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POVZETEK 

Risanke so zaradi svojih univerzalnih simbolov, kot so zvočni učinki, glasba, gibljiva 

slika, čustveni elementi, privlačnost risanih junakov, igrivost, zabavni trenutki idr. med 

otroki zelo priljubljene. Če vse to združimo z razširjeno napredno tehnologijo, ki 

omogoča neomejeno dostopnost, in (pre)zaposlenostjo staršev, lahko ugotovimo, da 

imajo risanke na otroke velik vpliv. Risanke niso izključno škodljive ali koristne, 

ampak so lahko eno in drugo. Dejstvo je, da so si risanke po vsebini in strukturi zelo 

različne. Obstaja veliko risank, ki ob konstruktivnem pogovoru na otroka delujejo 

pozitivno. Pri tem se lahko otroci z vsebino in strukturo risank učijo, identificirajo, 

potrjujejo izkušnje, se spoznavajo s tujimi jeziki, bogatijo besedni zaklad, spodbujajo 

ustvarjalnost, razvijajo solidarnost, se učijo kritično presojati idr.. Na drugi strani si 

lahko ustvarijo napačne predstave o svetu, postanejo pasivni, posnemajo negativne 

like in scene iz risank, se premalo gibajo, postanejo razdražljivi, zasvojeni ipd.. V 

teoretičnem delu so predstavljene navade gledanja risank, posredni in neposredni 

vplivi gledanja risank na razvoj otrok, pomembnost pogovora o ogledani risanki s 

starejšo osebo, uporaba risank pri pouku. V empiričnem delu smo želeli ugotoviti 

navade gledanja risank otrok, vključenih v raziskavo, prepoznati stališča staršev do 

risank, ki jih njihov otrok gleda, ugotoviti, v kolikšni meri hitre akcije in hitre 

spremembe prizorov vplivajo na otrokovo sposobnost ohranjanja pozornosti, 

uravnavanja samega sebe, načrtovanja, na njihov spomin in motoriko nekaj sekund 

po ogledani risanki, in ugotoviti, ali obstaja povezava med povprečnim številom ur 

gledanja risank na teden in uspešnostjo uporabe izvršilnih funkcij, torej dolgoročni 

vpliv gledanja risank na izvršilne funkcije. Izvedli smo eksperimentalno raziskavo, v 

kateri je sodelovalo 28 otrok 2. razreda ljubljanske osnovne šole in njihovi starši. Za 

zbiranje podatkov je bil uporabljen anketni vprašalnik, ki zajema vprašanja za starše 

o navadah gledanja risank njihovih otrok. Podatke o vplivu gledanja risank na 

izvršilne funkcije otrok smo pridobivali s tremi različnimi pristopi in preizkusom, ki je 

zajemal tri naloge. Prišli smo do ugotovitve, da hitre akcije in hitre spremembe 

prizorov vplivajo na uspešnost reševanja nalog, ki zahtevajo izvršilne funkcije, nekaj 

sekund po ogledani risanki. Rezultati so pokazali, da pogostost in količina gledanja 

risank dolgoročno ne vpliva na uspešnost reševanja tovrstnih nalog.   
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TITLE: The impact of cartoons on a child's development 

SUMMARY 

Due to their universal symbols such as sound effects, music, moving pictures, 

emotional elements, appeal of cartoon characters, playfulness, entertaining 

moments, etc. cartoons are very popular among children. If we fuse all of the above 

with widespread advanced technology, which enables unrestricted access, and often 

too busy parents, we can observe the immense impact these cartoons have on 

children. Cartoons are not solely harmful or useful, but can be a mixture of both. 

Based on their content and design, cartoons vary greatly. There are a great number 

of cartoons that favourably affect children if accompanied by a constructive 

discussion. Through the content and design of these cartoons children can learn, 

identify, confirm their experiences, learn new languages, enrich their vocabulary, 

encourage creativity, develop solidarity, learn to critically evaluate, etc.  On the other 

hand, children can hold misconceptions about the world, become passive, imitate 

unfavourable characters and scenes, suffer from lack of exercise, become irritable, 

addicted, etc. The theoretical part focuses on presenting the habits of watching 

cartoons, the direct and indirect influences of watching cartoons on the development 

of children, the importance of discussing cartoons with adults, and the usage of 

cartoons in school lessons. The empirical part is focused on identifying the cartoon 

watching habits of children involved in the survey, determining the attitudes of 

parents towards cartoons watched by their children, discovering to what extent quick 

actions and rapid scene changes influence the child’s attention span, self-regulation, 

planning, memory, and motoric functions a few second after they have finished 

watching a cartoon, and determining whether there is a link between the average 

number of cartoon watching hours per week and the effectiveness of executive 

functions, i.e., the long-term effects of cartoon watching on executive functions. An 

experimental survey was conducted that involved 28 2nd grade primary school 

children from Ljubljana and their parents. For the purpose of collecting data, a 

questionnaire was used that included questions aimed at parent about the cartoon 

watching habits of their children.  The statistics about the effects of cartoon watching 

on executive functions of children were gathered with the help of three different 

approaches and a test that encompassed three tasks. We have come to conclusion 

that a few second after watching a cartoon, quick actions and rapid scene changes 

affect the success of solving tasks that require executive functions. The results, 

however, showed that the frequency and quantity of cartoon watching does not affect 

the success of solving such tasks in the long run. 
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1 UVOD 
 

V življenju se srečamo s številnimi dejavniki, ki vplivajo na naše dojemanje sveta, 

čustva, socializacijo, oblikovanje identitete. Vpliv teh dejavnikov se spreminja skozi 

posamezna življenjska obdobja. Z opazovanjem delovanja družin z mlajšimi otroki in 

narave medijev se mi je začelo postavljati vprašanje, kakšen vpliv imajo mediji, 

natančneje risanke, na razvoj otrok.  

Otroci začnejo kazati zanimanje za risanke že zelo zgodaj. Risanke so zaradi svojih 

univerzalnih simbolov, kot so zvočni učinki, glasba, gibljiva slika, čustveni elementi, 

privlačnost risanih junakov, igrivost, zabavni trenutki idr. med  otroki zelo priljubljene.   

Starši so dandanes večino časa zaposleni z delom tako izven doma kot tudi doma. 

Velikokrat zaradi narave svojega dela od doma preživijo tudi cel dan. Otroci so sicer 

v dopoldanskem času pod varstvom šole, vendar lahko preostali čas preživijo 

poljubno, brez nadzora starejše osebe. Velikokrat se, tudi v času, ko bi lahko družina 

skupaj preživela kakovosten čas, starši posvečajo drugim opravilom, medtem pa se 

poslužujejo risank kot neke vrste nadomestne varuške. Otroci so tako prepuščeni 

sebi in svoji izbiri. Zaradi razširjenosti sodobne tehnologije in posledično neomejene 

dostopnosti do medijev vpliv le-teh na socializacijo otrok hitro raste. Množični mediji 

tako v družbi pridobivajo vedno večji pomen. Žal je poleg količine časa, namenjenega 

gledanju risank, zaskrbljujoča tudi kakovost risank. Zaradi pomanjkanja nadzora je 

vpliv neprimernih vsebin na otroke še večji.  

Otroci so zaradi svoje neizkušenosti in posledično naivnosti zelo dovzetni za podobe, 

ki jih risanke prikazujejo. Struktura in vsebina risank sooblikujeta otrokov pogled na 

svet, njihove vrednote, stališča, ponujata vzorce vedenja, življenjski slog, vplivata na 

družinske interakcije in interakcije med vrstniki. 
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2 TEORETIČNI DEL  
 

2. 1 Risanka  

 

Risanka ali animirani film je »film iz posnetkov risb ali slik, ki ob predvajanju delajo 

vtis dogajanja« (SSKJ). Risanka je »filmska zvrst oživljanja/animiranja risb, lutk, 

kolažev, predmetov in drugih živih ali neživih stvari, posnetih v tehniki sličica za 

sličico s filmsko ali video kamero, fotoaparatom ali ustvarjenih s pomočjo računalnika 

ter z minimalno frekvenco sosledja gibanja petindvajsetih sličic na sekundo« (Krajnc 

in Saksida, 2016, str. 14).  

 

Običajno je komedija, ki vsebuje norčave junake in komično (zabavno in smešno) 

vsebino, ki zabava občinstvo. Zapleti lahko presegajo meje realizma. Pogosto so zelo 

svetle in barvite. (prav tam)  

 

Večina risank, ki jih lahko gledamo na sodobni tehnologiji, danes nastane s pomočjo 

računalnika. Risanje likov na folijo ali snemanje sličice po sličico je v današnjem času 

bolj izjema kot pravilo. Število risank je v zadnjih desetletjih narastlo, saj se je 

spremenil način ustvarjanja risank. In sicer so, da so se izognili stroškom risanja in 

barvanja, začeli uporabljati računalniške programe, ki delo olajšajo in pospešijo 

(Atonoff, 2007 v Oyero in Oyesomi, 2014). 

 

Že v začetku 19. stoletja so ugotovili, da je mogoče vsakršno gibanje razstaviti v 

serijo statičnih slik in da, če en svetlobni dražljaj dovolj hitro nadomestimo z novim, 

naše oko ne zazna prekinitve med dražljajema (Kranjc in Saksida, 2016). Do konca 

19. stoletja so razvili vrsto priprav, ki so omogočale prikazovanje premikanja. 28. 

oktobra 1892 se je na platnu prvič projiciral animirani film Ubogi Peter (avtor: Pauvre 

Pierrot), datum te prve javne projekcije animiranega filma so razglasili za mednarodni 

dan animiranega filma (prav tam). Prvotno so bile risanke kratke, saj so jih predvajali 

predvsem v kinematografijah pred glavnim filmom. Odkar so risanke prodrle na 

televizijske ekrane, se je njihova dolžina podaljšala in količina povečala. Danes so 

risanke največkrat narejene na humoren način in so namenjene predvsem otrokom, 

pravi Thompson (Oyero in Oyesomi, 2014).  

 

Opažam, da se otroci v medijih večinoma najprej seznanijo z risankami. Te v srcih 

otrok zasedajo posebno mesto. Otroci živijo v posebnem otroškem svetu in 

enostavno uživajo v zgodbah animiranih govorečih živali, predmetov, ljudi, 

domišljijskih bitij, ki jih učijo živeti. Ugotavljam, da kljub temu, da so otrokom 

priljubljene, pa jih pogosto napačno uvrščamo pod vsebine, ki so namenjene zgolj 

njim. Veliko risank je nastalih za ciljno publiko odraslih oseb. Prav zato menim, da 

moramo biti previdni pri izbiri risank za otroke, pri čemer sta pomembna vsebina in 

starost otrok.  
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Ocenjujem, da so kakovostne risanke običajno zabavne, edukacijske, vključujejo 

pozitivne junake in se odvijajo počasi, da imajo otroci čas, da vsebino procesirajo. 

Poleg kakovostnih risank so v medijih pogoste tudi manj kakovostne risanke, katerih 

vpliv bo razviden iz nadaljevanja.         

 

Kako nastane risanka oziroma animirani film?  

Najprej je potrebno oblikovati idejo oziroma pripoved o nekem dogajanju, opisanem 

po prizorih, kar imenujemo scenarij. Scenarij je običajno sestavljen iz dveh delov, v 

enem so predstavljene osebe, njihova dejanja, prizorišče in dogodki, v drugem pa 

dialogi in zvočni učinki. Scenarij običajno nastane pred začetkom ustvarjanja, seveda 

pa se lahko tekom dela dopolnjuje, spreminja. Načrtovati je potrebno like, njihovo 

gibanje, izraze, časovnico oziroma trajanje kadra, zvok, položaj in gibanje kamere, 

kar zapišemo v obliki grafičnega prikaza, ki se imenuje zgodboris.  

Naslednji pomemben element, ki ga vpeljemo že v scenarij, je dramaturgija, ki 

pomeni celoto povezanih in ustrezno postavljenih dramskih elementov. Elementi, ki 

so pri tem pomembni, so motiv, tema, zaplet, lik, motivacija, dogodek, situacija, 

napetost, dogajanje, ritem itn. Sledi karakterizacija, ki pomeni oblikovanje filmskega 

lika na podlagi fizičnih, psiholoških in družbenih značilnosti. Ena izmed ključnih 

komponent je zvok, ki vsebuje govor, šume in glasbo. Pri zvočnih učinkih običajno 

ločimo dve vrsti zvokov ali šumov. Zvoke predmetov, živali, ljudi in šume iz okolja, kot 

so zavijanje vetra, škripanje vrat, pretakanje vode ipd.. Ti zvoki so večinoma posneti 

posebej in ne ob filmskem snemanju. Vključeni so tudi posebni vizualni in slušni 

učinki. Slikovne in zvočne posnetke nato v celoto poveže montaža. Ta lahko prispeva 

k pripovedni jasnosti, če gledalcu omogoča razumeti časovna in prostorska razmerja 

med posnetki.  

Sledita še najavna in odjavna špica, ki zajemata predstavitev ustvarjalcev, naslov, 

igralce, avtorje, podatke o tehničnih in produkcijskih značilnosti filma, sponzorje …  

(Krajnc in Saksida, 2016) 
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2. 2 Risanka kot dejavnik socializacije  

 

Po Počkar (2011) je socializacija obsežen in zapleten proces, v katerem se človek v 

interakciji z drugimi ljudmi umešča v družbeni in kulturni svet, v katerem živi, se uči 

norm, vrednot, prevzema in igra različne družbene vloge, se razvija, oblikuje svojo 

osebnost in identiteto. Dejavnike, ki vplivajo na proces socializacije, imenujemo 

dejavniki socializacije. Med najpomembnejše uvrščamo družino, skupine vrstnikov, 

šolo, množične medije, pa tudi delovno okolje, religiozne skupine in različne 

prostočasne skupine. Pomen posameznega dejavnika se v različnih življenjskih 

obdobjih in družbenem času spreminja. Poleg družine lahko v obdobju otroštva kot 

zelo pomemben dejavnik socializacije izpostavimo medije oziroma natančneje 

risanke.  

 

Otroci lahko v današnjem času in družbi do risank dostopajo prek računalnikov, 

telefonov, televizijskih zaslonov ipd. Je mogoče predvidevati, da zaradi razširjenosti 

sodobne tehnologije in posledično neomejene dostopnosti do medijev (risank), velike 

količine programov, na katerih se vrtijo risanke, pomanjkanja omejevanja in 

nadziranja količine in vsebin risank s strani staršev vpliv risank na razvoj otrok raste? 

 

Peštaj (2010) piše, da otroci začnejo kazati zanimanje za televizijo že zelo zgodaj. 

Avtorica pravi, da se med 6. in 10. mesecem usmerijo predvsem na podobe in zvoke, 

ki so jim blizu, med 10. in 11. mesecem pa začnejo z risanimi liki že komunicirati. 

Vpliv risank na otroka se torej začne že v zgodnjem otroštvu in sega vse v dobo 

mladostništva. 

 
: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1 Vpliv televizije na otroka  
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2. 3 Navade gledanja risank 

 

Študije Hollowaya, Greena in Livingstona (2013, v Oyero in Oyesomi, 2014) kažejo, 

da ameriški otroci, mlajši od 9 let, gledajo televizijo približno 2 uri na dan. Erjavec 

(2013) v raziskavi ocenjuje televizijsko potrošnjo primorskih otrok na teden. Avtorica 

je ugotovila, da dekleta na teden pred televizijskimi ekrani preživijo 17,3 ure, dečki pa 

16,5 ure. Kvalitativna raziskava je pokazala tudi, da je televizija tisti medij, ki bi ga 

otroci najbolj pogrešali. Pri tem bi najbolj pogrešali gledanje risank na slovenskih, 

italijanskih in ameriških programih (prav tam).  

 

Povprečen otrok naj bi od vrtca pa do konca srednje šole gledal približno 18.000 ur 

televizije (Hossler, 1999 v Oyero in Oyesomi, 2014). Habib in Soliman (2015) v 

članku izpostavljata raziskavo Bois in Bushman, ki sta ugotavljala vpliv risank na 

otrokov urnik. Ugotovila sta, da 2—5 stari otroci gledajo risanke 32 ur tedensko in 

otroci starosti 6—11 let 28 ur tedensko. Ugotovila sta tudi, da 53 % 7—12 letnikom 

starši ne nadzirajo in omejujejo vsebin, ki jih otroci gledajo po televiziji, in da je v 5 %  

domov televizija vključena skoraj cel dan.  

 

Erjavec in Volčič (1999b) iz raziskave povzameta, da večina staršev (80,2 %) 

otrokom ni postavila nobenih pravil, katere risanke smejo gledati in katerih ne. Samo 

3 % staršev slovenskih osnovnošolcev redno nadzorujejo, kaj gledajo njihovi otroci 

na televiziji, kar je zaskrbljujoče. Druga raziskava, ki jo povzemata, kaže, da večina 

staršev pusti otroke pred televizijskimi ekrani, da lahko sami končajo delo in si 

odpočijejo in da je posedanje otroka pred televizijo najboljša rešitev za to, da otroci 

pojejo hrano, ki jo starši pripravijo.  

 

Starši naj bi tudi po podatkih raziskav (Ahluwalia in Singh, 2011) premalo pozornosti 

posvečali nadzoru in izboru risank ter pogovoru o vsebinah. V raziskavi je 6,5 % 

otrok navedlo, da se s svojimi starši pogovarjajo o gledanem. Med tem je 36,5 % 

otrok navedlo, da se o vsebini pogovarjajo ob starševski spodbudi. 30 % otrok in 

staršev pa se ne pogovarja o tem, kar gledajo.   

 

Zveza prijateljev mladine Slovenije je jeseni 1998 opravila obsežno raziskavo (v 

Erjavec in Volčič, 1999b) o medijskih navadah slovenskih osnovnošolcev (9752 

učencev).  

 

Raziskovalci med drugim ugotavljajo, da: 

— je gledanje televizije za večino slovenskih otrok najpogostejša oblika 

preživljanja prostega časa; 

— televizijo redno gleda 34 % otrok, in to od 20 do 36 ur na teden, odvisno od 

starosti, dneva, letnega časa; 

— skupno otroci pred televizijo preždijo več časa kot v šoli; 

— več kot polovica vprašanih med tednom gleda televizijo do devete ure zvečer; 

— v večini slovenskih domov imajo televizijo v osrednjem dnevnem prostoru 
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(90 %), kar 28 % otrok jo ima še v otroški sobi, 21 % staršev pa (tretjo) 

televizijo gleda tudi v spalnici; 

— je 41 % slovenskih otrok že posnemalo televizijske junake; 

— 37 % otrok meni, da televizija vpliva na njihovo mišljenje. 

 

Mlajši otroci (7—9 let) najpogosteje gledajo televizijo med 16. in 21. uro. To je po 

prihodu iz šole, največkrat, ko staršev ni doma. Starejši otroci (10—12 let) pa imajo v 

popoldanskem času več izvenšolskih dejavnosti, zato začnejo gledati televizijo 

kasneje. Ob koncu tedna, ko so otroci ves dan doma, začnejo televizijo gledati že 

zgodaj zjutraj (Erjavec in Volčič, 1999b). Kink (2009) piše, da raziskava Mladina 2000 

razkriva, da slaba tretjina (29,5 %) gleda televizijo manj kot eno uro na dan, 43,9 % 

mladih jo gleda eno do dve uri na dan, več kot dve uri pa 24,8 % vprašanih.  

 

Kljub temu da sta slovenski raziskavi stari že več kot desetletje, ocenjujem, da zaradi 

razširjenosti in dostopnosti množičnih medijev številke ostajajo vsaj podobne, če že 

ni prišlo do sprememb v negativnem smislu. Pri tem moram izpostaviti, da ima sama 

televizija zaradi sprememb tehnologije danes manjšo vlogo kot v preteklosti. Opažam 

namreč, da se je v zadnjem desetletju povečala uporaba pametnih telefonov, tablic, 

računalnikov. Danes lahko zato uporabniki do vsebin, ki so jih lahko v preteklosti 

gledali zgolj po televiziji, dostopajo tudi na svetovnem spletu s pomočjo mobilnih 

omrežjih na mnogih drugih prenosljivih tehnoloških pripomočkih.   

 

 

2. 4 Otroci, starši, okolje in mediji 

 

Otroški televizijski programi pozitivno ali negativno vplivajo na družinsko strukturo. 

Pozitivne vplive prinaša predvsem gledanje risank ob druženju celotne družine, kar 

povečuje možnost povezovanja družinskih članov, zabavo, sprostitev, priložnost 

učenja in razvijanja otrokove domišljije (Oyero in Oyesomi, 2014).  

 

Poleg funkcije preživljanja skupnega časa se starši uporabe risank poslužujejo z 

različnimi nameni. Lahko jih uporabljajo kot sistem nagrad in kazni, kot sprostitveno 

funkcijo za otroke po napornem dnevu in za izobraževalne namene. Ričan idr. 

izpostavljajo še en zelo pogost motiv. »Mati, ki ravno zdaj za otroka nima časa, ga 

posadi pred televizor: Glej in bodi priden! Otrok potem resnično ne nagaja. Z 

daljincem zna ravnati prej kot z vilicami in tako sedi in »pritiska« […] ta zabava je 

sicer privlačna, vendar prazna, ne razvije otrokove ustvarjalnosti niti govora.« (Ričan 

idr. 1999, str. 31). Iz zapisa lahko razberemo, da so starši v današnji družbi večino 

časa zaposleni z delom tako izven doma kot tudi doma. Velikokrat zaradi narave 

svojega dela od doma preživijo tudi cel dan. Otroci so sicer v dopoldanskem času 

pod varstvom šole, vendar lahko preostali čas preživijo poljubno, brez nadzora 

starejše osebe. Velikokrat se, tudi v času, ko bi lahko družina skupaj preživela 

kakovosten čas, starši posvečajo drugim opravilom, medtem pa se poslužujejo risank 
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kot neke vrste nadomestne varuške. Otroci se med gledanjem risank zabavajo in 

starši imajo vsaj nekaj časa zagotovljenega, da v miru opravljajo svoja opravila.  

 

Beyens in Eggermont sta v Belgiji opravila raziskavo (2014), v katero sta vključila 844 

staršev otrok v starosti od 6 mesecev do 6 let. Raziskava je pokazala, da skoraj 

polovica (48,1 %) staršev televizijo uporablja kot nadomestno varuško. Med pripravo 

obroka se kar 36,2 % staršev včasih in 31,3 % staršev pogosto poslužuje televizije 

kot varuške. Okrog 40 % staršev otroke včasih oziroma pogosto posede pred 

televizijo, zato da se v miru preoblečejo. Med pospravljanjem pa televizijo kot 

nadomestno varuško včasih uporablja 37,3 % staršev in pogosto 12,4 % staršev.  

 

Negativni vpliv gledanja risank iz tega razloga povzroči, da so družine manj dejavne 

in živahne (Kubeya in Csikszentmihalyi v Erjavec in Volčič, 1999b in Marie Winn v 

Košir, 1995). Priporočljivo bi bilo, da bi starši otroke vključevali v domača opravila, 

kot so priprava hrane, pospravljanje idr., zato da se otroci teh opravil naučijo in prej 

postanejo samostojni. Vključevanje otrok v opravila zahteva dodaten čas, energijo in 

potrpežljivost. Prav zato je staršem kratkoročno enostavneje, da ta opravila opravijo 

sami.    

Pomembno je, da si starši kljub temu vzamejo čas za osmišljanje risank, pogovor o 

vsebini risank, saj se le tako lahko otroci resnično nekaj naučijo iz njih. Abanto (v 

Oyero in Oyesomi, 2014) ugotavlja, da odprta komunikacija in pozitivni odnosi v 

družini prispevajo k razvoju samozavesti, občutku odgovornosti in razvoju 

komunikacijskih veščin. Če bo v družini prisoten pogovor o vsebini programov in 

risank, ki jih otroci gledajo sami ali s starši, bodo razvijali komunikacijske spretnosti, 

otroci bodo zmožni razločiti med slabim in dobrim ogledanega.  

 

Otrokova zmožnost sojenja in dojemanja okolice je odvisna od njegovih kognitivnih 

zmožnosti, ki niso razvite v tolikšni meri, kot so pri povprečnem odraslem človeku 

(Wartella in Robb, 2007 v Oyero in Oyesomi, 2014). Poleg genetskih določitev na 

njihovo zmožnost razsojanja vpliva tudi okolje, kateremu so otroci izpostavljeni. Prav 

zato je že pri mlajših pomembno, da starši izvajajo nadzor nad količino in vsebino 

gledanih programov, hkrati pa s pogovorom otroka socializirajo in medijsko 

opismenjujejo. Starši otrokom predstavljajo tudi vzor za gledanje televizije. Mlajši 

otroci se učijo s posnemanjem, tako opazujejo gledalne navade staršev in se 

gledanja naučijo preko opazovanja.  

 

Risanke so za otroke »osebno doživetje« (Krajnc in Saksida, 2016). Slika, zvok in 

sama zgodba jih prevzamejo, identificirajo in povežejo se z risanimi junaki, kot da bi 

bili resnični. Z risanimi podobami predelujejo svoje življenjske zgodbe in oblikujejo 

nove izkušnje za življenje. Otrok se mora naučiti gledati risanke, zaznavati obliko in 

sprejemati ter vrednotiti vsebine (prav tam).  

 

Priporočljivo je, da vsaj začetne korake opravi v spremstvu odraslih, ki spodbujajo in 

usmerjajo njegov odnos do risanke. Skupni ogledi so pomembni zato, ker ima otrok s 
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tem možnost, da se pogovori o videnem. Pogovor je potrebno prilagajati razvojni 

stopnji in starosti otroka. Pozornost pa je potrebno usmerjati tako na vsebino kot tudi 

na stukturo risanke, na zvok, glasbo, barve, učinke. Med spremljanjem otrokovega 

gledanja lahko odrasli razberejo, kako otrok doživlja dogajanje v risanki, kaj ga 

pritegne, kaj vznemiri, kdaj mu popusti pozornost. Takšne situacije so lahko dobre 

iztočnice za pogovor. Iz otrokovega pripovedovanja po ogledu lahko marsikaj izvemo 

o njegovem doživljanju sveta. (Krajnc in Saksida, 2016) 

 

V literaturi Vittrup  (2009) omenja tri vrste starševskega nadzora pri uporabi medijev: 

- Omejevalna mediacija, vključuje uporabo pravil glede na pogostost, vsebino in 

čas izpostavljenosti medijem. Starši so bolj nagnjeni k uporabi pravil, če so 

zaskrbljeni zaradi vsebine, ki ji je otrok izpostavljen.  

- Poučna mediacija vključuje aktivno sodelovanje staršev pri razmisleku in 

pogovoru o vsebini. Starši vodijo razpravo o negativnih in pozitivnih sporočilih, 

o resničnosti ogledanega. 

- Sogledanje vključuje le skupno gledanje risanke, ne pa tudi pogovora o 

ogledanem.  

 

Gledanje risank brez miselnega procesa ne zahteva istega miselnega napora kot 

branje, pisanje ali učenje. Pogovor po ogledu bo otrokom omogočil aktivno 

razmišljanje o vsebini risanke. Kot učitelji nosimo nalogo, da starše izobrazimo o 

problematiki neprimernih vsebin risank in vplivih prepogostega gledanja risank. 

Starše lahko usmerimo, o čem naj se pogovarjajo z otroki, da se bodo pogovora 

ustrezno lotili sami doma (prav tam).   
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2. 5 Vsebina risank 

 

Struktura in vsebina risank sooblikujeta otrokov pogled na svet, njegove vrednote, 

stališča, ponujata vzorce vedenja, življenjski slog, vplivata na družinske interakcije in 

interakcije med vrstniki. Otroci imajo do dostopa in uporabe medijskih vsebin pasiven 

odnos, sprejemajo jih »enostransko«. Ker še nimajo razvitih norm, prepričanj in 

vrednot, prav tako ne morejo posvečati pozornosti kritični selekciji medijev (Oyero in 

Oyesomi, 2014). 

 

Risanke so sporočilo, ki povezuje oddajnike sporočil na eni strani in prejemnike na 

drugi. Otroci kot neizkušeni prejemniki sporočil so kot šolske gobe: vsebino in 

podobe hitro vsrkajo vase. S svojo univerzalnostjo simbolov so medij, ki z veliko 

močjo vpliva na otroka. Z zvočnimi učinki, glasbo in gibljivo sliko otroku pričarajo vtis 

realnejše stvarnosti in jim omogočajo, da se zlahka identificirajo z risanimi junaki. 

Otroke pogosto pritegnejo čustveni elementi, med katere prištevamo »živali, ganljive 

teme (npr. nesrečne živali), razlago s pomočjo modela (npr. praktičen prikaz pojava), 

posredne učinke, povabilo k sodelovanju, ponovno prepoznane vsebine ter 

prepoznane in zanimive detajle« (Peštaj, 2009, str. 85).  

 

Velikokrat lahko otrokovo dojemanje sveta risank opazujemo v njihovem ustvarjanju. 

Opažam, da osebe, živali in predmete pogosto narišejo, kot so prikazani v otroških 

programih. Tako marsikateri otrok, ko mu rečeš, da nariše kravo, nariše podobo živali 

iz risank (Kravica Katka) in reklam o sladkih dobrotah (čokolada Milka). Priznam, da 

sem kot otrok tudi sama verjela, da obstajajo vijolične krave in da le-te dajejo 

čokoladno mleko. Mlajši otroci še ne znajo ločiti fikcijskih sporočil in objektivnih 

dejstev iz resničnega življenja, saj jim manjka izkušenj o življenju. Višja kot je starost 

otroka, bolj je razlikovanje med fikcijo in realnostjo uspešno (Erjavec in Volčič, 

1999b).. 

 

2. 5. 1 Fikcija ali resničnost?  

 

Raziskava Li, Boguszewski in Lillard (2015) je pokazala, da 4-letniki ne razločijo med 

resničnim in neresničnim. 54 otrokom so predvajali 20 kratkih posnetkov. Vsebina 

desetih posnetkov je bila realistična, vsebina desetih pa fikcijska. Po vsakem 

predvajanem posnetku so sodelujoče spodbudili, da sodijo o resničnosti situacije. 

Otroci so skoraj polovico fantazijskih situacij v kratkih posnetkih označili za resnične. 

Kar ne bi smelo biti pričakovano, saj za mlajše otroke tudi sporočila tradicionalnih 

otroških pravljic prinašajo vsaj enako resnična sporočila o medčloveških odnosih kot 

odnosi v realnosti. Zlasti mlajši otroci imajo težave pri razlikovanju fikcijske in 

resnične vsebine v risankah in velikokrat ne razumejo, da so stvari, kot so osebe, 

predmeti, podobe, odnosi pogosto izkrivljeni oziroma subjektivno prikazani. Tudi 

Erjavec in Volčič (1999b) pišeta, da si mlajši otroci (do 6 let) zelo hitro predstavljajo, 

da lahko predmeti govorijo, ljudje letijo, avtomobili lebdijo nad hišami in da so višji 
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ljudje starejši od manjših. Erjavec (2013) trditev ponovi na podlagi raziskav 

(Buckingham, 2005; Simpson, 2004 in Wright, 1994), ki potrjujejo, da mlajši otroci (od 

4 do 5 let) ne ločijo med medijsko posredovano stvarnostjo in fikcijo. Pomembna 

razvojna stopnja je med 4. in 5. letom starosti, ko otroci začnejo spoznavati, da 

risanke niso resnične (prav tam).  

 

Erjavec in Volčič (1999b) opozarjata tudi, da otroci od 7 let naprej velikokrat ne 

razumejo npr., kako junaki iz risank hitro in enostavno odpravijo probleme, zato 

pričakujejo, da bo tako tudi v resničnem življenju. S tem pa lahko otroci začnejo 

dvomiti v svoje sposobnosti. Na tem mestu dodajam, da Hassan in Daniyal (2013) 

opozarjata na poškodbe, ki lahko nastanejo ob verjetju, da lahko tudi sami 

posedujejo nadnaravno moč, ki jo imajo risani junaki.  

  

 

2. 5. 2 Naravoslovne nepravilnosti v risankah 

 

V risankah se pogosto pojavljajo tudi naravoslovni spodrsljaji oziroma napake, ki so v 

nasprotju s fizikalno objektivno prikazanimi dejstvi, na kar opozarjata tudi K. Susman 

in T. Jeraj (2016). Avtorici sta v skupini tretješolcev opazovali zaznavanje in odzive 

učencev na naravoslovne napake, ki po vsebini zastopajo naravoslovne tematike.  

 

Analizirali sta 10 risank, ki so bile aktualne v letu 2016. Največ naravoslovnih 

nepravilnosti sta opazili pod kategorijo sile in gibanje. Nepravilnosti so bile povezane 

predvsem s težo in gravitacijo. »Junaki skočijo, za nekaj trenutkov obstanejo v zraku 

in šele nato padejo proti tlom; v zraku se odrinejo in spremenijo smer gibanja, ipd.« 

(Susman in Jeraj, 2016, str. 1144).  

 

Nepravilnosti se pogosto pojavljajo tudi na tematiko lastnosti predmetov in snovi, kjer 

so najpogosteje napačno predstavljene lastnosti predmetov in snovi (na primer 

elastičnost kovinskih vilic). V risankah pogosto zanemarijo tudi trenje (junaki dolgo 

nenadzorovano drsijo po površini), gostoto snovi (plavanje predmetov na vodi, ki 

imajo večjo gostoto od vode), pogoje za spreminjanje agregatnega stanja (voda 

zamrzne v nekaj trenutkih, snežak se poleti ne stali ipd.), zakonitosti, ki se navezujejo 

na človekovo telo (solze, ki škropijo na vse strani, požiranje prevelikih kosov hrane, 

spreminjaje oblik telesa ipd.) (prav tam).  

 

Avtorici sta ob opazovanju ugotovili, da otroci večino naravoslovnih nepravilnosti 

zaznajo med ogledom, kar pokažejo s smehom, razburjenjem, vzklikom ali 

komentarjem. To pomeni, da se jih otroci zavedajo in da je ravno spodrsljaj ključni 

vzvod, s katerim zgodbe v takšnih risankah pritegnejo otrokovo pozornost. Ugotovili 

sta, da najpogosteje prepoznajo spodrsljaje na področju sil in gibanja. Navajata dva 

primera tovrstnih spodrsljajev, ki ju prikazujeta naslednji sliki.  
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Slika 2 Naravoslovne nepravilnosti v risankah 

Jeraj in Susman, 2016, str. 1145 

 

Leva slika prikazuje skok kapitana iz morja nazaj na ladjo, desna pa prizor, ko morski 

pes po skoku iz morja dlje časa miruje v zraku. Spodnja slika prikazuje zapisa otrok, 

ki sta prepoznala nerealen prizor povezan z gibanjem v risanki Pink Panter.  

 

 
Slika 3 Naravoslovne nepravilnosti v risankah razlage otrok  

Jeraj in Susman, 2016, str. 1145 

 

 

Avtorici opozarjata, da risanke lahko močno vplivajo na otrokovo doživljanje in 

razumevanje realnosti. Zaključili sta z ugotovitvijo, da se učenci zavedajo, da so 

nekateri dogodki v risankah prikazani na nerealen način, čeprav še nimajo 

usvojenega znanja in terminologije, s katerimi bi nepravilnosti opisali.   

 

Pri pouku naravoslovja lahko prav te nepravilnosti v risankah uporabimo kot 

izhodišče za eksperimentalno delo ali problemski pouk (prav tam). Otroci niso 

prepoznali vseh nepravilnosti v risankah. V risanki Tom in Jerry so spregledali, da se 

vilice ob močnem upogibanju ne vrnejo same v prvotno obliko. S pomočjo usmeritve 

in poskusa, ki so ga izvedli v razredu, so spoznali, da le-to ni mogoče (prav tam). Zdi 

se mi pomembno, da učitelji odkrivajo napačne predstave učencev, da jih ob 

usmeritvi in konkretnem delu nato skupaj odpravijo.  
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2. 5. 3 Posnemanje risanih junakov 

 

Ena izmed preprostih oblik učenja, ki se pojavlja zgodaj v razvoju posameznika, je 

posnemanje oziroma imitacija. Le-to zahteva vsaj dve osebi: opazovalca in model. 

Poleg živih modelov (npr. starši, vrstniki) razlikujemo tudi simbolične modele (junaki v 

zgodbah, na televiziji, v risankah ipd.) (Musek in Pečjak, 2001). Mlajši otroci lahko 

risane junake pogosto zaznavajo kot ljudi, saj imajo počlovečene osebnosti, poleg 

tega pa jih tudi zaznavajo kot geometrijske oblike z očmi in obrazi (Wynn, 2008 v 

Campbell, Manning, K. C, Leonard in Manning, H. M, 2016). Najpogosteje 

posnemajo ljudi, večkrat pa posnemajo tudi obnašanje, način govora, stil ipd. risanih 

junakov. Otrok je najprej izpostavljen modelu, nato to vedenje (ne)usvoji, kar je 

odvisno od pozornosti, sposobnosti in drugih osebnostnih dejavnikov. Otrok mora biti 

za usvojitev ustrezno motiviran. Mora ga sprejeti in ga odobravati (Musek in Pečjak, 

2001).  

 

Bandurovi eksperimenti poskusov posnemanja agresivnih, altruističnih in erotičnih 

vedenj potrjujejo, da televizijski programi vplivajo na vedenje gledalcev (prav tam). 

 

Risanke z neprimerno vsebino lahko nasprotujejo otrokovim izkušnjam v realnem 

svetu in lahko vsebujejo smerokaze za obnašanje, ki so drugačni od tistih, ki jih od 

otroka pričakujejo starši. Vzorci, ki so nasprotni tistim v resničnem življenju, lahko 

ustvarijo v otroku dvom o njegovih spretnostih, obnašanju, mišljenju, življenjskem 

stilu. Tako npr. lik z negativnim obnašanjem in brez naučene kulture, ki je 

predstavljen kot junak, lahko prikaže otroku napačno oziroma vrednotno neprimerno 

razumevanje njegovega življenja in okolice (Oyero in Oyesomi, 2014). 

 

 

2. 5. 4 Stališča in stereotipi 

 

Dejavniki socializacije, ki so jim otroci izpostavljeni v otroštvu, oblikujejo njihove 

osebnosti in stališča. Stališča so nagnjenja posameznikov, da pozitivno ali negativno 

odgovarjajo na neko socialno dogajanje, ljudi, razmere (Musek in Pečjak, 2001).   

Na oblikovanje stališč vpliva posameznikovo okolje, množični mediji, posameznikove 

izkušnje in razmišljanje (Musek in Pečjak, 2001). Prikazovanje zunanjega videza, 

stališč, interesov, socialnih relacij, navad, psiholoških značilnosti risanih junakov 

sovplivajo na otrokov pogled na svet, vѐdenje in socializacijo. Mediji ponujajo 

»splošne sprejete vzorce vedenja do drugih in drugačnih, do nasprotnega spola, 

poudarjajo, kdo je v današnji družbi domnevno vreden več in kdo naj bi bil manj« 

(Kink, 2009, str. 63).  

Žal je medijska resničnost pogosto izkrivljena in selektivna predstavitev risanih 

junakov ter zgodb daje mlademu gledalcu stereotipno sliko o svetu (Oyero in 

Oyesomi, 2014). Zaradi pomanjkanja osebne izkušnje in nepoznavanja določenih 
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skupin ljudi, ki so pogosto stereotipizirane, kot so na primer starejši ljudje, manjšine 

in ljudje, ki pripadajo različnim etničnim, kulturnim in rasnim skupinam, otroci 

oblikujejo svoja stališča na podlagi izkušenj, ki so jih pridobili pri gledanju televizije 

(Erjavec in Volčič, 1999b). 

 

2. 5. 4. 1 Spolni stereotipi  

 

Mnogi avtorji izpostavljajo spolne stereotipe kot najpogostejše stereotipe v risankah. 

Marjanovič Umek in Zupančič (2009) poudarjata, da so razlike med spoloma odraz 

interakcije in sovplivanja tako bioloških kot tudi kulturnih razlik. Razlike med spoloma 

ustvarja otrokovo primarno okolje, institucije in mediji. Ahmed in Wahab (2014) 

pišeta, da so spolni stereotipi ustvarjeni in usidrani v otrokovo okolje bodisi družbeno 

zavedno ali nezavedno. Marjanovič Umek in Zupančič (2009) omenjata nekaj 

raziskav, ki potrjujejo, da odrasli spodbujajo, da otroci izbirajo spolno stereotipne 

igrače, agresivnost bolj zagovarjajo pri dečkih, dečkom dajejo značilne moške naloge 

in deklicam ženska opravila ipd.  

 

Verša (1996) ugotavlja, da so moški junaki na televiziji predstavljeni pogosteje kot 

ženski junaki. Njena analiza risank v prejšnjem stoletju, prikazanih na slovenski 

televiziji, je pokazala, da je bil delež izmišljenih in resničnih bitij, ki so imele lastnosti 

žensk, 31,1 %, moških pa kar 68,9 %.  

 

V raziskavi Cartoon Network risank podobno ugotavljata Ahmed in Wahab (2014), ki 

sta raziskovali razlike med junaki različnih spolov na področju obnašanja, videza, 

inteligentnosti in interakcij. Med desetimi risankami, ki so se pojavile na Carton 

Network Channel od januarja do junija 2013, sta opazili kar 58 glavnih risanih 

junakov (67,4 %) in le 28 glavnih risanih junakinj (32,6 %). Le v dveh risankah sta 

opazili več glavnih risanih junakinj kot risanih junakov (risanki Bakugan in Power Puff 

girls).  
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Ahmed in Wahab, 2014, str. 48 

 

Odnos do spolnih vlog v risankah otrokom ponuja tudi prepričanja o primerni službi, 

videzu, obnašanju glede na določen spol.   

 

Erjavec in Volčič (1999a) ugotavljata, da so moški liki močni, pametni, ambiciozni, da 

se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Ženske na televiziji pa so pogosto 

predstavljene kot pasivne in manj dejavne, vendar bolj srečne, prijazne in nesebične. 

Njune analize z novejšo raziskavo potrjujeta Ahmed in Wahab (2014), ki razkrivata, 

da je bilo kot močnih in pogumnih predstavljenih kar 70,4 % risanih junakov in le   

29,6 % risanih junakinj.  

 

V večini risank, kjer so bile risane junakinje močne in pogumne, je bilo opaziti, da so 

pod vplivom ali nadzorom moškega junaka. Ostale risane junakinje so bile 

predstavljene kot pasivne in šibke. Kot spolno privlačnih in lepih je bilo prikazanih kar 

90 % risanih junakinj in le 10 % risanih junakov (prav tam). Avtorja raziskave pišeta, 

da je imela večina risanih junakinj dolge lase, lepe oči, suho postavo in privlačna 

oblačila, poleg tega so risane junakinje očarale tudi z govorico telesa.     

 

Ahmed in Wahab, 2014, str. 48 

 

Slika 4 Spolni stereotipi v risankah 1 

Slika 5 Spolni stereotipi v risankah 2 
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Gökçearslana v Lamraoui (2016) ugotavlja, da so ženske v otroških programih 

predstavljene kot šibkejše v primerjavi z moškimi, kar naj bi bilo še bolj izrazito kot na 

programih za odrasle ljudi. Pod zabavno funkcijo risank se skrivajo mnoga napačna 

sporočila v povezavi s spolnimi stereotipi. Avtorica piše, da so v risankah, posnetih 

pred 1980, ženske prikazane kot tiste z nižjim profesionalnim statusom. Otroci so 

deležni neenake prezentacije spolov. Čeprav v današnjem času prihaja do 

sprememb, pa še vedno ne moremo trditi, da je problem rešen, saj se po televizijskih 

programih še vedno vrtijo tudi starejše risanke. 

Tudi Verša (1996) izpostavlja, da »risanke prikazujejo črno-belo podobo sveta, 

enostavno delitev na lepo in grdo, na grobo in slabo, na samo ženske in samo 

moške. Vsa kompleksnost med temi skrajnostmi je zabrisana.« (Verša, 1996, str. 30) 

Takšna delitev prikazuje poenostavljeno podobo realnega življenja, otrokom 

omogoča lažje razumevanje zgodbe in identifikacijo z risanimi junaki. Hkrati pa 

tolikšno posploševanje otrokom prikazuje popačeno podobo sveta, v katerem živijo. 

Otroški programi zavedno ali nezavedno demonstrirajo, kako naj bi se ženskost in 

moškost dojemala. Verša piše o tem, da superjunaki, kot so Spiderman, Superman, 

Batman, Tarzan, lik moškega prikazujejo v nevarnem in razburljivem okolju. Ženski 

liki (Pepelka, Sneguljčica ... ) pa so na drugi strani portrirani kot lepi, čustveni, plahi 

liki, ki so najpogosteje prikazani v domačem varnem okolju.  

 

V zadnjih letih je opaziti spremembe na področju spolnih vlog v risankah. Podjetje 

Walt Disney Company je izdalo risanki Pogum (2012) in Ledeno kraljestvo (2013), 

kjer se odmaknejo od tradicionalnega prikaza ženskih risanih likov. Glavni vlogi v 

risanki Ledeno kraljestvo pripadata psihološko celovitima junakinjama, prav tako k 

razrešitvi zgodbe niso pripomogli moški. Neodvisni, pogumni, junaški risani junakinji, 

ki postaneta ekvivalentni moškemu (Garabedian, 2014).  

Na BBC že dlje časa vodijo politiko, s katero stremijo k izenačitvi zastopanosti 

ženskih in moških risanih junakov. Konec leta 2017 so sprejeli prvi večji ukrep v tej 

smeri, in sicer so iz otroškega programa CBeebies odstranili risanki Mojster Miha in 

Gasilec Samo. Program je začel predvajati več risank, v katerih bodo igrali glavno 

vlogo ženski liki. (pridobljeno 2. 10. 2017 na: https://www.unilad.co.uk/tv/bbc-to-axe-

fireman-sam-and-bob-the-builder-to-create-gender-balanced-tv/) 

Menim, da je odstranitev omenjenih risank nesmiselen. Feminizem si prizadeva k 

enakopravnosti žensk z moškimi in ne, da bi se ženske postavile v ospredje družbe. 

Uravnavanje lestvice bi lahko dosegli s povečanjem števila risank, kjer glavne vloge 

prevzemajo ženske, in ne z odstranitvijo starih in kakovostnih risank, kot sta Mojster 

Miha in Gasilec Samo. Risanki prikazujeta pogumne in delavne moške risane junake, 

kar je popolnoma sprejemljivo in pozitivno. Kot že omenjeno se otroci učijo s 

posnemanjem oziroma imitacijo, posnemajo obnašanje, način govora, stil ipd. risanih 

junakov. Risana junaka z mojega stališča predstavljata moški lik vreden posnemanja.  

 

https://www.unilad.co.uk/tv/bbc-to-axe-fireman-sam-and-bob-the-builder-to-create-gender-balanced-tv/
https://www.unilad.co.uk/tv/bbc-to-axe-fireman-sam-and-bob-the-builder-to-create-gender-balanced-tv/
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2. 5. 4. 2 Rasni, etnični, kulturni stereotipi 

 

Erjavec in Volčič (1999b) izpostavljata še nekaj številčno slabše zastopanih skupin v 

risankah. Ena izmed njih je skupina starejših ljudi, ki je glede na današnjo sestavo 

prebivalstva zastopana zelo redko. Tudi etnične skupine se redko prikazujejo na 

televiziji. Liki, ki jih predstavljajo, so pogosto nasilni in brezposelni (prav tam). 

 

V ZDA so leta 1968 zaradi rasnih stereotipov prepovedali 11 risank iz zakladnice 

Looney Tunes in Merrie Melodies. V štiridesetih in petdesetih letih, v katerih so 

risanke nastale, se v javnosti temu niso resno zoperstavljali. Primer takšne risanke je 

Sunday Go to Meetin’ Time (1936). Ta risanka govori o prigodah malega črnca, ki se 

izmuzne z nedeljske maše in se znajde v peklu. Tam ugotovi, da je storil napako, 

zato se,  ko se spet zbudi med živimi, hitro vrne k maši. Risanka je bila prepovedana 

zaradi verske propagande in rasnih stereotipov. Še en tak primer risanke je The Isle 

of Pingo Pongo (1938). V tej cenzurirani risanki so črnci prikazanii kot primitivni 

divjaki z ogromnimi nogami in debelimi ustnicami, kar je bila stalnica v povojnih 

risankah (pridobljeno 2. 11. 2017 na http://cartoonresearch.com/index.php/the-

censored-11-the-isle-of-pingo-pongo-1938/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi na tem področju počasi prihaja do sprememb. Walt Disney Company je ustvaril 

risanko Doc McStuffins, ki je pri nas še ni, lahko pa jo vidimo na hrvaških in srbskih 

programih z naslovom Doktorica Pliško. Glavna junakinja je temnopolta deklica, ki 

popravlja igrače. Tako se je podjetje v risanki izognilo rasnim stereotipom in vključilo 

multikulturnost. Poleg tega se dekličin oče vključuje v domača opravila in čas 

preživlja z družino, mama medtem hodi v službo. S tem opazimo napredek na 

področju enakopravnosti spolov (pridobljeno 26. 11. 2017 na: 

https://www.thewaltdisneycompany.com/). 

 

Slika 7 Rasni stereotipi v risanki The isle of Pongo Pongo                                          Slika 6 Rasni stereotipi v risanki Tom in Jerry  

http://cartoonresearch.com/index.php/the-censored-11-the-isle-of-pingo-pongo-1938/
http://cartoonresearch.com/index.php/the-censored-11-the-isle-of-pingo-pongo-1938/
https://www.thewaltdisneycompany.com/
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Omembe vredna je tudi francoska risanka Mouk, ki prikazuje raziskovanje lepot, 

skrivnosti in kulture držav po vsem svetu. Živalski prijatelji raziskujejo življenje v 

Afriki, Ameriki, Evropi, Aziji, Avstraliji, kjer srečujejo pripadnike različnih kultur 

(pridobljeno dne 24. 10. 2017 na: https://www.awn.com/news/millimages-mouk-goes-

down-under).   

Na televizijskih ekranih lahko opazimo tudi risanko Raziskovalka Dora, ki predstavlja 

mehiško kulturo in otroke uči španskega jezika. Pri nas je risanka prevedena v 

angleščino.     

Opazno je torej, da se dogajajo spremembe v pozitivni smeri. V otroške programe je 

vključenih vedno več risank, ki promovirajo rasno, etnično, kulturno raznolikost.   

 

Poleg naštetih stereotipov zapazimo tudi živali, ki so v risankah predstavljene 

stereotipno. Sove so pametne, kače so zlobne, lisice zvite. Koale so zaradi 

predstavljenega videza in obnašanja, ki je lenobno in počasno, proglašene za živali 

za »crkljanje«. V resnici pa je koalino krzno grobo. Njena lenobnost pa se bo v 

primeru nevarnosti spremenila v zaščitniško vedenje kot pri vseh živalih. Svinje so v 

resnici inteligentne in čiste živali, v risankah pa so pogosto prikazane kot umazane in 

poneumljene. S stereotipnimi prikazi živali si otroci ustvarijo napačno predstavo o 

svetu (Povše, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8 Rasni stereotipi risanka 
Doktorica Pliško  

https://www.awn.com/news/millimages-mouk-goes-down-under
https://www.awn.com/news/millimages-mouk-goes-down-under
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2. 5. 5 Agresivna vsebina  

 

Ena izmed tem, ki jih ne smemo spregledati, ko se pogovarjamo o vsebini risank, so 

pogosti nasilni prizori. Spomnimo se prizora nasilja, ko Jerry poškoduje Toma in se ta 

nato počuti omotičnega, kar na smešen način prikazujejo ptički, ki mu letajo okoli 

glave. Čez nekaj trenutkov je, kot da se nič ne bi zgodilo. Se kdaj vprašamo, kako to 

vpliva na otrokovo obnašanje, mišljenje in doživljanje okolice?  

 

                      

Za agresivno vedenje je značilno, da »posameznik namerava prizadeti telesno in 

psihično škodo, resnično ali simbolno, samemu sebi ali nekomu drugemu.« 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 346). Na razvoj agresivnosti poleg bioloških 

dejavnikov in temperamenta vplivajo tudi dejavniki okolja (prav tam). Med drugim je 

povezano tudi s posnemanjem tovrstnega vedenja, ki ga otrok opazi pri drugih 

osebah v svojem okolju in pri risanih junakih (prav tam).  

 

Avtorici pišeta o znanem eksperimentu Bandure in sodelavcev iz leta 1961, v 

katerem so otroci stari od 3 do 6 let opazovali odrasle modele pri igri z igračami. 

Otroke so razdelili v tri skupine. Prva eksperimentalna skupina je opazovala mirno 

igro odrasle osebe, druga skupina je opazovala igro, ki je vključevala ščipanje, 

brcanje, metanje, tretja skupina ni opazovala nobenega modela. Otroci, ki so 

opazovali agresivni model, so se pri prosti igri vedli bolj agresivno kot otroci drugih 

eksperimentalnih skupin. Pri tem so posnemali besede in dejanja, ki so jih lahko 

opazili pri modelu. Tudi Musek in Pečjak (2001) poudarjata, da agresivnost 

pomembno oblikuje modelno učenje oziroma učenje s posnemanjem. Če otrok 

doživlja veliko frustracij in če so starši, vrstniki ali simbolični modeli zanj model 

agresivnega vedenja, postane tudi sam agresiven (prav tam).  

 

 

Slika 10 Nasilna vsebina v risanki Tom in Jerry Slika 9 Nasilna vsebina v risanki Smrkci 
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Količina prikazovanih nasilnih dejanj, ki jih ponujajo mediji, je prevelika in že zaradi 

tega je njihov vzgojni pomen vprašljiv (Kink, 2009). Prikazovanje nasilnih vsebin 

otrokom vsiljujejo oblikovanje stališč do nasilja. Andersen (2003 v Miranda, 

McCluskey, Silber, Von Pohle in Bainum, 2009) dokazuje, da imajo nasilne vsebine 

dolgoročne posledice in kratkoročne posledice na gledalca. Pri gledalcu se takoj po 

ogledani nasilni vsebini pojavljajo agresivno vedenje, misli in čustva. Na dolgi rok pa 

se posledice izpostavljenosti nasilni vsebini kažejo v obliki fizičnih napadov. Višja je 

tudi možnost, da bo prišlo do domače zlorabe (prav tam). 

  

Ob dolgoročni izpostavljenosti nasilnim vsebinam otroci na nasilje postanejo 

neobčutljivi in sprejemajo nasilje kot del vsakdanjega življenja (Kink, 2009). Iz 

raziskav opisanih v Habib in Soliman (2015) je razvidno, da ima dolgoročna 

ponavljajoča izpostavljenost nasilni vsebini na televiziji dve možni posledici na otroka. 

Prva po Huesmannu (2007) je, da otrok postane neobčutljiv na nasilje, izgubi logično 

mišljenje in postane nezmožen predvideti resnične posledice takšnega vedenja, saj 

je v risanki celotna situacija prikazana na smešen način. Tako otrok ni sposoben 

razločiti, kaj je prav in kaj narobe, niti se ne zaveda, da npr. udarec s trdim 

predmetom lahko nekomu prizadane bolečino. Otrok je zato, ker so ga takšna 

dejanja nekoč spravila v smeh, bolj izpostavljen ponavljanju takšnih vedenj in 

zmožen predvideti pravilne posledice nasilnega dejanja (prav tam).  

 

Pojav neobčutljivosti in indiference do nasilnih vsebin so strokovnjaki poimenovali 

desensibilizacija (Kirsh, 2006). Pri tem pojavu razlikujemo »navajanje« na fikcijsko 

medijsko nasilje ali desensibilizacijo na resnično nasilje. Prvo se nanaša na 

zmanjšano raven odzivnosti na nasilje v medijih zaradi ponavljajočih se nasilnih 

dejanj. Domnevno naj bi prvo videno animirano nasilno dejanje pri otroku vzbudilo 

večji efekt kot v primeru, da otroci isto gledajo že n-krat. Nepričakovano nasilno 

dejanje dvigne pozornost, ustvari trenutek navdušenja in fiziološko vzburjenost. Po n-

kratnem ogledu podobnega nasilnega dejanja postanejo dejanja manj zanimiva in 

vznemirljiva. Posledično ni skokovitega srčnega utripa in zvišanj krvnega tlaka. V 

nasprotju desensibilizacija na resnično nasilje pomeni zmanjšano raven odzivnosti na 

nasilje, ki so mu otroci izpostavljeni v resničnem svetu. Takšni otroci so lahko 

agresivni, neempatični (prav tam). Pogosto agresivno vedenje je vzrok za konfliktne 

vrstniške odnose in slabše interakcije z odraslimi. Otroci, ki pogosto izražajo 

agresivno vedenje, so navadno manj priljubljeni med vrstniki, še več, agresivno 

vedenje v obdobju otroštva predstavlja višje tveganje za kasnejše vedenjske težave 

in antisocialno vedenje v mladostništvu in odraslosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009).  

Komičnost, ki je en izmed pogostih elementov risank, pogosto prikrije nasilna dejanja. 

Kirsh (2006) v knjigi opisuje študijo Torrubia-Beltri (1998), ki je ugotovil, da so dečki 

po ogledu ekstremno nasilnih komičnih risank bolj agresivni in nespoštljivi kot po 

ogledu nasilnih risank brez elementa komičnosti. Kirsh navaja, da nasilje zaradi 

komičnosti postane z otrokovega stališča manj moteče in škodljivo za žrtev.     
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Druga raziskava zaključuje z drugo možno posledico tovrstne vsebine na otroka. In 

sicer nasilje, ki se redno in brez razloga pojavlja na televiziji, povzroči povišanje 

adrenalina. Otrok se začne obnašati agresivno v normalnih situacijah pri igri s svojimi 

vrstniki. To potrujejo Blumberg, Bierwirth in Schwartz (2008), ki pišejo, da dolgoročni 

učinek izpostavljenosti nasilja v risankah vključuje upadanje prosocialnega vedenja, 

povečuje fiziološko vzburjenost, krepi agresivne misli, čustva in obnašanje. 

Ponavljajoči se prizori nasilja lahko postanejo prevladujoči obrazec za morebitno 

reševanje nasilja (Kink, 2009). Hamilton (v Blumberg, Bierwirth in Schwartz, 2008) 

poroča, da redni gledalci nasilnih vsebin pokažejo manj psihološke odzivnosti kot 

občasni gledalci.  

 

Z longitudinalno študijo (Huesmann, 2003) so ugotovili, da je izpostavljenost 

agresivni vsebini pozitivno povezana z agresivnim obnašanjem v kasnejšem obdobju. 

Za vzorec so vzeli otroke od 6 do 10 let, ki so odraščali v 70. in 80. letih prejšnjega 

stoletja. 15 let kasneje so ugotavljali povezavo med izpostavljenostjo nasilni vsebini v 

otroštvu in agresivnim vedenjem. Dokazali so pozitivno povezanost ne glede na 

socialnoekonomski status, intelektualnost in določene dejavnike v povezavi z 

družino. Ne glede na naštete dejavnike so analize pokazale povišanje agresivnega 

vedenja neodvisno od stopnje agresivnosti v otroštvu. Dokazali so, da je preskok 

med agresivnostjo v otroštvu in agresivnostjo v odraslosti pri osebah ženskega spola 

manjši kot pri osebah moškega spola.  

 

Mathews (v Blumberg, Bierwirth in Schwartz, 2008) je s pomočjo slike magnetne 

resonance, ki je kazala aktivnost možganov, dokazal povezavo med možganskim 

delovanjem in izpostavljenostjo nasilju. Natančneje imajo otroci, ki so bili izpostavljeni 

visokim ravnem medijskega nasilja, po ogledani vsebini manj aktivnosti v frontalnem 

korteksu, ki je področje pozornosti, samokontrole in odločanja, kot otroci, ki niso bili 

izpostavljeni nasilnim vsebinam.  

 

Oyero in Oyesomi (2014) ugotavljata, da nasilje v risanih prizorih povečuje otrokovo 

nasilno vedenje. Tudi Ričan idr. (1999) trdi, da nasilni prizori pripeljejo do nižje 

sposobnosti sočustvovanja in višjega navdušenja nad krutostjo in uničevanjem stvari. 

Poleg tega izpostavljajo še tretji vidik dolgoročne izpostavljenosti nasilni vsebini, in 

sicer lahko le-ta povzroči »bojazljivost, prevelik strah, strahopetno vedenje« (Ričan 

idr., 1999, str. 12).  

 

Miranda idr. so v raziskavi (2009) ugotavljali, ali nasilni vsebini v risanki spremljajoče 

neodobravanje odrasle osebe vpliva na pojavljanje agresivnega vedenja pri kasnejši 

otroški igri. V raziskavo je bilo vključenih 16 otrok (6 dečkov in 10 deklic) iz majhne 

zasebne šole. Vsak otrok si je ogledal 5 minut trajajočo risanko. Polovica otrok je bila 

deležnih spremljajočega verbalnega neodobravanja vsebine odrasle osebe, polovica 

pa zgolj prisotnosti iste odrasle osebe. Po ogledu risanke so bili usmerjeni v ločen 

prostor z nevtralnimi igračami, kjer so jih raziskovalci opazovali pri igri.  
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Obnašanje pri igri so kategorizirali v 6 skupin:  

— verbalno nasilje (kričanje ali žaljenje druge osebe),          

— fizično nasilje (dotik druge osebe z namenom, da bi jo poškodoval ali ponižal), 

— agresija nad igračami ali agresija z igračami proti drugi osebi, 

— agresija z igračo proti nasilju, 

— prosocialno vedenje oziroma uporaba igrač na pozitiven način, 

— nevtralna igra, ki ni niti agresivna niti prosocialna.  

 

Otroci, ki so gledali nasilno vsebino v spremstvu odrasle osebe, ki je kazala 

neodobravanje do vsebine, so v prvih štirih kategorijah pri igri pokazali bistveno manj 

agresije kot otroci, ki so si nasilno vsebino ogledali brez spremljajočega verbalnega 

neodobravanja odrasle osebe. Raziskava med skupinama ni pokazala statistično 

pomembnih razlik v prosocialnem vedenju pri igri (prav tam).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11 Nasilna vsebina raziskava  

Miranda, 2009, str. 82 

 

Če model neodobravanja nasilja v raziskavi prestavimo v domače okolje, lahko 

potrdimo pomembnost ogleda risank s starši oziroma odraslo osebo.  

 

Nathanson in Cantor (2000) sta opravila raziskavo, v kateri sta ugotavljala 

učinkovitost aktivnega posredovanja, pri čemer se otroci osredinijo na občutke žrtve 

nasilja v risanki. V raziskavo je bilo vključenih 351 otrok starih od 6 do 12 let. 

Ugotovila sta, da je bil otrokom, ki so bili pozvani k razmišljanju o občutkih žrtve 

nasilja, storilec bistveno manj simpatičen kot otrokom, ki predhodno niso bili pozvani 
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k razmisleku. Otroci, ki so bili pozvani k razmišljanju o občutkih žrtve, so prav tako 

nasilje v višjem odstotku zaznavali kot neupravičeno. Rezultati so pokazali tudi, da so 

mlajši otroci pri vrednotenju bolj uspešni, če postavljamo trditve o nasilju, medtem ko 

je starejšim izkušenim gledalcem dovolj, da jim v razmislek postavljamo vprašanja, 

katera samostojno analizirajo.     

 

Ugotavljam, da je eden od pogojev za izničevanje oziroma znižanje negativnega 

vpliva agresivne vsebine na otroke, da starši ob nasilni vsebini z negativnimi 

pripombami ob agresivnih akcijah otroku pokažejo, da prikazana ravnanja niso 

družbeno zaželjena. Prav tako se mi zdi pomemben pogovor med samo risanko ali 

po risanki o tem, kako bi lahko risani junak ravnal drugače oziroma družbeno 

sprejemljivo. Otroka lahko spodbudimo h kritičnemu vrednotenju ravnanj in ga 

spoznamo tudi s pozitivnimi načini ravnanj. Opažam, da se pogosto dogaja, da 

otroku ves čas govorimo, česa ne sme početi, pozabimo pa, da mu moramo 

pokazati, kakšno vedenje pričakujemo od njega.     

 

Z gledanjem izobraževalnih programov in izogibanjem nasilnih prizorov v risankah je 

bolj verjetno, da se bo otrok razvil v nesebičnega posameznika, ki dobro sodeluje v 

timu in ima višjo toleranco do drugih. Veliko pa je odvisno tudi od okoliščin, nasilne 

vsebine niso same po sebi vzrok za nasilno obnašanje. Otrok, ki ima doma varno 

čustveno zaledje in s katerim se starši pogovarjajo o nasilni vsebini, o razreševanju 

konfliktov, je manj ogrožen pred tovrstnimi posledicami (Singer, Flannery, Guo, 

Miller, and Leibbrandt, 2004 v Miranda idr,. 2009).  
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2. 5. 6 Izpostavljenost seksualni vsebini    

 

Eden od vzorcev, ki jih otrok lahko spremlja v risankah, je seksualna vsebina (Habib 

in Soliman, 2015). Avtorja v članku navedeta nekaj primerov pojavljanja tovrstne 

vsebine v risankah. Kot prvo risanko navedeta Sym-bionic Titan, v kateri izpostavljata 

prizor, kjer dekle zapeljivo pleše pred moškim, zato da bi le-ta namesto nje opravil 

nalogo (dostop do risanke: https://www.youtube.com/watch?v=-YZaYg_o_cc). 

  

 

 

 

 

 

 
 

         

       Habib in Soliman (2015), str. 258 

 

 

 

 

 

 

Avtorja izpostavljata tudi risanke Hercules, Digimon in Pokemon. Problematično se 

jima zdi, da v čisto vsaki epizodi risank nastopajo ženske z izrazito poudarjenimi 

ženskimi organi, ki jih ustvarjalci pogosto tudi približajo, da pridobijo dodatno 

pozornost.    

 

 
Slika 13 Seksualna vsebina v risanki Hercules  

Habib in Soliman (2015) iz risanke Hercules, str. 258 

 

 

Avtorja negativen vpliv tovrstne vsebine pojasnjujeta z delovanjem človekovih 

možganov. Možgani so razdeljeni na dva glavna dela – zavedni in nezavedni del. 

Prvi del možganov uporabljamo med analiziranjem, računanjem, logičnim mišljenjem, 

branjem ipd. Drugi del je nezaveden, avtorja ga imenujeta »animal brain«. Ta del je 

odgovoren za shranjevanje spomina, del njega predstavlja tudi nagon, navade, ki so 

zagotovilo, da živalske vrste niso izpostavljene izumrtju – to sta spolnost in hrana. Ti 

Slika 12 Seksualna vsebina v risanki Sym-bionic Titan 

https://www.youtube.com/watch?v=-YZaYg_o_cc
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dve navadi oziroma dejanji v človeku vzbudita občutek zadovoljstva. Možgani 

analizirajo zunanje informacije z vsemi čuti našega telesa.  

Avtorja pišeta, da se med gledanjem seksualne vsebine v telesu sproži kemični 

proces, ki prinaša zadovoljstvo. Izpostavljata, da možgani ne razločujejo med 

virtualnim in resničnim. Z drugimi besedami, če oseba na televiziji vidi seksualno 

sceno, bodo možgani reagirali, kot da se je to zares zgodilo. To povezujeta z dejstvi, 

da čutimo lakoto, če med oglasi vidimo hrano, ali pa strah med grozljivimi scenami. 

Naš zavedni del te podobe prepozna kot sceno na televiziji, vendar »animal brain« 

tega ni sposoben razločiti. Zato naj bi bilo to tako, kot da bi otrok videl resnično dekle 

ali fanta (prav tam).  

 

Spodnje slike prikazujejo scene iz risank (iz Habib in Soliman, 2015, str. 261). Vidimo 

lahko poudarjene ženske organe oziroma obline, dotikanje le-teh s strani druge 

osebe, racmanovo dotikanje lastnega moškega spolnega organa, uživanje v tem, 

ipd.. Menim, da so takšne vsebine za otroke neprimerne, saj še niso spolno zreli. 

Otroci ob tovrstni vsebini lahko postanejo radovedni in določene aktivnosti začnejo 

izvajati prej, kot bi bilo to potrebno. Menim, da je ob poplavi tovrstnega materiala 

pomembno, da starši in učitelji učence podučijo o spolni vzgoji.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Habib in Soliman (2015, str. 258) 

 

Slika 14 Seksualna vsebina v risanki 1 

Slika 15 Seksualna vsebina v risankah 3 

Slika 16 Seksualna vsebina v risanki 2 
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Kot že omenjeno, Ahmed in Wahab (2014) z raziskavo ugotavljata, da je v 

opazovanih risankah kot spolno privlačnih prikazanih kar 90 % risanih junakinj. 

Avtorja raziskave pišeta, da ima večina risanih junakinj dolge lase, lepe oči, suho 

postavo in privlačna oblačila, poleg tega so risane junakinje očarale tudi z govorico 

telesa. Veliko mladoletnic sledi pritisku družbe, ki jim že od rojstva narekuje, kakšni 

so lepotni ideali. Merila telesa, oblačenja in obnašanja so prisotna že v risankah. 

Razvoj samopodobe se oblikuje od otrokovega rojstva dalje, skladno z interakcijo z 

okoljem, v katerem se nahaja. Starejši otroci delajo primerjave med samim seboj in 

medijskimi podobami. V primeru, da je otrok nezadovoljen s primerjavo, ker pač 

medijskemu/risanemu liku na takšen in drugačen način ni podoben, lahko pride do 

slabe samopodobe, depresije, tudi motenj hranjenja (Kirsh, 2006).  

 

Seveda pa risani junak sam po sebi ni dovolj za navedene »bolezni«. Na pojav        

le-tega sovplivajo tudi drugi družinski, socialni dejavniki (Musek in Pečjak, 2001). 

Zgornje slike (ozek pas, veliko oprsje, dolge, suhe noge itd.) lahko v kombinaciji z 

ostalimi dejavniki negativno vplivajo na otrokov razvoj, predvsem deklic, ki že v 

zgodnjem otroštvu pridobivajo podobe o lepotnih idealih, ki so težko dosegljivi (prav 

tam).  

 

Podobno opažam, da se dogaja oziroma se je dogajalo, ker je tega vedno manj, tudi 

z moškimi risanimi junaki, ki jih posplošuje na eno razsežnosti, in sicer mišičasto telo, 

pogum. Spomnimo se na primer risanih junakov Popaja in Johnyja Brava. Navedeni 

lastnosti sicer štejemo pod vrlini, a vsi otroci ne sodijo nujno v skupino otrok, ki so 

močni in pogumni. Menim, da lahko to v otroku vzbudi stisko.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17 Moški lik v risanki  
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2. 5. 7 Vsebina risank in pogovor  

 

Habib in Soliman (2015) poudarjata, da je lahko skrbno in premišljeno izbrana 

risanka, ogledu katere sledi pogovor z odraslo osebo, sredstvo učenja. Pozitivna 

vsebina risanke lahko učence nauči, kako kontrolirati svoje ravnanje, ubogati starše, 

se vljudno obnašati in izražati, pomagati revnim, starejšim, sodelovati v skupini, kako 

biti vodja, kako analizirati in reševati probleme, spodbuditi otroke k športu, kako 

skrbeti za svoje zdravje ipd. Dobro oblikovan scenarij lahko učence pouči o 

nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v svoji okolici (gašenje ognja, nevarnost 

elektrike, prečkanje ceste, kako ukrepati ob poškodbi … ). Vse to so vsebine, ki jih 

otrok s spremljajočimi vidnimi, slušnimi učinki lažje, hitreje in dolgotrajneje sprejme 

kot po tradicionalni poti pri pouku. 

 

Bieri idr. (2013) v raziskavi uporabijo edukacijsko risanko za seznanitev otrok, kako 

skrbeti za svoje zdravje in kako preprečiti okužbe, ki so pogoste v vrtcih in šolah. 

Otroci, ki so si ogledali risanko, so bili v 90 % uspešnejši pri reševanju nalog, ki so se 

nanašale na omenjeno temo, kot otroci, ki so bili o temi poučeni na tradicionalen 

način. Odstotek eksperimentalne skupine otrok, ki so si redno umivali roke po 

uporabi stranišča, je bil dvakrat višji od otrok kontrolne skupine. Prav tako so opazili, 

da je bilo število obolelih za infekcijami v enem letu za polovico manjše pri 

eksperimentalni skupini.  
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2. 6 Vpliv risank na možgane 

 

Wartella in Robb opozarjata, da je otrokova zmožnost sojenja in dojemanja okolice 

odvisna od njegovih kognitivnih zmožnosti in starosti (Oyero in Oyesomi, 2014). 

Oyero in Oyesomi navajata raziskave, ki dokazujejo, da ima še posebej v zgodnjih 

letih na razvoj vpliv okolje, v katerem otrok živi. Dejavnike, ki vplivajo na razvoj, 

delimo v tri velike skupine: dednost, okolje in človekove lastne dejavnosti (Musek in 

Pečjak, 2001). Ti dejavniki ne delujejo vsak zase, temveč interaktivno. Kar pomeni, 

da vpliv enega dejavnika soodoloča, kolikšen bo učinek drugega. Dedne zasnove 

določajo meje, znotraj katerih se lahko lastnost pod vplivom okolja ali 

samopotencialov uresniči; ne more pa se razviti prek meja, ki so določene z 

genetskim potencialom (prav tam).      

 

Večina možganskih celic nastane pred rojstvom otroka, povezave med celicami pa 

nastanejo v obdobju do zgodnjega otroštva. Zgodnje izkušnje in interakcije so za 

otrokov možganski razvoj najpomembnejše. Na možgansko strukturo imajo tako 

zgodnje izkušnje lahko trajen vpliv. Če izpostavimo, da otrok televizijo gleda določeno 

število ur na teden, potem to pomeni, da so risanke eden izmed najpomembnejših 

dejavnikov, ki vplivajo na otrokov kognitivni razvoj. Prav risanke zaradi dobro 

napisanega scenarija, zvočnih in vidnih učinkov, barv, izgleda risanih junakov itd. 

otroke v mladih letih zelo privlačijo (Habib in Soliman, 2015).  

 

Navedeni dejavniki so dovolj, da otrok absorbira informacije hitreje kot pri pouku, ki 

običajno ni tako razgiban. Izgled in privlačnost risanega junaka pripomoreta, da 

otrokovi možgani avtomatsko sledijo obnašanju junaka in ga posnemajo (želijo mu 

biti podobni tudi v najmanjših podrobnostih – način govora, razmišljanja, telesne 

govorice, oblačenja ipd.) (prav tam). Otroci gledanju risank namenijo ogromno časa. 

Kot sem že omenila, se na račun gledanja risank zmanjšuje pogostost drugih 

dejavnosti, kot so preživljanje časa v naravi, igra z vrstniki ipd. Oyeroin Oyesomi 

(2014) opozarja, da človeški možgani za optimalni razvoj potrebujejo stimulacijo v 

obliki gibanja in vzporedne uporabe vseh čutov, česar pa med gledanjem risank niso 

deležni. Avtorja navajata, da zaradi prevelike količine gledanja risank prihaja do  

manjše sposobnosti koncentracije. 

Zimmerman in Christakis (2005) s svojo longitudinalno študijo dokazujeta, da so 

otrokove navade gledanja televizije pred tretjim letom starosti pozitivno povezane s 

kognitivnim razvojem v poznejšem obdobju. Izhajala sta iz raziskave prejšnjega 

stoletja, katere cilj je bil raziskati navade gledanja televizije. Raziskovalca (2005) sta 

iz starejše raziskave uporabila vzorec otrok takrat do tretjega leta starosti in v času 

nove raziskave med petim in sedmim letom starosti. Preverjala sta matematično 

znanje, dekodiranje pisanih simbolov in bralno razumevanje. Raziskava je pokazala, 

da so bili otroci, ki so pred tretjim letom starosti pogosteje gledali televizijo, manj 

uspešni pri reševanju nalog kot otroci, ki so pred televizijo preživeli manj časa. 

Ugotovitve lahko povežemo z drugimi raziskavami, ki dokazujejo, da otroci na račun 

gledanja televizije opuščajo domišljijsko igro, interakcije s starejšimi in sovrstniki ipd. 
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2. 7 Vpliv na učno uspešnost 

 

Risanke so lahko dober pripomoček za učenje, če vzbujajo otrokovo radovednost, so 

uporabljene učinkovito, ustvarjalno in kritično (Erjavec in Volčič, 1999b). Vizualno 

podprta pripoved risanke je lažje dosegljiva in je lahko prijetnejša kot tradicionalno 

organiziran pouk in klasično branje doma. Če želimo, da televizija služi kot učno 

okolje, moramo otrokom ponuditi vsebine, ki pritegnejo njihovo pozornost, zato je 

starost otrok tisti dejavnik, ki je ključen pri izbiri programov (Peštaj, 2009). 

Ocenjujem, da so risanke lahko močno orodje za drugačno pridobivanje znanja, 

vendar mora biti gledanje osmišljeno s stani staršev ali učitelja. Poleg tega uporaba 

le-teh ne sme biti edin vir pridobivanja znanja.  

 

Danes uporaba množične medijske tehnologije zmanjšuje čas, ki ga otroci namenjajo 

drugim dejavnostim (Wright in Heim v Erjavec, 2013). Na račun časa, preživetega ob 

gledanju risank, se skrajša čas branja, pisanja, govora, učenja, preživljanja časa z 

družino in sovrstniki ter čas, namenjen gibanju in igri. Omenjene dejavnosti 

soustvarjajo socialni kapital, razvijajo kognitivni, fizični ter čustven kapital otrok 

(Neuman, Roberts, Anderson in Hanson v Erjavec, 2013), kar pomeni, da odsotnost 

omenjenih dejavnosti negativno vpliva na razvoj otrok. Pretirano gledanje risank 

navaja k »pasivnosti z značilno povsem neinteraktivno porabo časa, zaradi katere pa 

zmanjka tudi čas za pogovor in domače branje« (Grosman, 1998, str. 58). Erjavec in 

Volčič (1999b) in Marie Winn (v Košir, 1995) pišejo o negativnem vplivu risank na 

šolski uspeh otroka, duševni razvoj, slabšo sposobnost reševanja problemov in na 

zmanjšane govorne sposobnosti.  

 

Poslušanje zgodb brez slik od otrok zahteva drugačne miselne procese kot gledanje 

risank. Spodbuja otroško domišljijo, omogoča oblikovanje slik v glavi, ustvarjalnost, ki 

je bistven element za razvoj veščin razmišljanja, kot sta predvidevanje možnih 

razpletov in razreševanja problemov. Poslušanje zgodb zahteva jezikovno 

interpretacijo in veščine razmišljanja takrat, ko otrok oblikuje smisel zgodbe. Otrok, ki 

zna poslušati, bo bolj uspešen v šoli in bo lažje sprejemal informacije (Erjavec in 

Volčič, 1999b). 

 

Prav tako so raziskave pokazale (Diehl in Toelle v Hassan in Daniyal, 2013), da so 

otroci, ki gledajo edukacijske programe, bolj usmerjeni k doseganju višjih ocen, rajši 

berejo knjige, višje ocenjujejo pomembnost dosežkov in kažejo več ustvarjalnosti kot 

otroci, ki gledajo zabavne vsebine.  
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2. 8 Jezikovna razvitost 

 

Risani junaki se poleg videza predstavljajo tudi z »jezikovnimi oznakami, vse od 

oblikovanja glasu, posebnosti govora, dolžine govornih prispevkov do širše 

pojmovanega jezikovnega obnašanja, npr. sposobnosti jezikovnega navezovanja 

medosebnih stikov, itd.« (Grosman, 1998, str. 57). Otroci prevzemajo govorne 

navade risanih junakov, jih posnemajo in uporabljajo v vsakdanjem življenju.  

 

Iz pogovora z vrstniki sklepam, da so risanke v drugem jeziku ali risanke s podnapisi 

pozitivno prispevale k našemu znanju jezika. Predvsem so nam risanke omogočile 

povezovanje vidnih in slušnih elementov, kar je omogočilo hitrejše pomnjenje. V 

ospredje lahko postavim slušno razumevanje jezika. Številni tuji raziskovalci (Baltova, 

1999; Danan, 2004; Markham, 1999; Neuman in Koskinen, 1992 idr. v Karakaş in 

Sariçoban, 2012) so dokazali, da so podnapisi močno orodje za izboljšanje branja in 

sposobnosti bralnega razumevanja.  

 

Avtorji risank želijo risanke ustvariti čim bolj zanimive, smešne in privlačne, zato 

pogosto uporabljajo enostavnejši in neprimeren jezik za otroke. Oyero in Oyesomi 

(2014) otrokov um primerjata s spužvo – absorbira vse kar vidi in sliši, kar učenje 

neprimernega jezika pospešuje.  

 

Gokulsing izpostavlja negativno plat gledanja risank v tujem jeziku, in sicer o vplivu 

slengovskih jezikovnih izrazov, ki jih risani junaki pogosto uporabljajo predvsem v 

Cartoon Network risankah (v Oyero in Oyesomi, 2014). Tudi slovenski otroci gledajo 

risanke na programu Cartoon Network, ki se vrtijo v angleškem jeziku. Pri tem se 

otroci naučijo veliko neustreznih izrazov v tujem jeziku npr. »break ke bad« (after the 

break). Na žalost je mnogo tovrstnih risank prežetih s slengovskim jezikom in 

žaljivkami. Menim, da ob primerno vodenem pogovoru po ogledani risanki, 

poznavanje slenga otroku predstavlja dodatno znanje, ki ga lahko uporabi v 

vsakdanjem življenju. Tudi žaljivke v risanki lahko predstavljajo izhodišče pogovora z 

otrokom.  

 

Na drugi strani Grosman (1998) izpostavlja, da risanke na račun številnih znakovnih 

sistemov začnejo zavirati otrokov jezikovni razvoj. Številne risanke jezikovno 

sporočanje močno zmanjšajo ali opustijo, saj se otroci najprej odzivajo na obrazno 

mimiko in telesne kretnje risanih junakov. Omenimo lahko risanko Tom in Jerry, v 

kateri je uporabljen predvsem znakovni jezik: gibanje in kretnje, ki sta otrokom 

spontano razumljiva. Jezik ima tako bistveno manjšo vlogo, kot jo ima na primer pri 

branju. Zmanjšana vloga jezika in izrazita komičnost omogočata globalno trženje, saj 

so tovrstne risanke primerne tako za mlajše kot tudi starejše otroke. Poleg tega 

uporaba kulturno znanega znakovnega jezika omogoča širok spekter ciljnih skupin 

gledalcev ne glede na narodnost in uradni jezik. Gledanje risank tako ne zahteva 

nobene aktivnosti in opočasni jezikovni razvoj otrok, če je le-ta dejavnost prepogosta. 
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2. 9 Vpliv na čustva in spanje 

 

Na podlagi rezultatov magistrske naloge T. Smeh lahko sklepamo, da se gledanje 

risank v obdobju zgodnjega otroštva ne povezuje statistično pomembno s količino 

spanja pri otrocih. Otroci imajo torej v zgodnjem otroštvu enako količino spanja, ne 

glede na čas, ki ga namenijo gledanju risank. Rezultati raziskave pa nasprotno 

kažejo na to, da otroci, ki v zgodnjem otroštvu gledajo več risank z nasilno vsebino, 

izražajo več tesnobe oziroma neprijetnih občutkov povezanih s spanjem kot ostali 

otroci. Kar pomeni, da jih je strah teme in samostojnega spanja. Poleg tega imajo 

pogosteje težave s spanjem od doma (prav tam). 

 

Eden izmed negativnih vplivov gledanja risank pred spanjem, ko je otrok že v postelji  

pripravljen, da zaspi, je, da gledanje prispeva k povišanju budnosti in psihološki 

vzburjenosti. Ta dva dejavnika pa sta povezana s problemom, kako zaspati. Še ena 

negativna lastnost gledanja risank zvečer je kratkotrajen ali dolgotrajen strah, ki ga 

lahko pri otrocih povzročijo neprimerne vsebine. Pomanjkanje fizične aktivnosti, ki je 

velikokrat posledica prekomernega gledanja risank, lahko vodi v višek energije, 

zaradi česar otroci težko zaspijo (prav tam). 

 

Pojavljajo se debate o tem, da so otroci, ki prekomerno gledajo televizijo, manj odprti, 

manj sodelujejo v skupinskih dejavnostih (Erjavec in Volčič, 1999b). Kubeya in 

Csikszentmihalyi (v Erjavec in Volčič, 1999) ugotavljata, da gledanje televizije ne nudi 

resnične sprostitve, da sedenje pred televizijskim ekranom poslabša razpoloženje in 

zmanjšuje sposobnost koncentracije. Košir in Ranfl (1996) v knjigi omenjata risanko 

kot sredstvo za odganjanje samote, služita odpravljanju tišine, begu pred realnostjo, 

občutku udeleženosti v dogajanju. 

 

2. 10 Zasvojenost 

 

V literaturi se pojavlja tudi izraz medijska odvisnost (Erjavec in Volčič, 1999b). Izraz 

opisujejo kot zasvojenost, ki se kaže v prekomernem in nenadzorovanem gledanju 

risank ter vodi v motnje pozornosti in obsesivno vedenje. Proizvajalci risank že samo 

zato, ker so risanke izrazito tržno blago, vedno poskrbijo, da so risanke za otroke 

zanimive ter tako vzdržujejo stalno željo po gledanju risank, ki pogosto prerašča v 

zasvojenost (Grosman, 1998). Masivna prisotnost na medijih je pokazatelj življenjskih 

stilov novih generacij. 
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2. 11 Tržni vidik 

 

Podjetja, ki na televiziji oglašujejo svoje izdelke, želijo, da bi reklame videlo kar 

največ ciljnih gledalcev. Kdo je boljši za reklame otroških izdelkov kot otroci sami? S 

prefinjenimi oglasnim spoti v otroških oddajah želijo oglaševalci vplivati na otrokova 

čustva in jih izrabiti za povečanje svojega kapitala, saj vedo, da vsebino sprejemajo 

nekritično. Oglasi ne gradijo na racionalni pripovedi, temveč na čustvih: radost, 

uspeh, sreča, užitek, kar hitro pride v otrokovo srce (Košir in Ranfl, 1996). Erjavec in 

Volčič (1999b) pišeta, da otroci ne prepoznajo prepričevanja in manipuliranja in 

zlahka verjamejo oglasom. Podjetja oglašujejo izdelke, ki so zanimivi za otroke (npr. 

igrače, sladkarije). Moderna industrija risank je začela proizvajati serije igrač risanih 

junakov in drugih dodatkov (peresnice, torbe, zvezke, pisala, oblačila, nakit ipd). 

Tovrstne igrače, ki predstavljajo karakteristike risanih junakov, so postale nosilci 

družbeno-kulturnih norm in vrednot (Sokolova, 2011).  

 

Privlačnost oglasov med risankami v raziskavi dokazuje tudi Erjavec (2013). V 

raziskavi nekaj otrok navaja, da bi med risankami pogrešali tudi oglase, ker so 

zanimivi. 

   

Intervjuvar: Kaj najraje gledaš na televizij? 

Aleš: Gledam risanke na Ringa-Raja, pa Pingvine, pa 

Mali pišček, Vinksice v italijanščini, pa … ja, pa oglase. 

Intervjuvar: Zakaj pa oglase? 

Aleš: Zato, ker so zanimivi. 

Intervjuvar: Kaj to pomeni? Lahko drugače poveš? 

Aleš: To pomeni … to pomeni, da niso dolgočasni. 

(Erjavec, 2013, str. 126) 

 

Po predvajanju reklamnega spota lahko potrebe spremenijo v »namišljene« želje 

(Erjavec in Volčič, 1999b). Otroci so dobri reklamni agenti, saj so zelo dojemljivi za 

imena blagovnih znamk, reklamne simbole in slogane. Poleg tega ima nemalo otrok 

razvite izjemno uspešne tehnike izsiljevanja staršev za nakup prav tistega izdelka, ki 

jim ga ponuja oglas, pišeta Košir in Ranfl (1996). Otroci izsiljujejo starše z nakupom 

oglaševanega izdelka, saj nimajo odnosa do denarja in nimajo predstave o vrednosti 

izdelka (Erjavec in Volčič, 1999b). 

 

Emond, Bernhardt, Gilbert-Diamond, Li in Sargent (2016) razkrivajo rezultate 

raziskave, da kar 73 % staršev poroča o mesečnem obisku restavracije s hitro 

prehrano, katere oglas se je vrtel na otroškem programu med risankami. Od tega je 

bilo otrokovih spodbud oz. želj za obisk restavracije 54 %. Ugotovili so, da med 

količino gledanja risank in mesečnim obiskom restavracij s hitro prehrano obstajajo 

statistično pomembne razlike. Rezultati so pokazali tudi, da je kar 29 % otrokovih 

spodbud za obisk restavracije izhajalo iz želje po njihovih igračah. Izpostaviti moram, 
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da so vsa omenjena ravnanja odvisna od ravnanj staršev. Starši so tisti, ki morajo 

vzpostaviti avtoriteto, otroku znati reči ne in mu razložiti vzroke ter posledice.  

 

Hassan in Daniyal (2013) izpostavljata tudi vpliv obnašanja in videza risanih junakov 

na oblikovanje identitete. Znano je, da glavna aktivnost predšolskih otrok vključuje 

proces igre, ki igra pomembno vlogo pri otrokovem razvoju. Raziskava (Sokolova, 

2011) razkriva, da risanke vplivajo na zgodbo otrokove igre. Poleg tega je avtorica 

ugotovila, da po ogledu risank kar 78 % otrok oponaša osebnostne značilnosti risanih 

junakov, njihov govor, in še več, poskušajo jim biti čimbolj podobni tudi na videz 

(oblačila, pričeska ipd.). Hassan in Daniyal (2013) izpostavljata tudi, da gledanje 

risank vpliva na obnašanje otrok, na njihov način izražanja, kretnje, odnos z ljudmi, 

na stil oblačenja in še več, na njihovo prehrano. Risanke so torej odlična priložnost 

za vir zaslužka pa ne zgolj zaradi predvajanja samega, temveč predvsem zaradi vseh 

prodanih igrač, kostumov in dodatkov glavnih risanih junakov, ki služijo kot 

oglaševalni material. 

 

Podobno kot Sokolova so tudi Rideout, Vandewater in Wartella (2003) z raziskavo 

ugotovili, da je kar 80 % staršev 6-letnikov opazilo, da njihovi otroci oponašajo risane 

junake.  

 

Nekatere risanke prikazujejo junake z družbeno manj zaželjenimi osebnostnimi 

lastnostmi, načinom govora, obnašanjem. Poleg tega je, kot sem že omenila, v 

risankah pogosto prikazano tudi nasilje. Ker otroci še nimajo dobro razvite kritične 

selekcije družbeno sprejemljivih in nesprejemljivih vzorcev, lahko posnemajo in 

ponotranjijo vse vzorce, ki jim jih dajejo risanke oziroma risani junaki, tudi družbeno 

manj sprejemljive (Sokolova, 2011). Zdi se mi, da je prav zato pogovor po ogledani 

risanki vitalnega pomena za otrokovo razumevanje, katera dejanja so družbeno manj 

ali bolj zaželjena in zakaj. Tako lahko dosežemo, da otrok družbeno manj zaželjenih 

dejanj ne posnema pogosto ali jih sploh ne.  

 

Sokolova (2011) pravi, da v primeru, da niz dejanj risanega junaka otrokom ni jasen, 

igra ni mogoča oziroma bo manj verjetno, da bo otrok oponašal tega risanega 

junaka. Z raziskavo ugotavlja, da otroci pogosteje oponašajo risane junake, katerih 

obnašanje jim je razumljivo in logično, govor počasen, mimika obraza, kretnje in 

aktivnosti otrokom znane in podobne tistim, s katerimi se pogosto srečujejo v svojem 

okolju. Poleg tega se možnost oponašanja risanih junakov poviša v primeru, da se 

zgodba odvija počasi in razumljivo otrokom, da je tema otrokom zanimiva, da so 

prisotni kratki premori med risanko v smislu počasi spreminjajočih se slik ob glasbi, 

da ima otrok čas predelati informacije. Pomembno je tudi, da junakov v risanki ni 

preveč in da posebni efekti niso prepogosto uporabljeni, saj popačijo smisel zgodbe 

in otežijo dojemanje risanega junaka (prav tam). 

 

Raziskava Sokolove dokazuje pozitivne učinke gledanja edukacijskih risank oziroma 

risank s počasi menjajočimi prizori. Tovrstne risanke se pogosteje odvijajo počasi in 
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razumljivo otroku, kar mu omogoča predelavo informacij. Ker so niz dejanj, govor, 

kretnje idr. junaka otrokom logični, otroci le-te pogosteje oponašajo kot risane junake 

v risankah s hitro menjajočimi prizori. 

 

2. 12 Vpliv na zdravje otrok 

 

Štemberger (2004) ugotavlja, da je gibanje ena izmed osnovnih potreb in da le-ta 

zaradi delovanja staršev, šole, potrošniške družbe zamira. Otrok nadomestilo išče v 

drugih dražljajih, ki trenutno zadovoljijo njegove potrebe, dolgoročno pa nimajo 

pozitivnega učinka na zdravje. Otrok preko gibanja spoznava svet, njegove 

zakonitosti. Z gledanjem oddaj po televiziji otrok ne dobi celostne podobe o svetu, saj 

otrok lahko spozna »da je voda mokra, je tekoča, se razlije, pljuskne […] le preko 

tega, da se z vodo igra, po njej skače, teka, se potaplja, nikakor pa ne z gledanjem 

oddaj po televiziji« (Štemberger, 2004, str. 1).  

 

Otrokov razvoj in dojemanje sveta sta celostna, zato primanjkljaj na enem področju 

povzroči tudi primanjkljaje na drugih področjih. Gibanje je ključnega pomena za 

otrokov gibalni, kognitivni in socialni razvoj (prav tam). Pomanjkanje gibanja, tudi 

zaradi prevelike količine časa preživetega ob gledanju risank, privede do različnih 

zdravstvenih težav. Gibanje pripomore k sprostitvi, razbremenitvi, zmanjša negativne 

vplive stresa, izboljša spanje ipd..  

 

Posedanje pred televizijskim zaslonom nas prikrajša za zdravo gibanje na svežem 

zraku, nam krivi hrbtenico, kvari oči in slabo vpliva na naš živčni sistem, pišejo Ričan 

idr. (1999, str. 20). Erjavec in Volčič (1999, str. 12) po raziskavah K. V. Golda pišeta, 

»da so otroci, ki prekomerno gledajo televizijo (več kot dvajset ur na teden), bolj 

nagnjeni k prekomerni teži, imajo neprimerne prehranjevalne navade in manj 

telovadijo kot otroci, ki omejeno gledajo televizijo (7—10 ur na teden)«. Prekomerno 

gledanje televizije tako povečuje možnost, da se bo oseba v življenju srečala z 

debelostjo, visokim krvnim tlakom, diabetesom, srčnimi obolenji in visoko ravnjo 

holesterola (Štemberger, 2004).  

 

Poleg vseh zdravstvenih težav lahko sedeči način življenja povzroči težave pri 

razvoju možganov in sposobnosti učenja. Marjanovič Umek in Zupančič (2009) 

ugotavljata, da bolj dejavni otroci enostavneje in hitreje pridobivajo sposobnosti 

reševanja nalog, ki zahtevajo pozornost in vztrajnost kot njihovi manj dejavni vrstniki. 

 

Kot že predhodniki tudi Campbell idr. (2015) izpostavljajo vpliv risanih junakov na 

otroka. Risani junaki imajo večinoma počlovečeno osebnost, hkrati pa se 

predstavljajo tudi z nadčloveškimi značilnostmi, kot so nadnaravne moči. Mlajši otroci 

lahko risane junake pogosto zaznavajo kot ljudi, saj se večkrat obnašajo kot ljudje, 

poleg tega pa jih zaznavajo kot geometrijske oblike z očmi in obrazi (Wynn 2008 v 

Campbell idr., 2015). Avtorji članka (prav tam) so želeli s spodnjo raziskavo pridobiti 
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razumevanje in znanje o tem, če in kdaj različna telesna teža risanih junakov vpliva 

na izbiro manj zdrave hrane otrok.  

 

Predhodne raziskave so pokazale, da izpostavljenost stereotipom vodi k zvišanju 

stereotipnega vedenja. Tako na primer odrasli hodijo počasneje po aktivaciji 

stereotipov o starejših ljudeh in zaužijejo več sladkarij, ko vidijo nekoga s prekomerno 

telesno težo (Campbell in Mohr 2011 v Campbell idr., 2015). Raziskave kažejo, da 

aktivacija stereotipov v risankah poveča stereotipno vedenje otrok, četudi je to 

vedenje negativno povezano z njihovim ciljem. 

V prvi del raziskave (prav tam) je bilo vključenih šestdeset 12—13-letnikov/letnic. 

Vsak otrok je na ogled dobil enega izmed likov na spodnji sliki (junak z normalno 

telesno težo, junak s prekomerno telesno težo).  

 

 

 

 

 

 

 

 
          Campbell (2015) str. 260 

 

 

 

 

 

 

Raziskovalci so otroke med drugim spodbudili k navedbi treh asociacij, ki so se jim 

pojavile ob sliki določene podobe. Po pogovoru se je raziskovalec poslovil z 

besedami »hvala za tvojo pomoč, lahko vzameš sladkarije«, kazajoč na dve posodi 

sladkarij. Po odhodu testiranca je eksperimentator preštel število sladkarij in 

zabeležil, koliko jih je testiranec vzel. Ugotovili so, da so otroci, ki so bili izpostavljeni 

risanemu junaku s prekomerno telesno težo, ob odhodu vzeli več sladkarij kot otroci, 

ki so bili izpostavljeni risanemu junaku z normalno telesno težo.  

 

V drugem delu raziskave so 167 otrok (6—14-letnike) razdelili v 4 skupine. Prva 

skupina je bila izpostavljena animaciji junaka z normalno telesno težo in je imela 

potrebno znanje o zdravju ter telesu, druga skupina je bila izpostavljena animaciji 

junaka s prekomerno telesno težo in imela potrebno znanje o zdravju ter telesu, tretja 

skupina je bila izpostavljena junaku z normalno telesno težo in ni imela ustreznega 

znanja o zdravju ter telesu, četrta skupina pa je dobila animacijo junaka s 

prekomerno telesno težo in neustrezno znanje o zdravju ter telesu.  

 

Slika 18 Telesna teža risanih junakov 
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     Campbell idr. (2015) str. 262 

 

Izkazalo se je, da so otroci ob neustreznem znanju in izpostavljenosti junaku s 

prekomerno telesno težo pojedli več piškotov (M= 4,23) kot tisti, ki so bili izpostavljeni 

predhodnemu znanju o zdravju in istemu junaku (M= 3,23). Otroci z znanjem in 

izpostavljenostjo junaku s prekomerno telesno težo (M= 2,78) in normalno težo (M= 

2,95) so pojedli približno enako vsoto piškotov. 

 

Pooblaščevanje risanih junakov je marketinška poteza, s katero živilska podjetja na 

embalažo prehrambenih produktov natisnejo podobo popularnih risanih junakov za 

promocijo dotičnega produkta (Roberto, 2010).  

 

Roberto, Baik, Harris in Brownell (2010) z rezultati raziskave zaključujejo, da 

embalaža hrane, na kateri so risani junaki, vpliva na otrokovo izbiro hrane in okus za 

hrano. 4- in 6-letniki so poskusili dva vzorca identične hrane (krekerje, žele bonbone 

in korenje), zapakirane v različnih embalažah (navadna embalaža ali embalaža, na 

kateri so bili risani junaki). Otroci so za okusnejšo hrano istega vzorca izbirali hrano v 

embalaži s popularnimi risanimi junaki v 50—55 %, kot enakega okusa v 25—37.5 % 

in v le 7.5—25 %, da je hrana brez risanega junaka boljšega okusa. Večina otrok je 

med tremi vrstami hrane za svoj obrok izbrala hrano z embalažo z risanimi junaki. 

Najmanj pogosto pa so izbirali korenje. Rezultati kažejo, da uporaba risanih junakov 

na embalaži izdelkov hitre prehrane negativno vpliva na otrokove prehranjevalne 

navade v smislu, da se otroci pogosteje odločajo za tovrstne izdelke.  

 

V trgovinah je opaziti, da je v embalaže z risanimi junaki zapakirana predvsem hrana, 

ki velja za manj zdravo (sladka in slana hrana). Živilska podjetja prehrambenih 

izdelkov se zavedajo, da je izdelkov, ki veljajo za manj zdravo hrano, ogromno, 

posledično je konkurenca velika. Živimo v obdobju, ko je ozaveščanje o načinu in 

kakovosti prehrane precej razširjeno, zato morajo živilska podjetja, ki se ukvarjajo s 

prodajo manj zdravih produktov, taktično povišati prodajo le-teh izdelkov.  
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Kaj bi se zgodilo s prehrano naših otrok, če bi v embalaže z risanimi junaki zapakirali 

zdravo hrano? Bi se prehranjevalne navade oziroma želje otrok spremenile? Ogle, 

Graham, Lucas-Thompson in Roberto (2017) z raziskavo, v katero so bili vključeni 

6—9-letni otroci, živeči v ZDA, ugotavljajo, da otroci kljub embalaži s popularnimi 

risanimi junaki, v katero je zapakirana zdrava hrana, pogosteje izberejo nezdravo 

hrano, čeprav je le-ta zapakirana v embalažo brez risanih junakov. Za bolj zdravo 

hrano, zapakirano v embalažo s popularnimi risanimi junaki, se odločijo predvsem 

mlajši dečki,ljubitelji določenega risanega junaka.    

 

 

 

 

Iz raziskav ugotavljam, da ima pooblaščevanje risanih junakov vpliv na otrokov izbor 

prehrambenih produktov. Ugotovitve nakazujejo, da bi lahko pooblaščevanje risanih 

junakov učinkovito uporabljali v trgovinah z bolj zdravimi produkti oziroma v oddelkih 

trgovin, ki so namenjeni zdravim produktom. Tako produkti, ki veljajo za bolj zdrave, 

ne bi direktno tekmovali z manj zdravimi produkti, saj bi bili »fizično« ločeni. Ne gre 

zanemariti dejstva, da sveže, zdrave hrane (sadje, zelenjava ipd.) po navadi ne 

nudijo v embalažah. Opazila sem, da so v nekaterih trgovinah že iskali rešitve za 

povečanje priljubljenosti zdrave hrane pri otrocih. Izdelali so plišaste igrače v obliki 

sadja in zelenjave.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20 Embalaža prehrambenih prodkutov z risanimi junaki  
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2. 13 Uporaba risank pri pouku  

 

Risanka je zaradi celostne podobe in privlačnosti za otroke lahko učinkovit učni 

pripomoček. S primerno vsebino, strukturo in tehniko je mogoče prikazati stvari, 

pojave ali dogodke skozi oči risanega junaka in obogatiti pouk. Menim, da je uporaba 

risank kot način poučevanja v zmerni količini in pravilni uporabi priporočljiva metoda. 

Vendar pa se morajo učenci v metodi dela z uporabo risank aktivno vključevati v sam 

proces (Khalid, Meerah, Halim, 2010).  

 

Uporaba risank pri pouku: 

— popestri učni proces,  

— poveča zanimanje,  

— poviša raven motivacije in pozornosti,  

— omogoča in spodbudi k aktivnemu vključevanju otrok v učni proces, 

— omogoči boljše razumevanje snovi, 

— oblikuje in ob pravilni uporabi izboljša stališča, 

— poveča produktivnost in ustvarjalnost, 

— spodbudi divergentno in problemsko razmišljanje, 

— zmanjšuje anksioznost in stres, 

— zmanjšuje dolgčas in posledično vedenjske težave  

(Khalid, Meerah, Halim, 2010).  

 

Eman in Naglaa (2010) v raziskavi potrjujeta učinkovitost izobraževanja s pomočjo 

risank. Te pripomorejo k izboljšanju in učenju kognitivnih vizualnih in dinamičnih 

spretnosti. 6-letniki, ki so jim bili osnovni elementi gimnastike predstavljeni preko 

animirane osebe, so bili pri pomnenju gibov uspešnejši kot tisti, pri katerih animacije 

niso bile uporabljene.       

 

Dhand (2008) podaja usmeritve pri uporabi risank pri pouku. Risanke lahko 

uporabimo pri pouku kot izhodišče za različne dejavnosti, vendar jih mora učitelj 

izbrati premišljeno. Učitelji naj bi izbiral risanke, ki bodo izzvale učence, zato da 

vzdržujejo zanimanje za vsebino. Risanke, ki predstavljajo otrokom izziv, so 

zahtevnejše za razumevanje, spodbujajo uspešnejše učenje. Učitelj mora zagotoviti 

ustrezno predstavitev obravnavane teme, ki zagotavlja uresničevanje ciljev, 

določenih z učnim načrtom. Pomembno je, da risanke niso uporabljene prepogosto, 

saj lahko izgubijo svoj vpliv in namen.  

 

Jeraj in Susman (2016) navajata nekaj konkretnih predlogov in možnosti za izvajanje 

aktivnosti. Risanka je lahko izhodišče za problemsko delo. V risanki se osredinimo na 

izbrano temo, ki jo nato učenci raziskujejo. Naslednja možnost je izvajanje poskusov 

oziroma eksperimentiranje, kar je lahko uporabno predvsem pri pouku naravoslovja. 

Sledi še delo po postajah, pogovor, ogledi realnih posnetkov in primerjava le-teh s 

tistimi iz risanke, iskanje primerov iz vsakdanjega življenja.  
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Poleg uporabe že obstoječih risank pa se lahko pri pouku lotimo tudi načrtovanja in 

ustvarjanja lastnih animiranih filmov. Pri tem je potrebno upoštevati vse faze od 

predpriprave do ogleda, ki mu sledi še refleksija (pogovor, poustvarjanje) (Krajnc in 

Saksida, 2016). Vse segmente lahko obravnavamo pri različnih predmetih v okviru 

projektnega dela in medpredmetnega povezovanja. Pri pouku slovenščine tako lahko 

ustvarimo zgodbo, katere tema je lahko naravoslovna, družboslovna idr., pri pouku 

likovne umetnosti lahko nastaneta likovno ozadje in scenografija, pri glasbeni 

umetnosti zvočni učinki (prav tam).   

Naloga učitelja, ki otrokom predstavlja vzor, je, da otroke vzgaja za pametno rabo 

risank. Pomembno je, da se z otroki pogovarja o ogledanem, saj s tem podpira 

kritičnost. Pri tem je priporočljivo, da učitelj sam spremlja vsaj nekatere programe, na 

katerih se vrtijo risanke, da je seznanjen s ponudbo risank in se lahko z otroki v šoli o 

tem pogovarja. Naloga učitelja je, da otroke z usmerjanjem pripelje do tega, da bodo 

sami znali preceniti, katera risanka je dobra in katera slaba. Otroke je potrebno 

spodbujati, da vsebino primerjajo z resničnostjo, da kritično presojajo o dejanjih 

risanih junakov, o oglaševanju med risankami idr..      
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2. 14 Izvršilne funkcije  

 

Izvršilne funkcije so za delovanje v vsakdanjem življenju zelo pomembne, 

posamezniku omogočajo opravljati naloge vsakdanjega življenja (Leskovar, 2014). 

Posamezniki, ki imajo izvršilne funkcije razvite in funkcionirajo primerno razvojni 

stopnji, so uspešni pri zastavljanju ciljev, fleksibilni, motivirani, sposobni načrtovati in 

organizirati čas ter se vesti primerno dani situaciji. Poleg vsega naštetega izvršilne 

funkcije zajemajo tudi pozornost in razne spominske ter samoregulacijske sisteme 

(prav tam).  

 

Dawson in Guare (2004 v Leskovar, 2014) izvršilne funkcije opisujeta kot 

kompleksen pojem, tesno povezan s spominom in pozornostjo. Avtorica v delu 

opisuje 11 področij po Dawsonu in Guaru in 6 področij po Brownu, ki opredeljujejo 

oziroma vključujejo izvršilne funkcije. Če povzamem, izvršilne funkcije zajemajo 

sposobnost razmisliti pred določenim ukrepanjem. Osebe, ki imajo težave s t. i. 

inhibicijo odzivanja, pogosto kaj rečejo ali naredijo brez premisleka. Vključujejo 

spremljanje, nadzorovanje in usmerjanje lastnih dejanj. Zajemajo tudi sposobnost, da 

posameznik med reševanjem nalog ohranja informacije v spominu. Pri tem področju 

je mišljena uporaba delovnega pomnilnika in priklic informacij. Izvršilne funkcije 

omenjeni avtorji opredeljujejo tudi kot sposobnost upravljanja s čustvi z namenom 

doseči cilj ali usmerjati vedenje. Gre za modeliranje s čustvi glede na situacijo. 

Omenjajo tudi sposobnost vzdrževanja pozornosti v situaciji, kljub temu da je oseba 

utrujena ali pa jo obdajajo moteči dejavnik, osredotočenost, vzdrževanje in 

usmerjanje pozornosti na določeno nalogo,  sposobnost začeti z aktivnostjo brez 

nepotrebnega odlašanja, sposobnost načrtovanja za izvršitev naloge, sposobnost 

organizacije nalog in materialov, razpolaganje s časom oziroma ocenjevanje 

potrebnega časa za izvršitev naloge/dejavnosti, določanje prednostnih nalog in čas, 

ki ga oseba potrebuje za začetek dela.  

 

 

2. 15 Hitromenjajoči in počasimenjajoči prizori 

 

Na otrokov razvoj vplivata tudi število in hitrost spreminjanja televizijskih prizorov. To 

z raziskavo dokazujeta Lilard in Peterson (2011). Ločimo risanke s hitrimi prizori, kjer 

se scene spreminjajo hitro, prav tako so v takšnih risankah običajno tudi v eni sceni 

risani junaki stalno v gibanju. Največkrat omenjene lastnosti pripadajo fikcijskim 

risankam. Takšne risanke bomo v nadaljnjem imenovali risanke s hitromenjajočimi 

prizori. Na drugi strani poznamo risanke, kjer se scene menjajo počasi, premikanje 

risanih junakov pa je minimalno in počasno. Običajno te lastnosti najdemo pri 

edukacijskih risankah. Takšne risanke bomo v nadaljevanju imenovali risanke s 

počasimenjajočimi prizori.  
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Lilard in Peterson (2011) sta ugotovili, da imajo hitri televizijski prizori takojšnji vpliv 

na izvršilne funkcije (delovni spomin, pozornost, sposobnost reševanja problemov, 

samouravnavanje idr.) predšolskih otrok. V raziskavo je bilo vključenih šestdeset 4-

letnikov. Otroke so razdelili v tri skupine (skupino, ki je gledala izobraževalne risanke, 

skupino, ki je gledala fantazijske risanke, ki hitro menjajo prizore, in skupino, ki je 

risala). Pri risankah s hitrimi prizori so se scene popolnoma spreminjale vsakih 11 

sekund, tudi v eni sceni so bili junaki ves čas v gibanju. V izobraževalnih risankah so 

se scene povprečno popolnoma zamenjale vsakih 34 sekund.  

Vsaka skupina je svojo dejavnost opravljala 9 minut. Po tem času je vsak 

posameznik dobil naloge, ki zajemajo otrokove izvršilne funkcije. Prva naloga je 

preverjala otrokovo sposobnost načrtovanja in organizacije (»The tower of Hanoi«), 

druga naloga je preverjala otrokovo sposobnost vzdrževanja pozornosti (»HTKS 

task«), tretja naloga pa je zahtevala samouravnavanje in samokontrolo (»Delay of 

gratification«). Medtem ko so otroke testirali, so staršem otrok razdelili vprašalnike, s 

katerimi so želeli oceniti otrokovo pozornost, aktivnost in ugotoviti, koliko minut na 

teden njihov otrok gleda risanke. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je skupina, ki je 

gledala fantazijske risanke s hitro menjajočimi prizori, bistveno slabše reševala 

naloge, ki vključujejo izvršilne funkcije, kot drugi dve skupini, čeprav so jih starši 

označili kot enako pozorne, aktivne ipd.. S tem da spremenljivke, ki so jih ugotavljali z 

vprašalnikom, niso vplivale na končne rezultate. 

Tudi Erjavec in Volčič (1999a) pišeta, da so izobraževalne risanke, ki počasi 

spreminjajo prizore in od otrok zahtevajo uporabo analize, priporočljivejše od risank s 

hitrimi akcijami in spremembami prizorov.  

 

Zimmerman in Christakis (2005) svoje ugotovitve v raziskavi, da so bili otroci, ki so 

pred tretjim letom starosti pogosteje gledali televizijo, manj uspešni pri reševanju 

nalog (matematika, bralno dekodiranje in razumevanje) kot otroci, ki so pred televizijo 

preživeli manj časa, povezujeta tudi z vplivom hitro menjajočih prizorov na otrokove 

izvršilne funkcije. Analiza podatkov je na drugi strani pokazala nekaj pozitivnih 

učinkov gledanja edukacijskih programov, kjer se prizori običajno menjajo počasi, na 

področju bralnega dekodiranja in kratkotrajnega spomina. Pozitivnih učinkov na 

reševanje matematičnih nalog in bralno razumevanje raziskava ni pokazala. 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3. 1 Opredelitev raziskovalnega problema  

 

Otroci začnejo kazati zanimanje za risanke že zelo zgodaj. Risanke so zaradi svojih 

univerzalnih simbolov med otroki eden najbolj priljubljenih medijev. Zaradi 

razširjenosti sodobne tehnologije in posledično neomejene dostopnosti do risank 

vpliv le-teh na otroke raste. Množični mediji tako v družbi pridobivajo vedno večji 

pomen. Otroci gledanju risank, sodeč po raziskavah, namenjajo veliko svojega 

prostega časa. Večina se z risankami srečuje vsakodnevno. Otroci so zaradi svoje 

neizkušenosti in posledično naivnosti zelo dovzetni za podobe, ki jih risanke 

prikazujejo. Vsebina risank sooblikuje otrokov pogled na svet, njihove vrednote, 

stališča, ponuja vzorce vedenja, življenjski slog, vpliva na družinske interakcije in 

interakcije med vrstniki. Poleg vsebinskega vidika pa je potrebno izpostaviti tudi vpliv 

strukture risank na otrokov razvoj.   

Lilard, Peterson (2011), Erjavec, Volčič (1999a), Zimmerman in Christakis (2005) so 

soglasni, da na otrokov razvoj pomembno vplivajo hitri televizijski prizori. Avtorji 

ugotavljajo, da se med gledanjem počasi in hitro menjajočih prizorov pojavljajo 

razlike na vpliv otrokovih izvršilnih funkcij. Natančneje se pojavljajo razlike v njihovem 

delovnem spominu, pozornosti, sposobnosti reševanja problemov, samouravnavanju, 

bralnem dekodiranju, kratkotrajnem spominu ipd.. Omenjeni avtorji navajajo tako 

kratkoročne kot dolgoročne učinke gledanja risank, ki hitro spreminjajo prizore. 

Poudarjajo, da so risanke s počasnimi akcijami in manj številnimi spremembami 

prizorov priporočljivejše za otroke. 

 

V empiričnem delu sem se osredinila na vpliv gledanja risank na izvršilne funkcije 

otrok. Kot že omenjeno so izvršilne funkcije za delovanje v vsakdanjem življenju zelo 

pomembne. Posamezniku omogočajo opravljati naloge vsakdanjega življenja.  

 

V raziskavo 2011 sta Lilard in Peterson vključili predšolske otroke stare 4 leta. V 

izvedeni raziskavi pa smo se osredinili na osnovnošolske otroke, in sicer drugošolce. 

Zanimalo me je, ali vpliv hitrih akcij in hitro menjajočih prizorov z leti upade. Zanimala 

me je razlika med vplivom risank s hitro menjajočimi in počasi menjajočimi prizori na 

izvršilne funkcije. Poleg tega me je zanimala tudi povezava med povprečnim številom 

ur gledanja risank na teden in uspešnostjo uporabe izvršilnih funkcij, torej dolgoročni 

vpliv gledanja risank na izvršilne funkcije.   
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3. 2 Raziskovalni cilji  

 

Cilji magistrskega dela so: 

a) ugotoviti navade gledanja risank otrok vključenih v raziskavo.  

b) prepoznati stališča staršev do risank, ki jih njihov otrok gleda.    

c) ugotoviti, v kolikšni meri hitre akcije in hitre spremembe prizorov vplivajo na 

otrokovo sposobnost ohranjanja pozornosti, uravnavanja samega sebe, 

načrtovanja, njihov spomin in motoriko nekaj sekund po ogledani risanki. 

d) ugotoviti, ali obstaja povezava med povprečnim številom ur gledanja risank na 

teden in uspešnostjo uporabe izvršilnih funkcij, torej dolgoročni vpliv gledanja 

risank na izvršilne funkcije.  

 

3. 3 Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalna vprašanja so: 

RV 1: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnim številom ur 

gledanja risank in uspešnostjo reševanja nalog, ki preverjajo otrokove izvršilne 

funkcije? 

 

RV 2: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med pristopom 1, pristopom 2 in 

pristopom 3 ter uspešnostjo reševanja nalog, ki preverjajo otrokove izvršilne funkcije? 

 

RV 3: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med pristopom 1, pristopom 2 in 

pristopom 3 ter številom točk, ki so jih učenci dosegli pri reševanju naloge 1, ki 

preverja otrokove izvršilne funkcije? 

 

RV 4: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med pristopom 1, pristopom 2 in 

pristopom 3  ter številom točk, ki so jih učenci dosegli pri reševanju naloge 2, ki 

preverja otrokove izvršilne funkcije? 

 

RV 5: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med pristopom 1, pristopom 2 in 

pristopom 3  ter številom točk, ki so jih učenci dosegli pri reševanju naloge 3, ki 

preverja otrokove izvršilne funkcije? 

 

3. 4 Raziskovalne hipoteze  

 

 

RH 1: Med povprečnim številom ur gledanja risank in uspešnostjo reševanja nalog, ki 

preverjajo otrokove izvršilne funkcije, obstajajo statistično pomembne razlike. 

 

RH 2: Med pristopom 1, pristopom 2 in pristopom 3 ter uspešnostjo reševanja nalog, 

ki preverjajo otrokove izvršilne funkcije, obstajajo statistično pomembne razlike. 
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RH 3 Med pristopom 1, pristopom 2 in pristopom 3 ter številom točk, ki so jih učenci 

dosegli pri reševanju naloge 1, ki preverja otrokove izvršilne funkcije, obstajajo 

statistično pomembne razlike. 

 

RH 4: Med pristopom 1, pristopom 2 in pristopom 3  ter številom točk, ki so jih učenci 

dosegli pri reševanju naloge 2, ki preverja otrokove izvršilne funkcije, obstajajo 

statistično pomembne razlike. 

 

RH 5: Med pristopom 1, pristopom 2 in pristopom 3  ter številom točk, ki so jih učenci 

dosegli pri reševanju naloge 3, ki preverja otrokove izvršilne funkcije, obstajajo 

statistično pomembne razlike. 

 

 

3. 5 Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

 

V magistrskem delu sem izvedla eksperimentalno raziskavo, in sicer sem s pomočjo 

mešanega (kvantitativnega in kvalitativnega) pristopa izvedla empirično raziskavo, ki 

se zgleduje po raziskavi A. S. Lilard in J. Peterson (2011). Za tehniko zbiranja 

podatkov sem uporabila anketo za starše in različne pristope s sledečimi nalogami za 

otroke.  

 

3. 5. 1 Vzorec 

  

Za način vzorčenja je bil uporabljen neslučajnosti, priložnostni način. V raziskavi je 

sodelovalo 28 učencev (15 deklic in 13 dečkov) 2. razreda ljubljanske osnovne šole 

in njihovi starši. Povprečna starost učencev je 7—8 let.  

 

3. 5. 2 Opis postopka zbiranja podatkov  

 

Postopek zbiranja podatkov sem izvedla v mesecu septembru na ljubljanski osnovni 

šoli. Za zbiranje podatkov je bil uporabljen anketni vprašalnik, ki zajema vprašanja za 

starše o navadah gledanja risank njihovih otrok.  

 

Tehniko pridobivanja podatkov o vplivu gledanja risank na izvršilne funkcije otrok 

sem zbirala s tremi različnimi pristopi in preizkusom, ki je zajemal tri naloge.  

Vsak učenec je bil v raziskavo vključen trikrat, in sicer vsakokrat z različnim 

pristopom. 
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Pristop 1: risanka s hitro menjajočimi prizori 

Prvi teden si je vsak posameznik ogledal 10-minutno risanko s hitro menjajočimi 

prizori (Tom in Jerry). Pri risankah s hitrimi prizori so se scene popolnoma 

spreminjale približno vsakih 9 sekund. Pri risankah, tudi v eni sceni, so bili junaki ves 

čas v gibanju. Ogledu je sledil preizkus s tremi nalogami, ki preverjajo otrokove 

izvršilne funkcije.  

 

Pristop 2: risanka s počasi menjajočimi prizori 

V drugem tednu si je vsak posameznik ogledal 10-minutno risanko s počasi 

menjajočimi prizori (Hrček Miha pripoveduje). Pri risankah s počasnimi prizori so se 

scene popolnoma spreminjale približno vsakih 25 sekund. Ogledu je sledil preizkus s 

tremi nalogami istega tipa kot pri pristopu 1, le z drugačnimi primeri.  

 

Pristop 3: prosto risanje 

V tretjem tednu so učenci prosto risali. Tudi risanju so sledile naloge istega tipa kot 

pri pristopu 1 in 2.  

 

Raziskavo sem izvedla individualno z vsakim posameznim učencem v mirnem 

prostoru na šoli.  

Pogoja za sodelovanje učenca v raziskavi: ni v postopku usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami, učenčev materinski jezik je slovenščina ali otrok zelo dobro 

razume in govori slovenski jezik.  

 

Naloge, ki so sledile pristopom 1, 2, 3:  

Prva naloga: Iskanje razlik  

Na delovno mizo odložim svinčnik in barvice. Otrok jih lahko kadarkoli uporabi, 

vendar mu tega ne omenim.    

Pred učenca postavim dve sliki, ki se razlikujeta v petih podrobnostih. Dam navodilo, 

naj jih poišče. Učenec je omejen s časom: 30 sekund.    

Prva naloga preverja sposobnost razmisliti pred določenim ukrepanjem, sposobnost 

začeti z aktivnostjo brez nepotrebnega odlašanja, sposobnost načrtovanja za 

izvršitev naloge, sposobnost organizacije naloge in materialov.  

Druga naloga: »HTKS task«  

Podam navodila: »Ko ti rečem, da se dotakni glave, želim, da se dotakneš svojih 

prstov, ko rečem, da se dotakni svojih prstov, želim, da se dotakneš svoje glave, in 

ko rečem, da se dotakni svojih kolen, želim, da se dotakneš kolen.« Dam 10 navodil. 

Dele telesa med posameznimi pristopi spremenim. 

 

Druga naloga preverja sposobnost spremljanja, nadzorovanja in usmerjanje lastnih 

dejanj, sposobnost, da posameznik med reševanjem nalog ohranja informacije v 
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spominu, sposobnost vzdrževanja pozornosti. Poleg tega preverja tudi vpliv na 

motorične sposobnosti.  

 

Tretja naloga: Zapomni si predmete 

Učencem pokažem slike 10 predmetov. Njihova naloga je, da si v 30 sekundah 

zapomnijo čimveč naslikanih predmetov. Po iztečenem času jih spodbudim, naj 

naštejejo predmete, ki so jih videli na slikah.  

 

Tretja naloga preverja sposobnost, da posameznik med reševanjem nalog ohranja 

informacije v spominu. Pri tem področju je mišljena uporaba delovnega pomnilnika in 

priklic informacij. Preverja tudi sposobnost začeti z aktivnostjo brez nepotrebnega 

odlašanja, sposobnost razpolaganja s časom. 

 

3. 5. 3 Postopek obdelave podatkov 

 

Podatke smo obdelali v statističnem programu IBM SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences, SPSS Inc., Chicago, Združene države Amerike). Vsem številskim 

spremenljivkam smo izračunali mere opisne statistike (povprečja in standardne 

odklone), medtem ko smo ordinalnim številskim spremenljivkam izračunali povprečne 

range. Za testiranje razlik med različnimi trajanji gledanja risank tedensko v skupnem 

točkovanju posameznega pristopa smo uporabili Kruskall-Wallisov test. Za testiranje 

razlik med posameznima pristopoma pri izbrani nalogi smo uporabili Mann-

Whitneyev test. Vse podatke smo obdelali pri stopnji tveganja 5 % in rezultate 

prikazali v tabelah. 
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3. 6 Rezultati in interpretacija 

 

3. 6. 1 Raziskovalno vprašanje RV 1 

 

Tabela 1 Primerjava med dnevno količino gledanja risank v skupnem točkovanju 

vseh treh pristopov 

  

Gledanje 

risank 

dnevno 

N 
M 

Rang 
χ² p 

Skupaj 

TP1 

do 15 min 4 20,88 

6,208 0,102 
do 30 min 12 12,08 

do 1 ure 10 13,20 

do 2 ur 2 22,75 

Skupaj 

TP2 

do 15 min 4 14,13 

3,76 0,289 
do 30 min 12 17,17 

do 1 ure 10 10,95 

do 2 ur 2 17,00 

Skupaj 

TP3 

do 15 min 4 15,50 

2,036 0,565 
do 30 min 12 16,54 

do 1 ure 10 12,40 

do 2 ur 2 10,75 

Legenda. M Rang- povprečni rang; χ²-hi kvadrat; p-

statistična značilnost 

 

V Tabeli 1 je prikazana primerjava dnevne količine gledanja risank v skupnem 

točkovanju vseh treh pristopov. Rezultati kažejo, da med različno dolgimi ogledi 

risank ne prihaja do statistično pomembnih razlik v točkovanju pri nobenem izmed 

treh pristopov (p>0,05). Kljub temu smo nekoliko večje razlike v povprečnih rangih 

ogledov risank ugotovili pri točkovanju prvega pristopa (do 10 točk). Pri drugem in 

tretjem pristopu so bile te razlike precej manjše (do 7 točk).  

Rezultati so pokazali, da med povprečnim številom ur gledanja risank in uspešnostjo 

reševanja nalog, ki preverjajo otrokove izvršilne funkcije, ni statistično pomembnih 

razlik.  

Hipotezo 1, da med povprečnim številom ur gledanja risank in uspešnostjo reševanja 

nalog, ki preverjajo otrokove izvršilne funkcije, obstajajo statistično pomembne 

razlike, zavrnemo.  

 

Rezultati nasprotujejo nekaterim drugim raziskavam. Zimmerman in Christakis (2005) 

s študijo dokazujeta, da so otrokove navade gledanja televizije pozitivno povezane s 

kognitivnim razvojem v poznejšem obdobju. Ugotovila sta, da so bili otroci, ki so pred 

tretjim letom starosti pogosteje gledali televizijo, manj uspešni pri reševanju nalog kot 
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otroci, ki so pred televizijo preživeli manj časa. Preverjala sta matematično znanje, 

dekodiranje pisanih simbolov in bralno razumevanje.  

Rezultati bi bili verjetno bolj podobni omenjeni raziskavi, če bi bila izvedena raziskava 

longitudinalna.  

 

Poleg tega se tudi odgovori staršev, kako pogosto otroci gledajo risanke, razlikujejo 

od ugotovitev slovenskih in tujih raziskav. Sodelujoči otroci naj bi po odgovorih 

staršev risanke gledali redkeje in manj časa kot to kažejo na primer študije 

Hollowaya, Greena in Livingstona (2013, v Oyero in Oyesomi, 2014), Boisa in 

Bushmana (v Habib in Soliman, 2015). Erjavec (2013) je ugotovila, da dekleta na 

teden za televizijskimi ekrani preživijo 17,3 ure, dečki pa 16,5 ure, kar se ne ujema s 

pridobljenimi rezultati naše raziskave.  

 

 

3. 6. 2 Raziskovalna vprašanja RV 2, RV 3, RV 4, RV 5  

     

Tabela 2 Primerjave med nalogami z različnimi pristopi 

  N M SD Min Max Primerjava Z p 

N1P1 28 3,36 0,78 2 5 
N1P2 - 

N1P1 

-

3,475 
0,001 

N1P2 28 4,18 0,91 2 5 
N1P3 - 

N1P2 

-

2,668 
0,008 

N1P3 28 4,57 0,69 3 5 
N1P3 - 

N1P1 

-

4,540 
0,000 

Legenda. M-povprečje; SD-standardni odklon; Z-testna statistika; p-

statistična značilnost; N1-prva naloga; P 1,2,3-prvi, drugi, tretji pristop 

 

V Tabeli 2 je prikazana primerjava med uspešnostjo reševanja prve naloge po vseh 

treh uporabljenih pristopih. Rezultati kažejo, da med vsemi tremi pristopi prihaja do 

statistično pomembnih razlik (p<0,01). Ugotovili smo, da do največjih razlik med 

številom točk, doseženih pri prvi nalogi, prihaja po prvem in tretjem pristopu (za 1,21 

točke), medtem ko so te razlike po drugem in tretjem pristopu manjše (0,49 točke).  

Rezultati so torej pokazali, da so učenci pri reševanju prve naloge dosegli v 

povprečju najvišje število točk (M=4,57) in bili najuspešnejši po pristopu 3, torej po 

10-minutnem prostem risanju. V povprečju so najmanj točk (M=3,36) dosegli po 

pristopu 1, torej po ogledu risanke s hitro menjajočimi prizori. V primerjavi pristopa 2 

(risanke s počasi menjajočimi prizori) in pristopa 1 (risanke s hitro menjajočimi 

prizori) so bili učenci pri reševanju prve naloge bolj uspešni po pristopu 2.    
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Z opazovanjem otrok med reševanjem naloge smo opazili, da so bili uspešnejši tisti 

otroci, ki so se naloge lotili sistematično, oziroma so ubrali strategijo reševanja 

naloge. Nekateri so pri reševanju uporabili svinčnik in barvice, drugi so razlike 

označevali s prstki, tretji so razlike med slikama iskali od zgoraj navzdol ali obratno. 

Pri učencih, ki so bili pri prvi nalogi ocenjeni z manj točkami, podobnih strategij nismo 

opazili. 

Med pristopom 1, pristopom 2 in pristopom 3 ter številom točk, ki so jih učenci dosegli 

pri reševanju naloge 1, ki preverja otrokove izvršilne funkcije, obstajajo statistično 

pomembne razlike. Hipotezo 2, da med pristopom 1, pristopom 2 in pristopom 3 ter 

uspešnostjo reševanja nalog, ki preverjajo otrokove izvršilne funkcije, obstajajo 

statistično pomembne razlike, obdržimo in sprejmemo.  

 

Tabela 3 Primerjava med različnimi pristopi pri drugi in tretji nalogi 

  N M SD Min Max Primerjava Z p 

N2P1 28 8,18 1,42 5 10 
N2P2 - 

N2P1 

-

4,379 
0,000 

N2P2 28 8,93 1,33 6 10 
N2P3 - 

N2P2 

-

2,309 
0,021 

N2P3 28 9,21 1,07 7 10 
N2P3 - 

N2P1 

-

4,155 
0,000 

N3P1 28 6,32 1,06 4 8 
N3P2 - 

N3P1 

-

3,673 
0,000 

N3P2 28 7,32 0,91 5 9 
N3P3 - 

N3P2 

-

3,620 
0,000 

N3P3 28 8,11 0,92 6 9 
N3P3 - 

N3P1 

-

4,618 
0,000 

Legenda. M-povprečje; SD-standardni odklon; Z-testna statistika; p-

statistična značilnost; N2,3 druga, tretja naloga; P 1,2,3-prvi,drugi, 

tretji pristop 

 

V Tabeli 3 je prikazana primerjava med uspešnostjo reševanja druge in tretje naloge 

po vseh treh uporabljenih pristopih. Rezultati obeh nalog kažejo, da je med vsemi 

tremi pristopi prihajalo do statistično značilnih razlik (p<0,05). Podobno kot pri prvi 

nalogi smo tudi pri drugi in tretji nalogi ugotovili največje razlike med prvim in tretjim 

pristopom (1,03 točke). Ta razlika je bila še bistveno večja pri tretji nalogi (1,79 

točke). Pri obeh nalogah smo manjše razlike ugotovili med prvim in drugim pristopom 

(razlike so v obeh primerih znašale okrog ene točke).  

Rezultati so tudi pri drugi in tretji nalogi pokazali, da so učenci pri reševanju nalog 

dosegli v povprečju višje število točk po pristopu 3, torej po 10-minutnem prostem 

risanju. V povprečju najmanj točk so ponovno dosegli po pristopu 1, torej po ogledu 



49 
 

risanke s hitro menjajočimi prizori. V primerjavi med pristopom 2 (risanke s počasi 

menjajočimi prizori) in pristopom 1 (risanke s hitro menjajočimi prizori) so bili učenci 

pri reševanju nalog bolj uspešni po pristopu 2.    

Med pristopom 1, pristopom 2 in pristopom 3 ter številom točk, ki so jih učenci dosegli 

pri reševanju naloge 2 in naloge 3, ki preverjata otrokove izvršilne funkcije, obstajajo 

statistično pomembne razlike, zato hipoteze 3, 4 in 5 obdržimo in sprejmemo.   

 

 

3. 6. 3 Hitromenjajoči prizori in drugi dejavniki 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da hitre akcije in hitre spremembe prizorov vplivajo 

na otrokovo sposobnost ohranjanja pozornosti, uravnavanja samega sebe, 

načrtovanja, na njihov spomin in motoriko nekaj sekund po ogledani risanki. Poleg 

hitrih sprememb prizorov in hitrih akcij na uspešnost reševanja nalog, ki preverjajo 

izvršilne funkcije, lahko vplivajo tudi drugi dejavniki. Predvajana risanka Tom in Jerry 

poleg hitrih menjav scen in stalne aktivnosti junakov vsebuje tudi nasilne prizore. 

Tovrstnih prizorov v risanki Hrček Miha pripoveduje, ki se odvija počasi, ni bilo.     

 

Največ nevronov oziroma živčnih celic v možganih vsebuje možganska skorja, ki je 

povezana z občutki, zaznavo, govorom, gibanjem, ravnotežjem, mišljenjem, voljo, 

učenjem, spominom itd.. Od dejavnosti možganske skorje so odvisna nihanja v 

budnosti in pozornosti. Med stopnjo vzburjenosti in učinkovitostjo delovanja je 

razmerje v obliki narobe obrnjene U-krivulje. Optimalna učinkovitost je pri srednjih 

vrednostih vzburjenosti možganske skorje. Medtem ko je pri nižjih ravneh (ko smo 

zaspani) in pri višjih ravneh (ko smo utrujeni ali razburjeni) duševna učinkovitost 

manjša. Središča, ki ležijo v možganski skorji, se vključujejo pri uravnavanju 

čustvenega vzburjenja, pri nastajanju čustvenih odzivov in doživljanj (jeze, strahu 

idr.), pri povezovanju spominov s čustvi. (Musek in Pečjak, 2001) To lahko povežemo 

z uspešnostjo reševanja nalog po ogledu risank s hitro menjajočimi prizori in risanke 

s počasi menjajočimi prizori. Prve risanke so vsebovale veliko hitrih elementov, ki 

lahko otrokom predstavljajo močne čustvene odzive in doživljanja. Nivo budnosti 

oziroma pozornosti se je prav zaradi tega znižal že med samim ogledom risanke, kar 

se je nadaljevalo tudi po ogledu risanke, med reševanjem nalog. Temu dejavniku 

lahko pripišemo enega izmed razlogov, zakaj so bili učenci manj uspešni pri 

reševanju nalog pri ogledu risank s hitro menjajočimi prizori. Učenci so lahko bili pri 

risanju najuspešnejši, saj risanje učencem pogosto predstavlja sprostitev in izključuje 

negativna čustva. Pozitivna čustva ustvarjajo dobro razpoloženje. Tedaj smo ljudje 

najbolj učinkoviti pri delu, učenju.   

 

Poleg elementa nasilnih vsebin, vključenih v risanko s hitro menjajočimi prizori, bom 

opozorila še na druge dejavnike. Risanka Hrček Miha pripoveduje se v primerjavi z 

risanko Tom in Jerry odvija počasneje, s prisotnimi kratkimi premori med risanko, da 
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ima otrok čas predelati informacije. V nasprotju z risanko Tom in Jerry, Hrček Miha 

pripoveduje vključuje tudi bogatejšo govorjeno besedno spremljavo. Poleg 

govorjenega jezika med samo risanko na koncu risanke hrček Miha zgodbo zaključi s 

poučnim naukom. Govor je počasen in razumljiv, junakov v risanki je malo, posebni 

efekti so prej izjema kot pravilo. Nasprotno lahko rečemo za risanko Tom in Jerry, 

kjer se dogajanje odvija hitro in kjer so posebni efekti pogostejši. Vsi ti dejavniki bi v 

otroku lahko spodbudili miselne procese in jih »ogreli« oziroma pripravili za reševanje 

nalog, ki so sledile ogledu risanke. Podobno Sokolova (2011) dokazuje pozitivne 

učinke gledanja edukacijskih risank, ki se običajno odvijajo brez hitre menjave 

prizorov. Poleg že nekaterih naštetih elementov, avtorica pozitivne učinke vidi še v 

razumljivi mimiki obraza, kretnjah in aktivnostih junakov, ki so otrokom znane in 

podobne tistim, s katerimi se pogosto srečujejo v svojem okolju. Avtorica poudarja 

tudi, da je pomembno, da v risanki posebni efekti niso prepogosto uporabljeni, saj 

popačijo smisel zgodbe in otežijo dojemanje risanega junaka. 

Ostaja mi še vprašanje, če bi morda bilo bolj smiselno, da bi bil prvi pristop prosto 

risanje, nato risanke s počasi menjajočimi prizori in kot zadnji pristop risanke s hitro 

menjajočimi prizori. Tako bi se izognila dvomu, če niso morda otroci v času od 

pristopa 1 do pristopa 3 usvojili določene naloge in so bili pri reševanju nalog po 

zadnjem pristopu zato najuspešnejši. Zanimivo bi bilo raziskavo izvesti v obratnem 

vrstnem redu. Naloge, ki sledijo pristopom, so sicer splošne, a dopuščam možnost, 

da so lahko predvsem pri prvi in drugi nalogi učenci do neke mere usvojili strategije 

reševanja nalog. Pri prvi nalogi (iskanje razlik med slikama) in drugi nalogi (»HTKS 

task«) bi se učenci lahko izurili v tolikšni meri, da so bili v tretjem poskusu, po tretjem 

pristopu, uspešnejši pri reševanju nalog kot po prvem pristopu. Tretja naloga 

(zapomni si predmete) nam je lahko v podporo, da tovrstno razmišljanje razrahljamo, 

saj naloga ne omogoča hitrega napredovanja. Tudi rezultati kažejo velike razlike med 

doseženimi točkami pri tretji nalogi in posameznimi pristopi. Po pristopu ena so 

učenci v povprečju dosegli 6,32 točk, po pristopu dva 7,32 točk, po pristopu tri pa 

8,11 točk. Upoštevajoč rezultate in zavedanje, da lahko zviševanje uspešnosti 

reševanja nalog od pristopa 1 do pristopa 3 pripišemo izboljšanju strategij reševanja, 

predvidevamo, da tudi pri prvih dveh nalogah razmik med številom doseženih točk ne 

bi bil tako velik, če na uspešnost reševanja ne bi vplivali tudi drugi predvideni 

dejavniki.  
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3. 6. 4 Možnosti za izboljšavo 

 

Raziskava ima svoje pomanjkljivosti. Rezultati bi bili bolj zanesljivi, če bi bil vzorec 

večji oziroma bolj reprezentativen. Vzorec bi bilo bolj priporočljivo razdelit na tri 

enake skupine, in sicer ena skupina en pristop. V tem primeru bi od učiteljice 

pridobila podatke o otrocih, ki se nanašajo na njihove izvršilne funkcije, da bi izničila 

vpliv le-teh na rezultate.  

 

V izvedeni raziskavi tretji pristop predstavlja kontrolno skupino. Risanje je v času 

pouka zelo pogosta dejavnost, zato menim, da omenjena dejavnost ni vplivala na 

rezultate. Dejavnosti sem opravljala več dni v tednu, ob različnih šolskih urah. Tako 

so otroci k meni prihajali od različnih učnih ur: glasbene umetnosti, likovne umetnosti, 

matematike, športa, slovenščine itd.. Želela sem izničiti vpliv, pod katerim so bili pri 

učni uri, zato sem se odločila, da bodo 10 minut prosto risali. Menim, da sem tako 

dosegla večjo zanesljivost podatkov.  

 

Naslednji problem je, da zaenkrat še ni dokazov o tem, kateri elementi gledanja 

risank so prispevali k pridobljenim rezultatom. Predvidevam, da je to kombinacija 

hitro menjajočih prizorov in fikcijskih elementov v risanki. Potrebna bi bila dodatna 

poglobljena raziskava.  

 

Zadnja pomanjkljivost je, da smo si ogledali 10 minut trajajočo risanko. Otroci po 

navadi risanke gledajo dlje časa. Odgovori staršev kažejo na to, da največ otrok 

gleda risanke med pol ure in eno uro. Kar lahko bistveno spremeni rezultate 

raziskave. Otroci bi bili verjetno pri reševanju nalog, ki preverjajo izvršilne funkcije, 

manj uspešni.  
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3. 6. 5 Navade gledanja risank in stališča staršev 

 

Cilj moje magistrske naloge je bil tudi, da ugotovim navade gledanja risank otrok 

vključenih v raziskavo in prepoznam stališča staršev do risank, ki jih njihov otrok 

gleda. Odgovore sem dobila s pomočjo anketnega vprašalnika, v katerega sem vključila 

še nekaj vprašanj o navadah gledanja risank. Podatkov nisem analizirala v SPSS-programu, 

saj je vzorec majhen. Vseeno pa sem odgovore interpretirala in jih povezala z ugotovitvami 

svoje raziskave, ki sem jo opravila leta 2011, in drugimi raziskavami.  

 

Na prvo vprašanje ali vaš otrok gleda risanke, ko nobenega od staršev ni doma je le 

četrtina staršev (M=6) je odgovorila, da otroci gledajo risanke doma tudi ob 

odsotnosti staršev. 22 staršev je odgovorilo, da otroci v času, ko staršev ni doma, ne 

gledajo risank.  

Podobno je pokazala raziskava (2011), ki sem jo na to temo opravila v času srednje 

šole na isti osnovni šoli le z drugačno populacijo otrok. V raziskavi je sodelovalo 100 

staršev otrok 1., 2. in 4. razredov. Raziskava je pokazala, da kar 77 % otrok ne gleda 

risank, ko staršev ni doma, 23 % pa jih. 

Podatki obeh raziskav kažejo, da so bila moja predvidevanja napačna ali pa da starši 

niso navajali resničnih odgovorov, oziroma da nimajo vpogleda v dejanske aktivnosti 

svojih otrok, medtem ko so odsotni.  

Odgovori nasprotujejo tudi ugotovitvam raziskave Erjavec in Volčič (1999b). Avtorici 

navajata, da mlajši otroci (7—9 let) najpogosteje gledajo televizijo med 16. in 21. uro. 

To je po prihodu iz šole, največkrat, ko staršev ni doma. 

 

Na vprašanje ali vplivate na izbor risank, ki jih vaš otrok gleda, je prav tako le četrtina 

staršev (M=6) odgovorila, da ne vplivajo na izbor risank, ki jih njihov otrok gleda. Preostali 

starši so odgovorili, da na izbor risank vplivajo.  

Podobni so bili odgovori v raziskavi (2011). Kar 85 % staršev je odgovorilo, da 

nadzorujejo izbor risank. Če je to resničen podatek, ga ocenjujem kot pozitivnega. Pri 

podatku, da 15 % vseh staršev ne nadzoruje izbora risank, ki jih otroci 

gledajo,moram omeniti, da so od tega 3 % na prejšnje vprašanje odgovorili, da otroci 

gledajo risanke, ko staršev ni doma. Starši poleg tega, da pozno prihajajo iz službe, 

otroke puščajo pred televizijskimi ekrani, da lahko sami končajo delo in si odpočijejo. 

Kot že omenjeno v teoretičnem delu, so risanke danes lahko dostopne, tudi otroci so 

tehnološko dobro podkrepljeni. Vse navedeno otežuje nadzor nad vsebino, ki jo 

otroci gledajo. Seveda nadzor ni vedno odvisen od fizične prisotnosti staršev, vendar 

podatek morda pokaže, da niso vsi starši odgovarjali objektivno.  

Tudi glede tega so odgovori staršev kontradiktorni z drugimi raziskavami. Habib in 

Soliman (2015) sta na primer ugotovila, da več kot polovici 7—12 letnikom starši ne 

nadzirajo in omejujejo vsebin, ki jih gledajo. Tudi Erjavec in Volčič (1999b) 

ugotavljata, da večina staršev (80,2 %) otrokom ni postavila nobenih pravil, katere 

risanke smejo gledati in katerih ne. Samo 3 % staršev slovenskih osnovnošolcev 

redno nadzorujejo, kaj gledajo njihovi otroci na televiziji. Starši naj bi tudi po podatkih 

raziskav (Ahluwalia in Singh, 2011) premalo pozornosti posvečali nadzoru in izboru 
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risank ter pogovoru o vsebinah.  

 

Na vprašanje kako vplivajo na izbor risank,so starši navajali odgovore, da risanke 

prvič gledajo skupaj, da risanke z neprimerno vsebino prepovejo, zožajo izbor risank, 

kupijo DVD-je z risankami, ki so tematsko in starostno primerne, zamenjajo program, 

se z mladimi gledalci pogovorijo ipd..   

Odgovori iz raziskave (2011), ki se nanašajo na pogovor o ogledani vsebini, so 

ponovno v nasprotju s tujimi raziskavami. Kar 85 % staršev je na vprašanje, ali se 

kdaj pogovarjate o risanki, ki jo je vaš otrok gledal?, odgovorilo z DA in le 15 %, da 

se NE. Medtem ko je v raziskavi Ahluwalia in Singh (2011) 6,5 % otrok navedlo, da 

se s svojimi starši pogovarjajo o gledanem. Med tem je 36,5 % otrok navedlo, da se o 

vsebini pogovarjajo ob starševski spodbudi. 30 % otrok in staršev pa se ne pogovarja 

o tem, kar gledajo. Ker pa so v enem primeru odgovarjali starši v drugem pa otroci, 

se lahko vprašamo, ali so otroci pri odgovarjanju na tovrstna vprašanja bolj iskreni 

kot njihovi starši, ali se teh pogovorov slabše spomnijo, ali je razlog kaj drugega. 

 

Spodbudila sem jih tudi, da naštejejo nekaj pozitivnih in negativnih učinkov gledanja 

risank. Pozitivnost so videli predvsem v poučnosti nekaterih risank in spodbujanju 

domišljije. Glede slednjega se strinjam, če so risanke gledane zmerno. Obratno se, 

če so otroci pred televizijo po več ur, začne stanje obračati. Domišljija jim slabi, 

postanejo pasivni ter otopeli in njihova igra postane monotona. Kot pozitivne učinke 

gledanja risank so navajali tudi zabavo in smeh, učenje tujega jezika, sprostitev ter 

posnemanje situacije (reševanje konfliktov). Odgovori, ki so se še pojavljali, so: 

spoznavanje sveta, širjenje besednega zaklada, učenje raznih veščin, kratkočasje, 

učenje bontona, učenje odnosov v družbi in navezovanja stikov, razlikovanje med 

želenim in neželenim obnašanjem, učenje kuhanja, razlikovanja barv, oblik 

predmetov in ravnanja z naravo.  

Dve tretjini vseh anketiranih je kot negativen učinek gledanja risank navedlo nasilje 

ter agresijo, kar ni presenetljivo, saj je dandanes na različnih programih težko najti 

risanko, ki ne vsebuje nasilnih situacij. Starši so opazili še, da so otroci zaradi risank 

pasivni, otopeli in razdraženi. Kot negativne posledice so starši navajali tudi pačenje 

(oponašanje risanih junakov), nekreativnost ter zanemarjanje ostalih obveznosti.     
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4. SKLEP 
 

Risanke so del odraščanja. Rečem lahko, da obstajajo le redki posamezni otroci, ki 

otroštvo preživijo brez risank. Prav zato se mi zdi tema, ki smo jo v magistrski nalogi 

obravnavali, zelo pomembna za razumevanje vplivov na otroka in nadaljnje 

načrtovanje uporabe risank doma in v šoli.  

Risanke niso izključno škodljive ali koristne, ampak so lahko eno in drugo. Dejstvo je, 

da so si risanke po vsebini in strukturi zelo različne. Obstaja veliko risank, ki ob 

konstruktivnem pogovoru na otroka delujejo pozitivno. Pri tem se lahko otroci z 

vsebino in strukturo risank učijo, identificirajo, potrjujejo izkušnje, se spoznavajo s 

tujimi jeziki, bogatijo besedni zaklad, spodbujajo ustvarjalnost, razvijajo solidarnost, 

se učijo kritično presojati idr.. Na drugi strani si lahko ustvarijo napačne predstave o 

svetu, postanejo pasivni, posnemajo negativne like in scene iz risank, se premalo 

gibajo, postanejo razdražljivi, zasvojeni ipd.  

Peštaj v Trafela (2015) pravi, da mora dobra risanka vsebovati vrsto elementov, da 

ustreza merilom dobre risanke. Kriteriji za dobro risanko so na primer kakovostna 

ilustracija, vsebina in animacija. Risanka mora biti poučna in hkrati smešna, da 

pritegne otrokovo pozornost. Velja, da vsebino risank uravnavamo s starostjo in 

razvojem otroka. Potrebno pa je vsebino izbirati na podlagi obdobja, v katerem se 

otrok nahaja, saj se mlajši najhitreje učijo, ko v risanki prepoznajo sebe in odnose v 

vsakodnevnem življenju. Vsebina mora biti torej privlačna, zabavna, zanimiva in 

izvirna. Pomembno je tudi, da risani junaki govorijo počasi, razločno in jezikovno 

pravilno (Sokolova 2011). Dobra risanka naj bi se odvijala počasi, prav tako naj se 

prizori ne bi menjavali prepogosto.  

Risanki mora za dosego pozitivnih učinkov, kot že omenjeno, slediti tudi pogovor. 

Priporočljivo je, da se vsaj začetni koraki opravijo v spremstvu odraslih, ki spodbujajo 

in usmerjajo otrokov odnos do risanke. Skupni ogledi so pomembni zato, ker ima 

otrok s tem možnost, da se pogovori o videnem. Pogovor je potrebno prilagajati 

razvojni stopnji in starosti otroka. Pozornost pa je potrebno usmerjati tako na vsebino 

kot tudi na stukturo risanke, na zvok, glasbo, barve, učinke. Med spremljanjem 

otrokovega gledanja lahko odrasli razberejo, kako otrok doživlja dogajanje v risanki, 

kaj ga pritegne, kaj vznemiri, kdaj mu popusti pozornost. Takšne situacije so lahko 

dobre iztočnice za pogovor. Iz otrokovega pripovedovanja po ogledu lahko marsikaj 

izvemo o njegovem doživljanju sveta (Krajnc in Saksida, 2016). Da se otroci 

dejansko kaj naučijo iz risank, je pomembno, da si starši vzamejo čas za osmišljanje 

risanke, pogovor o vsebini risank. Če bo v družini prisoten pogovor o vsebini 

programov in risank, ki jih otroci gledajo sami ali s starši, bodo razvijali 

komunikacijske spretnosti, otroci bodo zmožni razločiti med slabim in dobrim 

ogledanega in se medijsko opismenjevali (Abanto v Oyero in Oyesomi, 2014). Otrok 

se mora risanke naučiti gledati, zaznavati obliko in sprejemati ter vrednotiti vsebine.  
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Težava nastane, ker so starši na račun današnjega sodobnega sistema večinoma 

prezaposleni, zato nad količino in kakovostjo izbire risank svojih otrok večkrat nimajo 

vpliva. Velikokrat se, tudi v času, ko bi lahko družina skupaj preživela kakovosten 

čas, starši posvečajo drugim opravilom, medtem pa se poslužujejo risank kot neke 

vrste nadomestne varuške. Otroci so tako prepuščeni sebi in svoji izbiri. Z 

razširjenost sodobne tehnologije in posledično neomejeno dostopnostjo do medijev 

vpliv risankh na razvoj otrok hitro raste. Na tem mestu lahko pomembno vlogo za 

medijsko izobraževanje staršev in učencev prevzame učitelj.   

V empiričnem delu smo s pomočjo raziskave ugotovili, da hitre akcije in hitre 

spremembe prizorov vplivajo na otrokovo sposobnost ohranjanja pozornosti, 

uravnavanja samega sebe, načrtovanja, na njihov spomin in motoriko nekaj sekund 

po ogledani risanki. Ugotovljeni rezultati lahko pozitivno prispevajo k načrtovanju in 

izvajanju učnih ur v prihodnosti. Učitelji danes za motivacijo otrok uporabljajo mnogo 

učnih metod, ena izmed njih je tudi uporaba risank. Pri tem uporabljajo tako 

edukacijske kot tudi fikcijske risanke, če iz vsebine presodijo, da se ta sklada z 

vsebino učne snovi. Nekateri učitelji pa fikcijske risanke uporabljajo tudi kot sprostitev 

med učnimi urami. Prav zato se mi zdijo ugotovitve raziskave pomembne. Ker hitro 

menjajoči prizori res vplivajo na izvršilne funkcije, bo za učence boljše, da učitelj 

takšno vrsto risank izpusti iz učne ure oziroma takšnih risank ne uporablja kot 

metodo sprostitve med učnimi urami.  
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Priloge: 

e) Soglasje staršev za sodelovanje v raziskavi 

f) Opazovalni/ocenjevalni list in naloge  

g) Anketni vprašalnik 
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Soglasje staršev za sodelovanje v raziskavi 

 

Vabim vas k sodelovanju v raziskavi Vpliv risank na razvoj otrok.  

Raziskavo izvajam študentka Petra Kos v okviru magistrskega študija smeri 

poučevanje na razrednji stopnji. Raziskava poteka v okviru Pedagoške fakultete v 

Ljubljani pod vodstvom prof. Janeza Kreka.  

Moj namen je raziskati, v kolikšni meri risanke vplivajo na izvršilne funkcije otrok.  

Podpisani/a izjavljam, da zavestno in prostovoljno soglašam s tem, da z mojim 

otrokom sodelujeva v zgoraj navedeni raziskavi ter da sem bil/a o vsebini, namenu in 

poteku izvedbe primerno in na razumljiv način poučen/a. Bil/a sem obveščen/a, da 

lahko sodelovanje v raziskavi kadarkoli brez posledic prekinem. Prav tako sem 

dobil/a priložnost za postavitev vprašanj v zvezi z raziskavo. Dovoljujem, da se 

pridobljeni podatki zbirajo in obdelujejo v pedagoške in raziskovalne namene, pri 

čemer je raziskovalec zavezan k zaščiti zasebnosti in varovanju osebnih podatkov 

udeleženih.   

 

PROSIM, IZPOLNITE OBRAZEC S TISKANIMI ČRKAMI. 

PODATKI O OTROKU  

Ime in priimek: ___________________________________________  

 

 

PODATKI O STARŠU/SKRBNIKU  

Ime in priimek:____________________________________________  

 

Datum: _____________________________ 

 

Podpis: 

______________________________  
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Opazovalni/ocenjevalni list in naloge  

1. naloga 

  

Fikcijska risanka 

 

Edukacijska risanka 

 

Prosto risanje 

 

 

ŠTEVILO  RAZLIK 

   

 

 

ŠTEVILO TOČK 

 

   

0 točk: Učenec najde manj kot 3 razlike. 

1 točka: Učenec najde od 3 do 4 razlike. 

2 točki: Učenec najde 5 razlik. 

 

1. pristop  
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2. pristop 

 

 

 

 

3. pristop 
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2. naloga  

 

0 točk: Učenec se dotakne pravega dela telesa manj kot 7-krat. 

1 točka: Učenec se dotakne pravega dela telesa od 7-krat do 9-krat. 

2 točki: Učenec se dotakne pravega dela telesa 10-krat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fikcijska 

risanka 

Edukacijska 

risanka 

Prosto risanje 

1. Dotakni se svoje glave.     

2. Dotakni se svojih prstov.     

3. Dotakni se svojih kolen.     

4. Dotakni se svojih prstov.     

5. Dotakni se svojih kolen.     

6. Dotakni se svoje glave.    

7. Dotakni se svojih prstov.    

8. Dotakni se svoje glave.     

9. Dotakni se svojih kolen.    

10. Dotakni se svojih prstov.     

 

SKUPNO ŠTEVILO PP 

(pravilnih ponovitev) 

   

 

ŠTEVILO TOČK 
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3. naloga 

 

 Fikcijska risanka Edukacijska risanka Prosto risanje 

 

ŠTEVILO 

PREDMETOV 

 

 

  

 

ŠTEVILO TOČK 

 

 

  

 

0 točk: Učenec si zapomni manj kot 6 predmetov.  

1 točka: Učenec si zapomni od 7 do 8 predmetov.  

2 točki: Učenec si zapomni od 9 do 10 predmetov.  

 

1. pristop 
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2. pristop 
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3. pristop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Anketni vprašalnik za starše 

 

1. Kako pogosto vaš otrok gleda risanke? Možen je en odgovor.  

a) Jih ne gleda.  

b) Nekajkrat na leto. 

c) Nekajkrat na mesec. 

d) Nekajkrat na teden. 

e) Vsak dan. 

 

2. Koliko časa na dan vaš otrok gleda risanke? Možen je en odgovor. 

a) Do 15 minut.  

b) Do 30 minut.  

c) Do 1 ure. 

d) Do 2 uri.  

e) Več kot 2 uri. 

f) Drugo: ___________________________. 

 

 

2. Ali vaš otrok gleda risanke, ko nobenega od staršev ni doma?      DA              NE 

 

3. Ali vplivate na izbor risank, ki jih vaš otrok gleda?                          DA               NE 

 

4. Kako vplivate na izbor risank?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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5. Možnih je več odgovorov. Moj otrok:  

a)  ne gleda risank.  

b) gleda Cartoon Network risanke. 

c) gleda risanke na SLO 1. 

d) gleda risanke na POP TV. 

e) gleda risanke iz DVD-jev. 

f) gleda risanke na internetu (Youtube … ). 

g) drugo: ________________________________. 

 

6. Naštejte nekaj pozitivnih učinkov, ki ste jih opazili pred/med/po gledanju risank. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

7. Naštejte nekaj negativnih učinkov, ki ste jih opazili pred/med/po gledanju risank.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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