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Povzetek 
 

Otroci se z risankami srečujejo že zelo zgodaj, tako v domačem kot v učnem okolju. Uporaba 

animiranih filmov pri pouku predstavlja motivacijsko orodje, poleg tega pa se ob premišljenem izboru 

risanke in spremljevalnih dejavnosti učenci tudi učijo. V prispevku je predstavljena raziskava o 

zastopanosti naravoslovnih tematik in naravoslovnih spodrsljajev (napak, ki so v nasprotju z 

realnostjo) v naboru risank, ki so trenutno aktualne med učenci. V okviru pedagoške raziskave smo v 

skupini tretješolcev zasledovali zaznavanje in odzive učencev na naravoslovne spodrsljaje v dveh 

izbranih risankah. Ob analizi risank smo ugotovili, da vsebujejo veliko naravoslovnih spodrsljajev, ki 

po vsebini zastopajo različne naravoslovne tematike. Raziskava je pokazala, da se učenci zavedajo, da 

so nekateri dogodki v risankah prikazani na nerealen način in o njih tudi kritično razmišljajo. Pri 

interpretaciji spodrsljajev si pomagajo s svojimi predstavami in pojmovanji, pri čemer potrebujejo tudi 

nekaj spodbude učitelja, saj za utemeljevanje posameznih spodrsljajev še nimajo usvojenega 

potrebnega znanja in terminologije. Pri pouku naravoslovja lahko prav naravoslovne spodrsljaje 

uporabimo kot izhodišče za eksperimentalno delo ali problemski pouk. V prispevku je predstavljen 

primer uporabe risanke v poučevanju naravoslovne tematike o snoveh, ki je opremljen s smernicami in 

izhodišči za aktivnosti v razredu.  

Ključne besede: animirani film, risanka, risanke pri pouku, naravoslovni spodrsljaji, 

poučevanje naravoslovja  

 

Abstract 
 

Children meet cartoons in their early childhood in their home environment and afterwards also in their 

school environment. Cartoons and animated movies in teaching process strongly motivates and evoke 

good learning processes through watching, discussing  and active participation in accompanying 

classroom activities. In this contribution, the survey about the presence of science topics and science 

sli-ups (errors, in contrary with reality) in selected cartoons is presented. In the research, ten popular 

cartoons were included. In the pedagogical research among fifteen students of third year of primary 

school the students' perceptions and their responses on science slip-ups in two cartoons were followed. 

The analysis of cartoons revealed that they include many science slip-outs that can be classified into 

many science topics. Students are aware of many unreal scenes in the cartoons and they critically 

comment it. Students' interpretation are based on their experiences and prior knowledge. They often 

need teachers’ suggestions and guidance, since their prior knowledge and use of terminology does not 

allow for proper interpretation of science slip-ups. The science slip-ups can be included in science 

teaching as a launch for experimental activities or problem solving. An example of using cartoons in 

science teaching about substances and their properties is presented as well as the accompanying 

guidelines and proposals for preparation classroom activities through using cartoons.  

Keywords: animated film, cartoon, cartoons in teaching, science slip-ups, science teaching 
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1. Uvod  
 

Otroci se z risankami srečujejo že zelo zgodaj in vsepovsod, tako v domačem kot učnem 

okolju. Animirani filmi in risanke danes postajajo nepogrešljiv del otrokovega vsakdanjika, k 

čemur je pripomogel razcvet sodobne tehnologije v zadnjem desetletju. Pametni telefoni, 

tablice in računalniki omogočajo večjo in lažjo dostopnost animiranih filmov ter risank in 

povečujejo njihovo gledanost. »Za večino otrok sta televizija in video med prvimi kulturnimi 

doživetji 21. stoletja« (Rugelj, 2006, str. 15). Raziskave Kaiser Family Fundation iz leta 2006 

naj bi kazale, da kar 61 % otrok pred starostjo dveh let vsakodnevno uporablja različne medije 

in 43 % dojenčkov ter malčkov gleda televizijo skoraj vsak dan, k čemur je najverjetneje 

pripomogla rast produkcije televizijskih programov ustvarjenih prav za malčke, med katere 

nedvomno lahko štejemo animirane filme ter risanke (Kirkorian, Wartella in Anderson, 2008). 

Raziskave tudi kažejo, da otroci kot glavni razlog za uporabo elektronskih medijev navajajo 

zabavo, za njo učenje oziroma izobraževanje, sprostitev, preganjanje dolgčasa, osamljenost in 

nazadnje družinska rutina (Ahluwalia in Singh, 2011). Prve korake v svet risank največkrat 

omogočijo starši, pri čemer je dokazano, da je količina časa, ki ga starši preživijo pred 

televizijo v tesni povezavi s količino časa, ki ga otroci preživijo pred televizijo (Rideout in 

Hammel, 2006 v Beyens in Eggermont, 2014). Starši naj bi po podatkih raziskav vsekakor 

premalo pozornosti posvečali nadzoru in izboru risank ter pogovoru o vsebinah, kar kaže tudi 

raziskava (Ahluwalia in Singh, 2011), v kateri je 6, 25 % otrok navedlo, da se s svojimi starši 

pogovarjajo o gledanem. Med tem je 36, 25 % otrok navedlo, da se pogovarjajo o gledanem s 

svojimi starši, le če jih za to prosijo in 30 % staršev se s svojimi otroki ne pogovarja o tem, 

kar gledajo. Pomembno je, da odrasli spremljajo otroka pri gledanju, saj iz njegovega vedenja 

in odzivanja lahko razberejo, kako doživljajo dogajanje v risankah kot na primer, kaj jih 

vznemiri, kaj jim je všeč, kdaj pade pozornost. Odrasel lahko otroku, ko opazi, da ga je nekaj 

vznemirilo, zastavi vprašanje, če ta sam ne postavlja vprašanj odraslemu. Iz pogovora lahko 

izvemo, kakšno je otrokovo doživljanje sveta okoli njega, kakšne so njegove predstave 

(Peštaj, 2009).  

Risanke lahko torej močno vplivajo na doživljanje in razumevanje realnosti (Rutar, 2008). 

Razvojna stopnja, ko naj bi otroci začeli spoznavati, da animirani filmi niso resnični, je med 

4. in 5. letom starosti (Erjavec, 2013). Otrokovo razlikovanje realnosti od fikcije je v veliki 

meri odvisno od njegovega spoznavnega razvoja in pridobljenih izkušenj. Otrok naj bi, kot 

pravi avtorica Peštaj (2009), razumel »filmsko zgodbo, ko ima razvite miselne strukture, ki 

mu omogočajo razumevanje medija kot izraznega sredstva, razumevanje značilne oblike 

pripovedi, zmožnost razlikovanja med resničnim in izmišljenim« (str. 69). Dober vir za učenje 

naj bi predstavljale podnaslovljene risanke saj kot trdi Danan (2004 v Karakas in Saricoban, 

2012), naj bi podnaslovljeno avdiovizualno gradivo delovalo kot učinkovito izobraževalno 

orodje pri učenju tujega jezika, saj naj bi izboljševalo slušno-razumevalne spretnosti pri 

učenju le tega. Obenem naj bi pospešilo učenje jezika s pomočjo vizualizacije tistega, kar 

slišijo in povečalo razumevanje jezika ter vodilo h kasnejšim kognitivnim procesom, kot je 

boljše predelovanje informacij. Avtorica Peštaj (2009) pravi, da naj bi dobre risanke 

spodbujale otrokov čustveni, miselni, govorni, socialni razvoj in učenje. Kriterija za dobro 

risanko sta zanimiva, privlačna, zabavna in poučna zgodba ter kakovostne ilustracije. 

Poleg staršev, ki se risank poslužujejo zaradi koristi, bodisi kot nagrada otrokom bodisi za 

njihovo umerjanje ter sproščanje, vse večje prednosti v uporabi risanke pri pouku vidijo tudi 

učitelji. Učitelji veliko pozornosti posvečajo temu, kako dvigniti učenčevo motivacijo, 

pritegniti njegovo pozornost in zanimanje za snov ter jih pripraviti in spodbuditi k aktivnemu 

sodelovanju. Obenem si prizadevajo tudi, da bi učencu čim bolj približali obravnavano snov 

in mu jo predstavili na način, da jo bo kar najbolje razumel in usvojil. Risanke postajajo ena 

od modernih metod izobraževanja, ki delujejo na aktiviranju otrokove domišljije, ga 
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izobražujejo in zabavajo (Eman in Naglaa, 2010). Risanke torej služijo kot učno gradivo, ki 

predstavlja pomemben element v vzgojno-izobraževalnem procesu. Učna gradiva nosijo 

različne funkcije, kot je hranjenje in posredovanje informacij, omogočajo priložnost za 

utrjevanje in poglabljanje znanja, prav tako pa so učinkovit posrednik pri graditvi novega 

znanja (Repolusk, 2009). 

 

1.1  Uporaba risank pri pouku 

Uporaba risank kot poučevanje in učna strategija pridobiva vse večjo pozornost med 

pedagogi, ker naj bi risanke povečevale razumevanje, pozornost in zanimanje, zmanjševale 

stres in strah, izboljševale motivacijo za učenje, izboljševale odnose med učitelji in učenci, 

povečevale produktivnost in ustvarjalnost, spodbujale aktivno sodelovanje med učenci v 

učnem procesu, zmanjševale dolgčas in motnje vedenja, spodbujale miselne procese, 

spodbujale komunikacijske veščine, spodbujale povezovanje predmetov, spodbujale 

skupinsko delo in razpravo (Khalid, Meerah in Halim, 2010; Fleischer, 2010; Dhand, 2008). 

Dhand (2008) podaja naslednje nasvete učiteljem pri uporabi animiranih filmov ter risank 

pri pouku: 

o Učitelj mora izbrati risanke, ki bodo izzvale vsakega učenca. Če risanke niso dovolj 

polne izzivov, ne bodo vzdržale učenčevega zanimanja zanje. Prav tako risanke, ki so 

zahtevne za razumevanje, ne prispevajo k uspešnejšemu učenju. 

o Učitelj mora zagotoviti ustrezno predstavitev obravnavane teme in ustvariti cilje, ki se 

nanašajo na temo in risanko, ob tem si mora postaviti naslednja vprašanja: 

- Kaj je bilo predstavljeno v risanki in kako razumevanje risanke spodbudi učenje 

obravnavane teme? 

- Imajo učenci potrebno predznanje za razumevanje risanke? 

- Se bo z uporabo risank izboljšalo učenčevo razumevanje nekaterih pojmov? 

o Učitelj naj sprašuje razmišljujoča vprašanja, ki se nanašajo na risanko, saj je treba 

učence spodbuditi k vrednotenju, analiziranju in razmišljanju. 

o Risanke se lahko uporabljajo kot izhodišče za različne dejavnosti, vendar jih mora 

učitelj izbrati premišljeno, pri čemer mora upoštevati temo ter učenčevo raven 

razumevanja. 

o Pomembno je, da risanke niso uporabljene prepogosto, ne smejo biti izrabljene, saj 

lahko postanejo dolgočasne in izgubijo svoj vpliv in namen (str. 17–18). 

 

Prvine risanke in animacije najdemo v šoli v različnih učnih sredstvih in pripomočkih in 

ena izmed njih so tudi e-gradiva. E-gradiva vsebujejo multimedijske elemente, kot so: zvok, 

video, animacija, ki jih tiskana gradiva ne zmorejo. Tako si učenec preko animacije lažje 

predstavlja npr. nek okoljski proces, katerega opis je prebral v predstavitvi (Rebernak, 2008, 

str. 3). 

Ob vsem tem ne gre spregledati dejstva, da animirani filmi in risanke pogosto vsebujejo 

nepravilnosti, ki jih bomo poimenovali spodrsljaji. Marsikateri spodrsljaj je lahko povod za 

napačne predstave in razumevanje naravoslovnih zakonitosti v naravi. Otroci, zlasti mlajši, 

imajo pri risankah težave z razlikovanjem realnosti od fikcije in velikokrat ne razumejo, da 

realni svet ni takšen, kot je predstavljen ter da so pogosto stvari, kot so osebe, podobe in 

odnosi izkrivljeni. Otroci gledajo na svet okrog sebe pravljično in verjamejo, da lahko 

predmeti govorijo ter da so višji ljudje starejši od manjših. Kaj hitro si lahko predstavljajo, da 

lahko avtomobili lebdijo nad hišami in ljudje lahko letijo po zraku (Erjavec in Volčič, 1999).  

Sama uporaba animiranih filmov in risank pri pouku naravoslovja lahko služi kot dober vir 

identifikacije učenčevih napačnih predstav. Avtorja Perales-Palacios in Vílchez-Gonzáles 

(2002) si želita, da bi z analiziranjem risank pri pouku fizike pripomogli k učenčevi večji 

zmožnosti prepoznavanja nemogočih zaporedij in nasprotij pojavov z realnostjo, ki se 
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pojavljajo v njih. V svoji raziskavi navajata, da so učenci v izbranih dveh risankah prepoznali 

največ napačno prikazanih pojavov povezanih z gibanjem, optiko in gravitacijo ter pri tem 

odkrila, da učenci zamenjujejo hitrost s pospeškom ter vztrajnost z energijo. 

Pri uporabi risank pri pouku je tako poleg vsebine in sporočilnosti risanke potrebno 

posebno pozornost nameniti prav diskusiji o spodrsljajih. V kolikor se o tem ne bi 

pogovarjali, bi nekateri spodrsljaji, ki niso povsem očitni in jih otroci ne opazijo utegnili 

voditi do napačnih predstav. Kadar se učitelj odloči za uporabo risank pri pouku, je 

pomembno, da dobro preuči njihovo vsebino in razmišlja, kako bi jo lahko uporabil pri 

obravnavi posamezne tematike. Priporočljivo je, da oblikuje aktivnosti preko katerih bodo 

učenci preverili ustreznost spodrsljajev, prišli do novih spoznanj ter morda celo odpravili 

napačne predstave ali neustrezna pojmovanja. Pri tem ne smemo zanemariti učenčevih 

predhodnih izkušenj, ki igrajo ključno vlogo pri graditvi razumevanja in predstav.  

Ker se vsebine risank v veliki meri povezujejo z vsebinami iz učnih načrtov pri predmetih 

spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika, jih učitelj lahko uporabi v vseh etapah učnega 

procesa. 

 

1.2  Opis problema  

Še pred desetletjem, pred množičnim pojavom sodobne tehnologije, kot so prenosni 

računalniki, tablice in pametni telefoni, so otroci svoj prosti čas preživljali z igranjem 

namiznih iger, risanjem, sestavljanjem in poslušanjem zgodbic. Danes te dejavnosti 

izpodrivajo gledanje animiranih filmov ter igranje igric na računalnikih, telefonih in tablicah. 

Sociologi soglašajo, da otroci porabijo od 20 do 40 % svojega prostega časa za gledanje 

risank ali igranje računalniških igric (Sokolova, 2011). Učitelji se pri pouku poslužujejo 

različnih načinov, učnih metod in oblik dela ter učnih gradiv, s katerimi bi približali učno 

snov učencem in pritegnili njihovo pozornost ter jih pripravili k aktivnemu sodelovanju. K 

temu lahko nedvomno štejemo uporabo animiranih filmov in risank, saj so otrokom blizu.  

Ob pregledu literature s področja uporabe risank pri pouku smo v tuji literaturi zasledili 

raziskave o razločevanju med resničnimi in nerealnimi situacijami v risankah (Perales-

Palacios in Vílchez-Gonzáles, 2002). V slovenskem prostoru nismo zasledili raziskav 

povezanih s poučevanjem naravoslovja in uporabo risank ter identifikacijo naravoslovnih 

spodrsljajev, zato smo se odločili, da raziščemo, kako so naravoslovni spodrsljaji zastopani v 

izbranih risankah in kako učenci interpretirajo in se odzivajo na naravoslovne spodrsljaje. 

Raziskovalna vprašanja 

V želji, da analiziramo nekaj izbranih aktualnih risank s stališča naravoslovnih spodrsljajev in 

tematskih področij v naravoslovju in pripravimo konkretne predloge uporabe v razredu, smo 

si v okviru raziskave zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

o Katere naravoslovne tematike se pojavljajo v izbranih animiranih filmih in risankah? 

o Katere vrste naravoslovnih spodrsljajev se pojavljajo v izbranih animiranih filmih in 

risankah ter v katere tematike iz učnih načrtov za spoznavanje okolja in naravoslovje 

in tehniko lahko umestimo identificirane naravoslovne spodrsljaje? 

o Kako učenci tretjega razreda osnovne šole zaznavajo in interpretirajo naravoslovne 

spodrsljaje v risankah Tom in Jerry (High Steaks) in Pink Panter (Pink in the Drink)?  

Poleg raziskave smo si za cilj smo postavili oblikovanje smernic in izhodišč za učitelje pri 

pripravi in izvedbi pouka naravoslovja z uporabo risank Tom in Jerry (High Steaks) in Pink 

Panther (Pink in the Drink).  
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2. Prepoznavanje in analiza naravoslovnih spodrsljajev v risankah  
 

Pri pregledu in analizi 10 izbranih animiranih filmov in risank, ki so v zadnjem času 

najbolj priljubljene med otroki, smo uporabili tehniko analize dokumentov. Analizirali smo 

naslednje risanke: Tom in Jerry, Pink Panter, Grozni Gašper, Ledeno kraljestvo, Mala Maša in 

medved, Moj mali poni, Ninja želve, Skrivnostni ranč, Smrkci in Winx. 

Tehniko opazovanja z udeležbo smo izvedli v skupini tretješolcev OŠ Bršljin Novo mesto 

med ogledom izbranih risank v času podaljšanega bivanja. Po ogledu risank smo z učenci 

izvedli polstrukturirane intervjuje, preko katerih smo želeli spoznati njihovo interpretacijo 

spodrsljajev ter morebitne možne napačne predstave. Z učenci smo izvedli tudi dejavnosti in 

aktivnosti, s katerimi so učenci preverjali prizore iz risank, ki smo jih opredelil kot 

naravoslovne spodrsljaje.  

Pri postopku obdelave podatkov smo segli po odprtem načinu kodiranja, pri katerem smo 

pregledali animirane filme in med ogledom beležili tematike, ki smo jih nato oblikovali v 

kategorije, ki sovpadajo z vsebinami iz učnih načrtov pri predmetih spoznavanje okolja ter 

naravoslovja in tehnike.  

V okviru pedagoške raziskave smo si z učenci ogledali risanki Tom in Jerry (High Steaks) 

in Pink Panter (Pink in the Drink). Po ogledu risank smo se s celotno skupino pogovorili o 

vsebini in nenavadnih prizorih. Pozornost smo posvetili predvsem dogodkom v risanki, ki so 

bili prikazani na neustrezen način in smo jih poimenovali kot naravoslovne spodrsljaje. 

Učenci so identificirali prizore v risankah, ki so v nasprotju z realnostjo in jih v resničnem 

svetu ne opazimo, npr. železne krogle se pri padcu iz samokolnice nekaj časa odbijajo od tal; 

maček namoči gorečo zadnjico v veliko lužo, ki v trenutku izhlapi. Po skupinskem pogovoru 

smo opravili tudi individualne intervjuje z izbranimi učenci, s katerimi smo se pogovorili o 

posameznih spodrsljajih. Preko pogovorov in intervjujev smo ugotavljali, kako otroci 

zaznavajo spodrsljaje in tudi katere so njihove napačne predstave, ki si jih lahko ob ogledu 

ustvarijo, te pa vodijo k napačnemu pojmovanju ali razumevanju situacij in zakonitosti v 

naravi. Učenci so po ogledu risank še opisali in narisali najbolj presenetljiv in nenavaden 

prizor. 

Pri pedagoški raziskavi smo pridobljeno gradivo (zapise in slike učencev) in intervjuje 

prepisali, analizirali in kodirali z induktivnim pristopom ter določili kategorije. Na podlagi 

zbranih podatkov smo oblikovali ugotovitve in zaključke. 

 

2.1  Rezultati 

V povezavi s prvim raziskovalnim vprašanjem smo določili tematike, ki so zastopane v 

desetih izbranih risankah in se povezujejo s temami iz učnega načrta pri predmetih 

spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika.  

– Čas 

Zasledimo največ vsebin v povezavi z dnevom in nočjo, gibanjem Sonca in Lune. 

– Snovi  

V risankah zasledimo predvsem predstavitve lastnosti predmetov in snovi, 

spreminjanje lastnosti snovi, kot so sušenje, bledenje, preperevanje, raztapljanje, 

rjavenje, gnitje ipd. Prikazani so obrnljivi (taljenje, strjevanje) in neobrnljivi procesi 

(gorenje). Vključeni so pojmi trdote, plastičnosti, prožnosti, gostote snovi ter 

spremembe agregatnega stanja. Ponekod je predstavljeno tudi onesnaževanje in 

čiščenje voda. 

– Sile in gibanje 

To tematiko najdemo v vseh obravnavanih risankah in znotraj omenjene tematike 

lahko najdemo naslednje vsebine: gibanje; spreminjanje gibanja (pospeševanje, 
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zaviranje); sledi gibanja (sledovi živali, vozil); prenašanje gibanj; smer in hitrost 

gibanja; potisk, vlek, trenje, vodni in zračni upor; sile ob dotiku in sile na daljavo, 

senca; gibanje ljudi in živali. 

– Pojavi 

Tudi pri tej tematiki najdemo kar nekaj vsebin, in sicer: vremenska stanja (sončno, 

oblačno, deževno, vetrovno ipd.); vremenski pojavi (veter, oblaki idr.); povezovanje 

vremenskih pojavov (oblaki – padavine, burja – mraz, megla – brezvetrje ipd.); 

vremenski pojavi (padavine); izvor svetlobe, širjenje svetlobe, odboj svetlobe; 

tekočine tečejo; gorenje. 

– Živa bitja 

Prav v vseh risankah se pojavljajo živa bitja, ki jih povezujemo z naslednjimi 

vsebinami učnih načrtov: živa in neživa narava; okolje in živa bitja; rastline in živali; 

pogoji za življenje živali (hrana, voda in rudninske snovi, zrak, prostor); pogoji za 

življenje rastlin (svetloba, voda in rudninske snovi); starši in mladiči (potomci); razvoj 

rastline; medsebojna odvisnost živih bitij; življenjska okolja; živali si hrano poiščejo; 

prehranjevalne verige in prehranjevalni spleti. 

– Človek 

V risankah zasledimo prizore povezane s tematikami: človeško telo (zunanji deli); 

pomen raznovrstne prehrane; prebavila; zdrava prehrana. 

– Okoljska vzgoja 

Risanke vključujejo prizore, ki jih vsebinsko povežemo z onesnaževanjem okolja; 

posledicami onesnaževanja za živa bitja; onesnaževalci vode, tal, zraka. 

V okviru drugega raziskovalnega vprašanja smo z analizo desetih risank določili kategorije 

spodrsljajev, ki so zastopane v posameznih risankah in so prikazane v tabeli 1. 

 
Tabela 1: Tematska kategorizacija naravoslovnih spodrsljajev v izbranih risankah. 

  

Sile in 

gibanje 
Gorenje  

Lastnosti 

predmetov 
in snovi 

Snovi 

v 

naravi 
- 

voda 

Oblika 

telesa 

Človeško 

telo 

Rastline 

in živali 

Snovi 
v 

naravi 

- zrak 

Vremenski 

pojavi 
Luna  

Izvor 

svetlobe 
Senca  Padavine  

Starši 

in 
mladiči 

Tom&Jerry                                   

Pink 

Panther 
                                    

Grozni 

Gašper 
                                    

Ledeno 
kraljestvo 

                                    

Maša in 
medved 

                                    

Moj mali 

poni 
                                    

Ninja želve                                     

Skrivnostni 

ranč 
                                     

Smrkci                                           

Winx                                   
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Analize izbranih risank kažejo, da se skoraj v vseh obravnavanih risankah največ 

naravoslovnih spodrsljajev pojavlja pod kategorijo Sile in gibanje. Pri omenjeni kategoriji so 

ti spodrsljaji povezani predvsem s težo in gravitacijo. Junaki skočijo, za nekaj trenutkov 

obstanejo v zraku in šele nato padajo proti tlom; v zraku se odrinejo in spremenijo smer 

gibanja, ipd. Prav tako v risankah pogosto zanemarijo trenje, na primer junaki dolgo 

nenadzorovano drsijo po travi ali sobi. 

Naslednja kategorija spodrsljajev, ki je v izbranih animiranih filmih pogosto zastopana, je 

kategorija Lastnosti predmetov in snovi. Znotraj te kategorije so najpogosteje napačno 

predstavljene lastnosti predmetov in snovi, npr. železa. Tudi pojem gostota snovi je v risanki 

nekajkrat predstavljen neustrezno. Večinoma gre za plavanje predmetov na vodi, ki imajo 

večjo gostoto od vode.  

V izbranih risankah je gorenje pogosto prikazano na neustrezen način. Tu gre predvsem za 

prikaz, kjer so odvzeti potrebni pogoji za gorenje (kisik, gorivo, visoka temperatura), a se 

ogenj kljub temu ponovno vžge.  

Spodrsljaji o človeškem telesu se navezujejo predvsem na močan jok in solze, ki škropijo 

na vse strani. Požiranje hrane ali tekočine je pogosto prikazano tako, da osebe pogoltnejo kose 

hrane, ki so preveliki za požiranje. V to kategorijo umestimo tudi pitje pijače brez požiranja.  

Pogosto zaznani spodrsljaji so povezani z lastnostmi vode v naravi. Največkrat gre za hitro 

spreminjanje agregatnega stanja vode brez upoštevanja potrebnih pogojev (odvajanje ali 

dovajanje toplote). Voda (v morju, posodi) zmrzne v nekaj trenutkih. Snežak se ob močnem 

soncu poleti ne stali in voda v vodnjaku v trenutku izhlapi/izpari.  

V izbranih risankah smo tako zasledili spodrsljaje, ki jih po vsebini lahko umestimo v 

tematske sklope učnih načrtov pri predmetih spoznavanje okolja in naravoslovje in tehnika. 

Zastopanost spodrsljajev v risankah glede na tematike učnih načrtov je povzeto v tabeli 2. 

 
Tabela 2: Prisotnost naravoslovnih spodrsljajev v risankah glede na tematske sklope učnih načrtov.  

Čas Ledeno kraljestvo, Ninja želve, Skrivnostni ranč, Smrkci 

Snovi Tom in Jerry, Pink Panhter, Grozni Gašper, Ledeno kraljestvo, Maša 

in medved, Moj mali poni, Ninja želve, Winx 

Sile in gibanja Tom in Jerry, Pink Panther, Grozni Gašper, Ledeno kraljestvo, Maša 

in medved, Moj mali poni, Ninja želve, Skrivnosti ranč, Smrkci, 

Winx 

Pojavi Pink Panther, Ledeno kraljestvo, Moj mali poni, Skrivnostni ranč, 

Smrkci, Winx 

Živa bitja Tom in Jerry, Grozni Gašper, Ledeno kraljestvo, Maša in medved, 

Skrivnostni ranč, Smrkci, Winx 

Človek Grozni Gašper, Maša in medved, Ninja želve 

Okoljska vzgoja Skrivnostni ranč 

 

V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja smo pred izvedbo pedagoške raziskave v 

skupini tretješolcev identificirali naravoslovne spodrsljaje v risankah Tom in Jerry ter Pink 

Panter. Največ spodrsljajev v obeh risankah je povezanih s silami in gibanjem ter lastnostmi 

snovi in predmetov. V risanki Tom in Jerry lahko zasledimo še spodrsljaje povezane z obliko 

telesa, kjer gre za nerealne prikaze spreminjanja telesa likov, pri risanki Pink Panther najdemo 

spodrsljaje povezane z gorenjem ter spodrsljaje, ki se navezuje na kategorijo Snovi v naravi.  
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Na podlagi intervjujev, opazovanja z udeležbo in zapisov učencev smo strnili naslednje 

rezultate o prepoznavanju in razumevanju naravoslovnih spodrsljajev v izbranih risankah s 

strani učencev tretjega razreda osnovne šole. 

Učenci veliko večino naravoslovnih spodrsljajev zaznajo, kar med ogledom pokažejo s 

smehom, razburjenjem, vzklikom ali komentarjem. Najpogosteje so prepoznavali spodrsljaje 

povezane z gibanjem in silami. Dva primera tovrstnih spodrsljajev sta prikazana na sliki 1, 

kjer gre za skok kapitana iz morja nazaj na ladjo ter za prizor, kjer morski pes po skoku iz 

vode dlje časa miruje v zraku. Slika 2 prikazuje zapis učencev, ki sta prepoznala nerealen 

prizor povezan z gibanjem oseb v risanki Pink Panter (Slika1).  

 

            

Slika 1: Dva prizora oz. spodrsljaja iz risanke Pink Panter,  

 

 

  

 

 

 

 
Slika 2: Zapisa dveh učencev o najbolj nenavadnem prizoru v ogledani risanki. 

 

Pri razumevanju posameznih spodrsljajev smo zasledili, da pogosto še nimajo usvojenega 

znanja in terminologije, s katerimi bi spodrsljaje ustrezno opisali, kljub temu, da se učenci 

zavedajo, da so v neskladju z realnim svetom. Zasledili pa smo, da kar nekaj spodrsljajev 

učenci ne zaznajo, kar utegne voditi v napačne predstave. Po drugi strani pa prav ti temeljijo 

na tematikah, s katerimi učenci še nimajo izkušenj.  

 

2.2  Diskusija 

 

Pri učencih smo zaznali največ napačnih predstav povezanih s tematiko o lastnosti 

predmetov in snovi. Izkazalo se je, da učenci ne poznajo in ne razumejo elastičnih lastnosti 

kovin, saj so v risanki Tom in Jerry spregledali, da se vilice pri močnem upogibanju ne 

povrnejo v prvotno lego in da nihanje, kot ga prikazuje prizor (slika 3, desno) ni možno. 

Učenci so mnenja, da je kovina prožna in se lahko večkrat odbije od površine (železna 

krogla). Šele s pomočjo usmeritve in poskusa, ki smo ga izvedli v razredu, so uvideli, da 

večkratno odbijanje železnih krogel ni možno. Pojavljajo se tudi napačna razumevanja / 

predstave o časovnem poteku spreminjanja snovi, saj verjamejo, da je sprememba snovi (npr. 

gnitje) kratkotrajno dogajanje, kot je prikazano v risanki. 

Učenci najpogosteje prepoznajo spodrsljaje kategorizirane pod tematiko sile in gibanje, a 

za razumevanje nekaterih spodrsljajev še nimajo ustreznega znanja. Niso namreč še sposobni 

utemeljiti in navesti razlogov zakaj nekateri spodrsljaji v realnem svetu niso možni. Na 

primer, o trenju imajo že usvojene določene predstave in prepoznajo prizore v risankah, kjer 

je trenje zanemarjeno. Za utemeljevanje pa jim manjka poznavanje ustreznih izrazov in 
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pojmov, saj jih pri pouku še niso obravnavali. Pri tematiki sile in gibanje utemeljitve učencev 

kažejo na to, da svojih izkušenj in prizorov še ne povezujejo samostojno. Tak primer je lega 

telesa na klančini, kjer ne prepoznajo neskladja med realno lego telesa, ki je pravokotna na 

vodoravnico, in prizorom, kjer oseba hodi pravokotno na klančino. Pri utemeljevanju in 

opisovanju potrebujejo učiteljevo pomoč in usmerjanje. Poleg tega smo v povezavi s silami in 

gibanjem opazili, da učenci še nimajo ustvarjenih predstav o prijemališču sile in z njo 

povezano smerjo gibanja. 

Na podlagi naše raziskave bi lahko sklepali, da bi v morebitne napačne predstave lahko 

vodili predvsem prizori, ki jih učenci niso prepoznali kot spodrsljaje. Tovrstne prizore bi 

utegnili usvojiti kot ustrezne, zato je pomembno, da učitelji nanje primerno odreagirajo. Kot 

pravita Smolleck in Hershberger (2011), je pomembno, da učitelji odkrivajo napačne 

predstave učencev, z namenom, da bi jih ob ustrezno pripravljenih aktivnostih in diskusijah 

lahko zamenjali oziroma nadomestili z bolj ustreznimi. Sami smo učence s podvprašanji in 

spremljevalnimi poskusi usmerili k premisleku in kritičnemu pogledu na videno. S pomočjo 

vprašanj smo jih spodbujali v povezovanje znanja in izkušenj. Zaznali smo, da so nekateri 

spodrsljaji še prezahtevni za stopnjo razumevanja na kateri so učenci tretjega razreda osnovne 

šole.  

Risanke so zanimivo učno sredstvo. Prav naravoslovni spodrsljaji so lahko iztočnica za 

izvedbo eksperimentalnega dela in raziskav v razredu. Učitelj učence usmerja in vodi med 

delom, pri katerem želijo z modeli ponoviti videni prizor, ter tako preveriti, ali se njihova 

opažanja pri poskusu ujemajo s prikazi v prizorih. Pripravili smo smernice in priporočila za 

spremljevalne aktivnosti ob ogledu risank. Smernice in predloge, ki jih predstavljamo v 

nadaljevanju, smo praktično preizkusili v okviru raziskave prepoznavanja spodrsljajev. 

Ugotavljamo, da prav s praktičnimi ponazoritvami in vodenim pogovorom učenci preko 

povezovanja med eksperimentalnim delom in ogledom risank gradijo konceptualno 

razumevanje naravoslovnih pojavov.  

 

2.3  Primer uporabe risanke kot izhodišča za eksperimentalno delo  

 

V okviru praktičnega dela na šoli smo po pogovorih in izvedenih intervjujih za učence 

pripravili aktivnosti, preko katerih so lahko ugotavljali ustreznost posameznih prizorov v 

risankah Tom in Jerry (High Steaks) in Pink Panter (Pink in the Drink) (Deitch, G., Bauer, E. 

in Konichek, S. (2006). Tom in Jerry: High Steaks [DVD]) in Pink Panter (Edward, B. Pink 

Panther – Pink in the Drink [Video]). 

Z učenci smo si risanki ponovno ogledali in naredili skupno analizo tako, da smo se 

ustavili pri prizorih, ki smo jih identificirali kot spodrsljaje. Nekatere od njih so učenci sami 

prepoznali, na nekaj pa jih je bilo potrebno opozoriti. Za vsak spodrsljaj smo pripravili in 

skupaj z učenci izvedli dejavnost, s katero smo skušali ugotoviti, ali je prizor v risanki 

izvedljiv ali možen tudi v realnem svetu.  

V desetih risankah, ki so bile vključene v analizo, je največ spodrsljajev vsebinsko vezanih 

na tematiko snovi. Iz risanke Tom in Jerry ter Pink Panter smo izbrali nekaj primerov 

spodrsljajev o lastnostih snovi in predmetov. Pri vsakem od njih navajamo predloge za 

izvedbo poskusov v razredu. 

Prizori na sliki 4 nakazujejo prožnost kovinskih vilic. V prvih dveh primerih se vilice 

povrnejo v prvotno obliko ne glede na deformacije, ki so bile nanje izvedene, medtem ko v 

tretjem primeru vilice nihajo. 
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Slika 3: Nenavadne elastične lastnosti kovinskih vilic v risanki Tom in Jerry. 

 

Učitelj mora ob risanki postavljati vprašanja, ki bodo učenca čim bolj spodbudile k 

vrednotenju, razmišljanju in analiziranju (Dhand, 2008). Risanke morajo izzvati vsakega 

učenca in vzdržati njegovo zanimanje. Učence ob ogledu prizorov tako usmerjamo z 

vprašanji, ki vodijo v prepoznavanje spodrsljaja (Kaj se je zgodilo pri prizoru? Je bil dogodek 

prikazan pravilno? Kaj se je zgodilo z vilicami, ko je maček izstrelil miška?/Kaj se je zgodilo 

z vilicami, ko je maček z njimi zabodel gospodarja? Iz kakšnega materiala so vilice?). Da bi 

učenci lahko ocenili realnost prizora, učence povprašamo, kako bi sami osnovali poskus, kaj 

bi izbrali kot pripomočke in kakšna bi bila izvedba. Pripravimo vilice, ki so podobne vilicam 

v prizoru in jih upognemo. Učenci opazujejo, kaj se z njimi dogaja, ali so te ostale v enakem 

položaju ali so se povrnile v prvotno stanje. Na podlagi opazovanj oblikujemo ugotovitve in 

jih primerjamo s prizorom v risanki. Tretji prizor na sliki 3 prikazuje miška, ki na vilicah kar 

nekaj časa niha z veliko frekvenco in amplitudo. Učence tudi v tem primeru s podvprašanji 

najprej usmerjamo v prepoznavanje spodrsljaja. S poskusom poskušamo prikazati podobno 

situacijo, kjer uporabimo vilice, gobo in košček plastelina. Z gobo ponazorimo tla, v katera so 

zapičene vilice, kos plastelina pa ponazarja miško. Pozorni moramo biti pri količini plastelina, 

saj je smiselno, da uporabimo primerljivo maso z maso miške. Na vilice namestimo košček 

plastelina, jih zapičimo v gobo (lahko tudi v tla na vrtu) in vilice zanihamo, tako, da vrhnji del 

izmaknemo iz ravnovesne lege. Poskus lahko večkrat ponovimo in spreminjamo odmik, 

maso, vilice ipd.  

Učenci so tako ob poskusih prišli do spoznanja, da prizori prikazani v risankah niso 

izvedljivi in možni v realnem svetu. 

Kot v risanki Tom in Jerry, so elastične lastnosti snovi vključene tudi v prizor pri risanki 

Pink Panter. Na sliki 4 je predstavljen prizor, kjer se železne topovske krogle odbijajo od 

lesene podlage (palube).  

 

 

Slika 4: Spodrsljaj s topovskimi kroglami v risanki Pink Panter. 

 

Pri aktivnosti, s katero učenci preverijo realnost prizora, uporabimo različne kroglice (več 

različnih kovinskih, gumijasto, stekleno in penasto) ter leseno podlago (desko). Pri naši 

izvedbi poskusa smo izbrali širi učence, ki so kroglice spuščali iz iste višine, da so padale na 

leseno podlago. Pred poskusom smo učence vprašali, kaj menijo, kolikokrat se bo posamezna 



1148 

 

kroglica odbila od lesene podlage. Napovedi smo zapisovali v tabelo na tabli. Poskus smo 

večkrat ponovili, da smo dobili veljavne rezultate. Učenci so bili nad rezultati nekoliko 

presenečeni. Ugotovitve ob poskusu smo povezali s prizorom iz risanke.  

 

2.4  Smernice in izhodišča za uporabo risank pri pouku naravoslovnih vsebin 

 

V risankah najdemo veliko podobnih primerov, ki jih je na slikovit in oprijemljiv način 

možno predstaviti učencem v obliki frontalnih prikazov ali skupinskega raziskovalnega dela 

ter izvedbe poskusov. Učitelj z uporabo risank učencem na zanimiv način približa določene 

pojme. Pri uporabi risank se lahko poslužuje različnih oblik dela, kot je delo v skupinah, delo 

v dvojicah, kjer se krepi medsebojno sodelovanje ali individualno delo, kar učencu omogoča 

samostojno preverjanje in povečuje njegovo miselno aktivnost. Risanke so tako uporabne 

skoraj v vseh etapah učnega procesa, najbolj pa te služijo za motiviranje učencev. Pri uporabi 

risanke v razredu so lahko prikazani le deli risank oziroma posamezni prizori ali celotna 

risanka. Prav tako lahko ob risankah načrtujemo raznovrstne dejavnosti, vendar je pri tem 

potrebno upoštevati temo ter učenčevo raven razumevanja (Dhand, 2008).  

Pri uporabi risank pri pouku je potrebno izhajati iz tega, da učenci največ pridobijo preko 

osebnega doživljanja, treba pa je upoštevati tudi njihove izkušnje in zamisli, zato naj bi 

dejavnosti oblikovali čim bolj konkretno, kar predpisuje učni načrt za spoznavanje okolja 

(2011, str. 25). Uporaba risank pripomore k boljši klimi v razredu in učenci ob sproščenosti 

bolj spontano pridobijo nova spoznanja, pouk pa je zaradi njihove uporabe privlačnejši. 

Risanke tako popestrijo marsikatero učno uro, a je ključnega pomena zavedanje, kot pravi 

Dhand (2008), da te ne smejo biti uporabljene prepogosto, saj postanejo dolgočasne in 

izgubijo svoj vpliv in namen. 

Kot vodilo pri pripravi pouka ob risankah navajamo nekaj predlogov in možnosti 

aktivnosti. 

- Izvajanje poskusov oziroma eksperimentiranje: učitelj za posamezne spodrsljaje že 

vnaprej pripravi poskuse, pri katerih učenci vnaprej oblikujejo svoje napovedi, ki jih 

nato s pomočjo poskusov preverijo. 

- Problemsko delo: učenci sami zasnujejo raziskavo in načrtujejo preproste poskuse, s 

katerimi lahko preverijo pravilnost posameznih spodrsljajev, zbiranje podatkov, 

predstavitev rezultatov/ugotovitev. 

- Delo po skupinah: vsaka skupina dobi določeno vrsto spodrsljajev, za katere poiščejo 

ustrezne rešitve ob poskusih, iskanju po pripravljeni literaturi (kako bi bili ti pravilno 

prikazani), kar predstavijo pred razredom. 

- Delo po postajah: učitelj pripravi učni list (npr. na temo plovnosti predmetov), učenci 

po postajah s pomočjo eksperimentov pridobijo odgovore na vprašanja z učnega lista, 

na eni izmed postaj si ogledajo prizor iz risanke, ki je povezan s plovnostjo 

predmetov (primer: top v risanki Pink Panther). 

- Pogovor učitelja z učenci 

- Ogled realnih posnetkov: primer npr. tekma v badmintonu, skoki morskih psov iz 

vode itd. 

- Identificiranje spodrsljajev: učenci po odsekih risanke iščejo naravoslovne nesmisle. 

- Iskanje primerov iz vsakdanjega življenja: primer npr. poišči živali, ki lahko hodijo 

po stropu obrnjene z glavo navzdol. 

- Medpredmetno povezovanje z drugimi predmeti: primer: SPO: gibanje; ŠPO: naravne 

oblike gibanja; LUM: gibanje v prostoru: spredaj, zadaj, naprej, nazaj, desno, levo, 

poševno, ravno. 
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3. Zaključek 

 

V prispevku smo predstavili raziskavo, ki jo v grobem delimo na dva dela. V prvem delu 

smo analizirali deset aktualnih risank, s stališča zastopanosti naravoslovnih spodrsljajev v 

povezavi s tematikami v učnih načrtih. Ugotovili smo, da že z naborom desetih risank lahko 

pokrijemo večino naravoslovnih tematik v učnih načrtih za spoznavanje okolja in 

naravoslovja in tehnike. Ker so naravoslovni spodrsljaji pogosti, nas je zanimalo, v kolikšni 

meri učenci tretjega razreda prepoznajo in pojasnijo spodrsljaje v izbranih dveh risankah. 

Ugotovili smo, da je prepoznavanje spodrsljajev povezano s kognitivno stopnjo, predhodnimi 

izkušnjami učencev, njihovim predznanjem in sposobnostjo ubeseditve svojih argumentov in 

razumevanja.  

Za ustrezno razumevanje pojavov in prizorov, ki jih risanke prikazujejo, je smiselno ob 

uporabi risank pri pouku naravoslovja vključiti še druge metode in načine dela. V skupini 

tretješolcev smo tako poleg ogleda risank izpeljali tudi pogovore in eksperimentalno delo. 

Učenci so risanke zelo dobro sprejeli, kar se je pokazalo predvsem pri njihovi pozornosti in 

pripravljenosti za sodelovanje. Njihova motivacija je bila skozi celotno raziskavo zelo velika, 

kar bi najverjetneje lahko pripisali samemu načinu uporabe risanke v razredu, saj je ta za njih 

predstavljala nekaj novega in predvsem razgibanega dela. Aktivnosti, ki smo jih oblikovali 

predvsem v obliki poskusov za učence, so pripomogle k temu, da so učenci prišli do novih 

spoznanj ali spremenile že obstoječa, predvsem napačna mnenja. Pri povezovanju opažanj 

oziroma ugotovitev s prizori iz risank, smo lahko videli učenčev napredek o tem, da so se ob 

risankah in poskusih, ki so sledili naučili marsikaj novega. 

Na podlagi rezultatov naše raziskave smo v prispevku pripravili smernice in priporočila za 

pripravo in izvedbo pouka naravoslovja z uporabo risank. Učitelji lahko na podlagi 

spodrsljajev iz risank pri pouku naravoslovja načrtujejo poskuse za učence, s katerimi bodo 

učenci preverjali ustreznost spodrsljajev in prišli do novih spoznanj ali spremenili svoje že 

obstoječe predstave. Eksperimentiranje učencem omogoči konkretne izkušnje, preko katerih 

se veliko naučijo. 
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