), likovni terapevt izobražen tudi na 

področju terapije. Dobro mora poznati terapevtske metode, tehnike in mehanizme, ki 

prispevajo k pozitivnim spremembam otroka. Predvsem pa je likovni terapevt v prvi vrsti 

terapevt in ne umetnik ali učitelj. Posedovati mora posebne kvalitete, kot je naklonjenost in 

ljubezen do dela z ljudmi, zmožnost vživljanja v čustva drugih, resnično mora verjeti v 

zmožnost napredka vsakogar, mora biti odprt za preseganje lastnih prepričanj in vrednot ter 

iznajdljiv, domiseln in spontan. Razvito mora imeti občutljivost za prejemanje različnih oblik 

neverbalnih sporočil ter nenehno raziskovati svojo notranjost, gojiti lastno ustvarjalnost in k 

delu pristopati z veliko domišljije. 

 

7.1 ODNOS MED OTROKOM IN LIKOVNIM TERAPEVTOM 

 Odnos med otrokom in terapevtom je osnovno terapevtsko sredstvo, ki ima pomembno vlogo 

pri uspešnosti terapije. Ta odnos se oblikuje s terapevtovim poslušanjem in opazovanjem 

otroka pri likovnem izražanju. Najpomembneje je, da terapevt sprejema otroka takšnega kot je 

in mu omogoči s svobodno izbiro pri uporabi likovnega materiala in vsebine ter mu dati 

možnost izbire pri sodelovanju z drugimi in raziskovanju v lastnem tempu in ga pri tem 

spodbujati. Kljub temu pa morajo biti meje dovoljenega in nedovoljenega vedno jasno 

začrtane. Med likovnim izražanjem terapevt otroka ne prekinja in ne spodbuja k pogovoru, se 

pa odzove, če otrok sam izrazi željo po pogovoru. Zelo pomemben je tudi spoštljiv odnos 

terapevta do otroka, ki ga ta izkazuje s predanim poslušanjem in upoštevanjem mnenja otroka. 

Terapevtova naloga je, da na vsakem srečanju  zagotovi dovolj časa za pogovor o izdelku in o 

procesu njegovega nastajanja. V omenjenem pogovoru terapevt otroku zastavlja vprašanja na 

način, da spodbuja otroka, da sam poišče razlago in pride do določenih ugotovitev. Nikakor 

pa ne vsiljuje svojih interpretacij in predvidevanj (Kariž, 2010). 
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7.2 INTERVJU Z LIKOVNO TERAPEVTKO 

 Pri sestavi vprašanj v namen intervjuja sem se osredotočila na področja, ki jih je težko 

zaslediti v literaturi, a se mi zdijo pomembna za celoten vpogled v delovanje likovne terapije 

v slovenskem prostoru ter likovno-terapevtske prakse nasploh.   

Intervju z likovno terapevtko je bil opravljen dne 5. 6. 2016 v Ljubljani. Likovna terapevtka je 

iz osebnih razlogov želela, da v diplomski nalogi ne zapišem njenih osebnih podatkov, zato 

ostaja neimenovana. 

 

7.2.1 Transkripcija intervjuja: 

1. Kako je potekalo vaše izobraževanje za pridobitev naziva Likovne terapevtke? 

»Po končanem študiju slikarstva sem se odločila za podiplomski študij Pomoči z 

umetnostjo na Pedagoški fakulteti. Po študiju se pridobi naziv mag. Pomoči z 

umetnostjo, ker pa gre za delo na področju likovne terapije, se v praksi večinoma 

uporablja likovni terapevt.« 

 

 

2. Kakšna je bila vaša »pot« od pridobitve omenjenega naziva do zaposlitve? 

»Pot do zaposlitve na področju pomoči z umetnostjo je precej težka, saj v slovenskem 

prostoru tovrstnih zaposlitev ni. Izjema so nekatere slovenske psihiatrične bolnišnice, 

kjer so likovni terapevti del strokovnega kadra.  

Študijsko prakso sem opravljala pri privatni psihoterapevtki, kjer sem vodila in 

izvajala delavnice s poudarkom na likovni terapiji. Kasneje sem tam nadaljevala s 

prostovoljnim delom. Sedaj delujem kot zunanja sodelavka v različnih zavodih in 

društvih.« 

 

3. Na katerih področjih in na kakšen način delujete kot likovna terapevtka? 

»Moje delo je usmerjeno predvsem v delo z otroki in njihovimi starši. Vodim skupinske 

in individualne delavnice, kjer je poudarek na otrokovem raziskovanju in izražanju 

samega sebe, izražanju čustev in sprostitvi skozi likovni proces.« 

 

4. Koliko in kako se razlikuje delo v likovni terapiji z odraslimi od dela v likovni 

terapiji z otroki, če imate to izkušnjo? 

»Odrasli imajo na začetku precejšnje težave pri tem, da se sprostijo in prepustijo 

likovnemu ustvarjanju. Pri procesu so obremenjeni s končnim videzom likovnega 

izdelka. Potrebno je veliko motivacije. Otroci so pri tem bolj sproščeni, saj je risba za 

otroke najbolj naraven in neposreden način komuniciranja z okolico.« 
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5. Ali bi lahko, glede na dosedanje izkušnje, izpostavili očitne razlike 

(prednosti/pomanjkljivosti) pri uporabi medija risbe in medija slikanja pri 

izvajanju likovne terapije? 

»Risba po večini nudi bolj podroben in natančen uvid v posameznikov notranji svet, 

medtem ko je slikanje bolj spontana, meditativna in intuitivna tehnika. Oba medija 

ponujata široko raziskovanje posameznikovega notranjega sveta.« 

 

 

6. Je možno, da so prisotna pri izražanju s slikanjem drugačna, morda bolj 

intenzivna  psihološka dogajanja posameznikov kot pri izražanju z risbo v likovni 

terapiji z otroki? 

»Pri aktivnostih, ki se izvajajo v okviru likovno-terapevtskih delavnic, je potrebno 

upoštevati specifične potrebe in zmožnosti otrok. Pri slikanju gre za izkušnjo prvinske 

moči barv in njihovega gibanja, kar pomaga čustvom, da se osvobodijo in izrazijo. 

Intuitivno slikanje je za razliko od risanja bolj dinamično, saj gre za aktivacijo 

celotnega telesa. Otroci se zato s packanjem bolj sprostijo in umirijo. Risba terja več 

vztrajnosti in natančnosti, kar vpliva na otrokov kognitivni razvoj. Obe vrsti izražanja 

sprožita občutja, ki so za otroka v določenem prostoru in času pomembna.« 

 

7. Bi se strinjali (glede na izkušnje) s trditvijo, da je pri prakticiranju v likovni 

terapiji z otroki uporaba medija risbe priporočljiva predvsem za otroke z 

zmanjšano pozornostjo in uporaba medija slikanja predvsem za tiste otroke, ki so 

bolj zadržani in se težje sprostijo? Zakaj? 

»Po dosedanjih izkušnjah bi se strinjala. Risba kot izrazno sredstvo zahteva večjo 

strukturiranost in organizacijo likovnih elementov, ki od otrok z zmanjšano pozornostjo 

zahteva veliko mero vztrajnosti in koncentracije. Slikanje z barvami je bolj abstraktno 

in sproščujoče ter omogoča širši prostor znotraj ustvarjanja. Vse pa je odvisno tudi od 

starosti, razvojne stopnje otrok in poznavanja tehnik. Nekateri otroci raje rišejo, ker se 

jim zdi, da risati znajo, spet drugi radi raziskujejo, eksperimentirajo in preizkušajo 

različne materiale ter njihove možnosti uporabe. Po izkušnjah sodeč je najbolj 

pomembno, da otroku ponudimo material, s katerim se najbolje in najlažje izrazi, saj je 

kakršnokoli vsiljevanje povsem terapevtsko nekorektno.« 

 

8. Menite, da bi bilo dobrodošlo ali celo nujno potrebno, da bi se izvajanje likovne 

terapije uveljavilo kot dodatna oblika pomoči otrokom in mladostnikom v 

običajnih osnovnih in srednjih šolah? Zakaj? 

»Menim, da bi bilo to nujno potrebno, saj likovna terapija ponuja otrokom 

kanaliziranje čustev, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Z obdelavo čustev preko 

likovne komunikacije otrok ali mladostnik lahko izrazi svoje strahove, žalost in 

notranje konflikte. 
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Pri ustvarjanju so otroci in mladostniki aktivni akterji v nasprotju s pogosto 

pasivnostjo v družbenem okolju, kjer nimajo moči odločanja, zato likovna terapija 

pozitivno vpliva na otrokovo avtonomijo, samopodobo in osebno integriteto. 

Likovna terapija pa deluje hkrati tudi preventivno in kot taka preprečuje morebitne 

težave, ki se lahko pojavijo oziroma vpliva na zmanjševanje že obstoječih težav.«  

 

9. Ste seznanjeni z razlikami v delovanju likovne terapije v Sloveniji in drugod po 

Evropi? V čem so (po vašem mnenju) razlike v delovanju najbolj očitne? 

»V tujini je likovna terapija razširjena po vseh institucijah (bolnišnice, šole, vrtci, 

vzgojni zavodi, humanitarne organizacije …). Dostopnost likovne terapije je veliko 

večja, predvsem pa likovnim terapevtom omogoča širši prostor delovanja.«  

 

 

10.  Kaj kot likovna terapevtka pogrešate oziroma kakšne spremembe bi bile v 

Sloveniji, na področju delovanja likovne terapije, dobrodošle? Kaj bi se zaradi 

izpostavljenih sprememb izboljšalo ali spremenilo? 

»Večinoma se v slovenskem prostoru likovna terapija zamenjuje z delovno terapijo, ki 

pa je v sami naravi dela popolnoma drugačna, saj gre pri delovni terapiji za 

zaposlitveno obliko pomoči in ne temelji na posameznikovem svobodnem iskanju 

lastnih načinov izražanja, podob in simbolov, kot to poudarja likovna terapija. 

Dobrodošle bi bile spremembe glede ozaveščenosti, saj je likovna terapija neinvazivna 

podporna oblika pomoči, ki ponuja univerzalni jezik sporočanja. Likovni terapevti bi 

morali delovati na področju šolstva, zdravstva in socialnega varstva. Ker opažam, da 

zanimanje za likovno terapijo narašča, bi tako bila dostopna vsem tistim, ki tovrstno 

obliko pomoči potrebujejo ali jo želijo, saj je trenutno v večini primerov 

samoplačniška.«   
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7.2.2 Povzetek in analiza intervjuja z likovno terapevtko 

Kot sem že omenila, je intervjuvana likovna terapevtka želela, da v diplomski nalogi ne 

zapišem njenih osebnih podatkov, zato ostaja neimenovana. 

Povzetek:  

Z odgovoroma na 1. vprašanje intervjuvanka  opiše potek njenega izobraževanja do pridobitve 

strokovnega naziva mag. Pomoči z umetnostjo. To je potekalo na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. 

V odgovoru na 2. vprašanje likovna terapevtka pove, da je v slovenskem prostoru zaposlitev 

tovrstnega kadra majhna. Poleg tega navede, kje in na kakšen način je opravljala prakso 

tekom študija. To je opravljala pri privatni psihoterapevtki, kjer je izvajala in tudi vodila 

delavnice s poudarkom na likovni terapiji. Po zaključeni študijski praksi je pri isti 

psihoterapevtki nadaljevala s prostovoljnim delom. Danes pa njeno delo poteka v obliki 

zunanje sodelavke v različnih zavodih in društvih. 

Na 3. vprašanje intervjuvanka z odgovorom navede področja in načine njenega delovanja. 

Pove, da je njeno delo usmerjeno predvsem v delo z otroki, s katerimi se srečuje v obliki 

individualnih in skupinskih delavnic, katere tudi sama vodi. Prav tako pa sodeluje s starši 

otrok, ki so v delavnice vključeni. 

Z odgovorom na 4. vprašanje intervjuvanka navede svoje izkušnje pri delu z odraslimi in pri 

delu z otroki ter navede razlike med enim in drugim delom. Navaja, da se odrasli udeleženci 

likovne terapije težje sprostijo kot otroci in da veliko pozornosti namenjajo videzu končnega 

likovnega izdelka. 

V odgovoru na 5. vprašanje intervjuvanka govori o razlikah pri uporabi medija risbe in medija 

slikanja pri izvajanju likovne terapije. Navaja, da risba večinoma nudi bolj podroben in 

natančen uvid v posameznikov notranji svet kot slikanje. Ter da je slikanje bolj spontano, 

meditativno in tudi intuitivno kot risanje. 

Na 6. vprašanje likovna terapevtka navaja odgovor, ki govori o prisotnosti drugačnih, 

psiholoških dogajanj posameznikov pri umetniškem izražanju s slikanjem v primerjavi pri 

izražanju z risbo. Pove, da s slikanjem posamezniki osvobajajo svoja čustva in jih izrazijo ter 

da risanje zahteva več vztrajnosti in natančnosti, vendar pravi, da obe vrsti izražanja sprožita 

za posameznika pomembna občutja. 

V odgovoru na 7. vprašanje likovna terapevtka govori o svojih izkušnjah pri uporabi medija 

risbe v namen likovne terapije pri otrocih z zmanjšano pozornostjo in uporabi medija slikanja 

pri otrocih, ki se težje sprostijo in so bolj zadržani. Pravi, da je medij risbe priporočljivo 

uporabiti kot izrazno sredstvo pri otrocih z zmanjšano pozornostjo ter da je medij slikanja 

smotrno uporabiti pri otrocih, ki so sicer zadržani in tako lažje izrazijo sebe. Vendar pa 

poudarja, da je najpomembneje otroku ponuditi likovni material, v katerem se najbolje in 

najlažje izrazi. 
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Na 8. vprašanje intervjuvanka navaja odgovor o potrebnosti in pomembnosti izvajanja likovne 

terapije kot dodatne oblike pomoči v običajnih osnovnih in srednjih šolah. Meni, da bi bili 

tovrstni ukrepi nujno potrebni, saj otroci preko likovne komunikacije lahko izražajo svoje 

strahove, žalost in notranje konflikte. Z likovnim izražanjem pa so otroci in mladostniki tudi 

aktivni akterji, kot pravi, kar je v nasprotju s pogosto pasivnostjo v družbenem okolju, kjer 

nimajo moči odločanja. Prav tako pa pravi, da likovna terapija deluje preventivno ter vpliva 

na zmanjševanje že obstoječih težav. 

V odgovoru na 9. zastavljeno vprašanje intervjuvanka navaja odgovor o njeni seznanjenosti z 

razlikami v delovanju likovne terapije v Sloveniji in drugod po Evropi. Meni, da je v tujini 

likovna terapija precej bolj razširjena, se izvaja v raznovrstnih institucijah, da je veliko bolj 

dostopna, predvsem pa likovnim terapevtom nudi širši prostor za njihovo delovanje. 

Na 10. vprašanje je likovna terapevtka podala odgovor o potrebnih spremembah na področju 

delovanja likovne terapije v Sloveniji in o tem, na kaj bi te spremembe vplivale. Meni, da bi 

bile dobrodošle spremembe na področju ozaveščenosti ljudi o likovni terapiji, ki s podporno 

obliko pomoči ponuja univerzalni jezik sporočanja. Prav tako meni, da bi morali likovni 

terapevti imeti možnost delovanja na širšem področju, s tem pa bi bila likovna terapija 

dostopna vsem, ki tovrstno obliko pomoči potrebujejo ali pa si jo želijo.    

 

7.2.3 Ugotovitve pri analizi intervjuja: 

Z izvedbo in analizo intervjuja sem na podlagi odgovorov likovne terapevtke prišla do 

naslednjih ugotovitev: 

V slovenskem prostoru so možnosti za zaposlitev likovnega terapevta majhne. Če bi likovna 

terapija bolj intenzivno delovala na področju šolstva, zdravstva in socialnega varstva, bi bil 

prostor delovanja likovnih terapevtov večji, prav tako pa bi bila likovna terapija dostopna 

vsem, ki jo potrebujejo ali si želijo vključiti se vanjo.  

Delo z otroki znotraj likovno-terapevtskega področja se razlikuje od dela z odraslimi.  

Težko je reči, da gre pri umetniškem izražanju posameznikov s slikanjem v primerjavi z 

izražanjem z risbo za doživljanje intenzivnejših psiholoških dogajanj. Dva omenjena medija 

se med seboj razlikujeta, vsak posameznik pa se odloči, kateri medij mu bolj ustreza za 

izražanje njegovih čustev in napetosti. In to slednje je v likovni terapiji najpomembneje.  
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8 OBSEG DELOVANJA LIKOVNE TERAPIJE V SLOVENIJI 

IN DRUGOD 

 Likovna terapija je evropskem prostoru že vrsto let priznana ter uveljavljena kot terapevtska 

metoda in sodobna oblika pomoči ljudem, ki deluje na področjih dela z otroki, mladostniki in 

odraslimi. V slovenskem prostoru si pot utira šele v zadnjih dveh desetletjih. Tako s pomočjo 

specialističnega študija Pomoč z umetnostjo – umetnostne terapije, ki poteka na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani, kot tudi preko Slovenskega združenja umetnostnih terapevtov 

(SZUT), ki je bilo ustanovljeno leta 2004. Slovensko združenje umetnostnih terapevtov 

vključuje profesorje in predavatelje univerze v Ljubljani, Mariboru in Kopru, študente 

podiplomskega študija s področja umetnostne terapije in druge strokovnjake s sorodnih 

področij. Namen združenja umetnostnih terapevtov je razvijanje in poglabljanje strokovne 

prakse na področjih likovne, gibalno-plesne, dramske in glasbene terapije, preventivno in 

terapevtsko delo z otroki, mladostniki in odraslimi z namenom spodbujanja  ustvarjalnosti in 

uresničevanja lastnih potencialov, razvijanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju 

umetnostne terapije, organizacija strokovnih srečanj, posvetov, konferenc in kongresov ter 

povezovanje z mednarodnimi umetnostnoterapevtskimi društvi in združenji. Omenjeno 

združenje (SZUT) prireja strokovna srečanja umetnostnih terapevtov Slovenije, katerih namen 

je izmenjava znanj, izkušenj in dilem, s katerimi se srečujejo umetnostni terapevti pri svojem 

delu in so namenjena predstavitvam umetnostnoterapevtske prakse v slovenskem prostoru. 

Umetnostni terapevti na omenjenih srečanjih predstavljajo različne oblike in metode dela ter 

preventivne in terapevtske procese na področjih likovne, gibalno-plesne, glasbene in dramske 

terapije pri delu z otroki, mladostniki, odraslimi in starostniki (Caf in Canjko, 2008). 

 

 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, je bila leta 2001, s svojim podiplomskim 

specialističnim programom Pomoč z umetnostjo sprejeta  v Evropsko združenje univerz za 

usposabljanje umetnostnih terapevtov - ECArTE (European Consortium for Arts Therapies 

Education). Omenjeno združenje je bilo ustanovljeno leta 1991 in vključuje evropske visoke 

šole in univerze, ki izvajajo izobraževanja umetnostnih terapevtov. Pogoj za članstvo  v 

združenje ECArTE  je študijski program, ki ustreza mednarodnim merilom izobraževanja v 

umetnostni terapiji in je formalno potrjen v državi, kjer se program izvaja. Namen združenja 

je mednarodno povezovanje, strokovna in moralna podpora nacionalnim programom, 

spodbuda in podpora razvijanju umetnostne terapije kot uporabne in znanstvene discipline, 

spodbujanje izmenjave študentov in učiteljev, spodbuda pri razvijanju študijskih programov v 

smeri profesionalnega magisterija, doktorskega in postdoktorskega študija umetnostne 

terapije. Slovenski profesorji, specializanti in specialisti umetnostne terapije se od samega 

začetka razvijanja študijskega programa pomoči z umetnostjo, kot navaja Krofličeva (v Caf in 

Slunjski, 2006), vključujejo v različna dogajanja v okviru ECArTE po svetu kot so 

sodelovanje v mednarodnem projektu razvijanja študijskega programa umetnostne terapije v 

Sloveniji, sodelovanje s prispevki na vseh evropskih konferencah ECArTE ter na drugih 

strokovnih srečanjih umetnostnih terapevtov oziroma združenj. 
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 Kljub temu, da je v Sloveniji likovna terapija šele na začetku razvoja kot navaja Kariževa 

(2010), pa likovni terapevti že delujejo na področju šolstva, zdravstva in socialnega varstva. 

Zaposleni so v različnih bolnišnicah, socialnih in vzgojnih zavodih, vrtcih, šolah, v domovih 

za ostarele, v psiholoških posvetovalnicah ter v privatni praksi kjer se srečujejo s posamezniki 

z učnimi težavami, vedenjskimi, čustvenimi motnjami, avtizmom in tistimi, ki so 

travmatizirani zaradi različnih negativnih izkušenj v življenju. 

 Ponekod v Evropi je likovna terapija priznana kot del sodobne medicine, likovni terapevti pa 

delujejo tudi v okviru rednih osnovnih, srednjih šol ter v okviru univerz, kjer  nudijo pomoč 

otokom in mladostnikom. Veliko bolj obširna pa je tudi ponudba v zasebnem sektorju, kjer 

poleg svetovanja in izvajanje likovne terapije za otroke, nudijo izvajanje likovne terapije s 

pari in družinami, česar v Sloveniji ni moč zaslediti. Ker pa je v Sloveniji zanimanje za 

likovno terapijo vse večje in se počasi pričenja uveljavljati kot drugim oblikam terapije 

enakovredna oblika pomoči ljudem z raznovrstnimi težavami, bo verjetno v prihodnosti 

veliko bolj razširjena in dostopna vsem tistim, ki so tovrstne oblike pomoči potrebni ali si jo 

želijo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

9 ZAKLJUČEK  

 Seznanjanje s teorijo in procesom delovanja likovne terapije, s poudarkom na likovni terapiji 

za otroke, omogoča uvid v otroško risbo in sliko, ki nastajata v terapevtskem kontekstu. Sami 

likovni izdelki otrok se ne razlikujejo od izdelkov, ki nastajajo izven terapevtskega procesa, 

spremeni pa se naše dojemanje le teh.           

 Z analizo otroških in lastnih likovnih izdelkov ter s procesom opazovanja likovnega izražanja 

otrok v kratki likovno-terapevtski aktivnosti, sem ugotovila, da v mediju risbe ali mediju 

slikarstva  ni moč zaznati prednosti ali pomanjkljivosti pri izražanju v enem ali drugem 

mediju. Temveč, da vsak izmed njiju s svojimi specifičnimi lastnostmi omogočata vsakemu 

posamezniku drugačen likovni izraz, s katerim lahko izrazi sebe, svoj način razmišljanja in 

svoja občutenja.  

 Moja ugotovitev pa je močno sorodna pristopu, ki ga goji terapevt v likovni terapiji do 

posameznika - temu dopušča svobodno izbiro likovnega izražanja in likovnega materiala, na 

način ki mu najbolj ustreza, pri tem pa ga spodbuja, sprejema točno takšnega kot je in vanj 

tudi verjame. Z vsem naštetim pa likovna terapija prinaša nenadomestljiv prispevek ne le za 

posameznike, ki so v likovno terapijo vključeni, temveč prispevek k kvalitetnejšemu in 

polnejšemu življenju širšega družbenega okolja, v katerem živimo. 
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