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Pred leti (Krnel, 2004) sem v tej rubriki pisal o tem, 
kakšen je odnos med tem, kar vidno zaznamo, in men-
talno sliko, ki si jo pri tem ustvarimo. Iz mnogih razi-
skav, zlasti tistih o zaznavanju in kognitivnem razvoju 
otrok, je znano, da je to, kar nastane v naših možganih, 
rezultat tega, kar vidimo, in tega, kar o tem že vemo 
oziroma kakšne predstave ali miselne sheme o tem že 
imamo. Pogosto so raziskave temeljile na risbah, ki so 
jih otroci narisali o nekem predmetu, bitju ali pojavu. 
Pri risanju pa gre še za dodaten proces reprodukcijo sli-
ke, ki ja nastala v glavi. Ovira pri tem so risarske spre-
tnost in znanja, ki jih otroci nimajo. Kljub tej oviri pa je 
po mnenju večine raziskovalcev otroška risba kar dober 
približek mentalnemu modelu, ki ga je otrok oblikoval.

Raziskovalci iz začetka dvajsetega stoletja so postavili 
tezo, da otroci narišejo to, kar vedo, ne pa tega, kar vidi-
jo. Otroci vključijo v risbo pomembne lastnosti objekta 
ali množice, v katero objekt sodi, manj pa so pozorni 
na to, kakšen je objekt, ki ga rišejo, v resnici. Tudi če je 
objekt pred njimi kot model, ki bi ga morali narisati, 
otroci spuščajo podrobnosti ali njegovo lego v prostoru 
in narišejo model po utečeni shemi za te vrste objekta. 
Njihov model je pojem objekta in ne resnični objekt, ki 
ga opazujejo. Za to so na otroških risbah vse hiše enake 
in vse osebe enako narisane, razlikujejo se kvečjemu po 
velikosti. Georges Henri Luquet (1913) je to imenoval 
notranji model. Ta notranji model vključuje vse ključne 
informacije o pojmu, ki ga je otrok oblikoval. Za mlajše 
otroke je notranji model človeškega obraza sestavljen iz 
dveh očes, nosa in ust. Ko otrok opazuje profil obraza 
in nariše njegov obris, zato doda še dve očesi in usta. 

Precej kasneje (1973) je bila izvedene še ena raziskava, 
ki je potrdila teze G. H. Luqueta. Otroci so morali nari-
sati najprej skodelico po spominu, nato pa še skodelico, 
ki je bila pred njimi in so jo lahko opazovali med risa-
njem. Ta skodelica je bila v takem položaju, da otroci 
niso videli njenega ročaja. Skoraj vsi otroci v starosti od 
5 do 9 let so pri risanju po spominu skodelici narisali 
ročaj. Pri risanju po modelu pa je večina otrok, mlajših 
od osmih let, narisala ročaj, čeprav ga niso videli, večina 
starejših otrok, pa ročaja ni narisala. Da mlajši otroci 
rišejo po notranjem modelu in so manj pozorni na la-
stnost objekta, ki je pred njimi, dokazuje tudi to, da so 
starejši narisali cvet, ki je bil narisan na skodelici, mlajši 
otroci pa so to izpustili. 

Na mnogih otroških risbah prepoznamo ta tipični ali 
kanonični način risanja. Še do starosti sedmih let otroci 
rišejo človeško figuro frontalno. Šele kasneje začnejo ri-
sati v profilu, še zlasti, če gre za ljudi v gibanju. Podobno 
je tudi pri risanju živali. Narisane so od spredaj, dodane 
pa so posebnosti, kot so dolga ušesa ali rep. Potrebno je 
nekaj časa, da telo živali zasukajo in postavijo noge pod 
trup. Pri tem je zanimivo, da oblika glave ali dominan-
tna razsežnost vpliva na pogled risarja. Mačja glava, ki 
je bolj ploska in široka, je narisana frontalno, konjska, 
ki je bolj podolgovata, pa od strani (slika 1). Prav tako 
so hiše običajno narisane frontalno, vozila (avtomobili, 
motorji, vlaki in ladje) pa od strani. Metulji in letala so 
narisani s pogledom od zgoraj.

V ponovljeni študiji iz leta 1973, kjer so otroci risa-
li skodelico, so otrokom postavil enako nalogo, le da 
objekta (skodelice) najprej niso risali po spominu. Re-
zultati so se precej razlikovali. Manj, tudi mlajših otrok 
je skodelici narisalo ročaj in več jih je na risbo skodelice 
narisalo cvetlico. Raziskavo so ponovili tako, da je ena 
skupina otrok objekt (skodelico) najprej poimenovala 
in nato narisala. Druga skupina otrok pa je predmet 
najprej narisala in šele nato poimenovala. V prvi sku-
pini so skoraj vsi otroci narisali ročaj. V drugi skupini, 
kjer predmet ni bil poimenovan, pa je bilo risb s ro-
čajem manj. S tem je bila potrjena teza G. H. Luqeta 
o razliki med intelektualnim realizmom in vizualnim 
realizmom. Poimenovanje objekta bolj napeljuje h ka-
nonični risbi, če pa objekt ni poimenovan, je odprt pro-
stor za bolj realistično risbo. 

To pa še ne pomeni, da otroci ne zaznajo razlik v legi 
predmetov ali njihovih detajlov. Ko so vprašali deklico, 
zakaj je skodelici narisala ročaj, čeprav je bila skodelica 
obrnjena tako, da ročaja ni videla, je odgovorila, da je 
narisala ročaj, zato da bi bila skodelica na risbi bolj pre-
poznavna in je ne bi zamenjali za kaj drugega. 

Vsekakor nam risbe otrok povedo veliko o njihovem 
kognitivnem razvoju in miselnem svetu, v katerega je 
vključeno tudi to, kakšno je njihovo razumevanje na-
mena in cilja risanja. 
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Ali narišem to kar vidim? Slika 1: Kanonični risbi mačke in konja 
(Nora, 8 let)


