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POVZETEK 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili razvoj likovnega izražanja otrok od 

predšolskega obdobja do konca osnovne šole, okvirno smo opisali tudi nekatere risarske likovne 

tehnike, ki se pojavljajo pri pouku likovne vzgoje in poleg tehnik slikanja sprožajo največ 

šablonskega likovnega izražanja. Predstavili smo dejavnike ustvarjalnosti ter strategije razvijanja 

otroške domišljije in ustvarjalnosti. Pomembno vlogo v diplomskem delu ima poglavje o 

šablonah, v katerem so poleg opredelitve problema predstavljeni tudi načini vzbujanja interesa za 

opazovanje sveta okoli sebe. Poudarili smo pomen svobodnega likovnega izražanja, ki preprečuje 

pojav šablon. Podrobneje smo opisali tudi vpliv sodobnih medijev na otroke, njihov razvoj in 

likovno izražanje. V empiričnem delu diplomskega dela smo raziskali vpliv sodobnih medijev na 

šablonsko likovno izražanje otrok. S pomočjo raziskovalnih vprašanj smo ugotovili, da se več kot 

polovica učencev tretjega in petega razreda šablonsko likovno izraža. V risbah pa nismo zasledili 

le naučenih oblik likovnega izražanja, ki so jih v otroški likovni svet najverjetneje vnesli odrasli, 

saj smo v skoraj polovici risb zasledili tudi vpliv sodobnih medijev.  Opazili smo, da je na 

likovno izražanje otrok najbolj vplivala televizija, natančneje risanke oz. animirani filmi.  

 

Ključne besede: 

likovna vzgoja, razredni pouk, šablone, sodobni mediji, risanke, ustvarjalnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The theoretical part of the thesis deals with the development of artistic expression of children 

from nursery until the end of primary school. We provide an outline of some drawing art 

techniques found in art education, which apart from painting techniques cause the greatest 

amount of artistic expression following certain templates. The factors of artistic creativity and 

strategies for the development of a child's imagination and creativity are also dealt with. An 

important part of the thesis is the chapter on templates identifying the problem and presenting the 

ways for arousing the interest of children in observing the world around them. Then, the 

significance of free artistic expression preventing the appearance of templates is stressed. After 

that, a detailed description of the impact of modern media on children, their development and 

artistic expression is given. In the empirical part of the thesis a research into the impact of 

modern media on artistic expression of children following certain templates was conducted. The 

results of the research showed that artistic expression following certain templates could be seen 

in more than a half of pupils in the third and fifth classes. In addition to learnt forms of artistic 

expression probably influenced by adults, which were found in drawings, the impact of modern 

media could be seen in half of them. The research showed that television or, more precisely, 

cartoons or animated films have the greatest impact on artistic expression of children.  

 

Key words: art education, lower grades of primary school, templates, modern media, cartoons, 

creativity 
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1 UVOD 

 

Otroci so že po naravi ustvarjalni. Prirojeno imajo močno željo po risanju, slikanju, oblikovanju 

predmetov in ljudi iz gline in peska, po petju, plesu, odzivanju na rimo in ritem ter po odzivanju 

na svet okoli sebe v skladu z lastnim notranjim občutenjem.  

Žal pa odrasli otroških del običajno ne sprejemamo enako, kot bi si otroci želeli, saj si jih 

napačno razlagamo ali jih ne razumemo dobro.  Iz tega sledi, da otroke zgodaj »učimo« risanja 

po svojih ustaljenih stereotipih in šablonah, s čimer jim škodimo. Z odvračanjem otrok od 

umetniške naravnanosti nadaljujemo, ko začnemo presojati njihova ustvarjalna prizadevanja. 

Otroke med seboj primerjamo, ocenjujemo, presojamo njihove sposobnosti in izrazimo 

neodobravanje, če se nam ne zdijo ustrezne. Sleherna od teh reakcij odvrača pozornost od 

ustvarjalne dejavnosti same in namesto tega postavlja cilje in standarde, ki se zdijo zaželeni nam 

odraslim. Prav nič razveseljivo ni, če slišimo otroka govoriti, da »ne zna risati«, da »ne zna peti« 

ali da je nesposoben za vrsto drugih ustvarjalnih dejanj, ker so mu to vcepili odrasli (Belamarić, 

1986). Otroški likovni izraz je iskren in pristen le takrat, ko se otrok lahko svobodno likovno 

izraža. Veljavo dobi tedaj, ko se odrasli ne vmešavajo in ne posegajo v otroška likovna dela. 

Otroku je treba dati na voljo papir, barve in pisala ter mu omogočiti prosto pot za samostojen 

likovni izraz. Na ta način bo otrokova risba izražala njegovo sporočilo in bo sama po sebi pomen 

in vrednota. Če bomo ravnali tako, je tudi večja verjetnost, da bo otrok svoje ideje upodabljal v 

konkretni izpovedi in po svoje: pristno, otroško in resnično (Pogačnik-Toličič, 1986). 

Sodobna sredstva obveščanja, predvsem elektronska, so v zadnjih letih postala najmočnejši pojav 

21. stoletja, saj so popolnoma spremenila način življenja, komuniciranja, vzgoje in izobraževanja. 

Velik vpliv sodobnih medijev se kaže tudi v likovnih izdelkih otrok. Osrednji raziskovalni 

problem diplomske naloge se nanaša prav na vizualno okolje in sodobne medije, saj nas zanima 

vpliv sodobnih medijev na šablonsko likovno izražanje otrok. Raziskali bomo, v kolikšni meri se 

šablone pojavljajo pri pouku likovne vzgoje in ali je v njih moč zaznati vpliv sodobnih medijev. 

Pojav bomo raziskovali med tretješolci in petošolci devetletne osnovne šole.  
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2 RAZVOJ OTROKOVEGA LIKOVNEGA IZRAŽANJA 

 

Otrok se razvija postopoma, zato se posamezne otrokove dejavnosti pojavijo šele, ko so za to 

dane možnosti, torej ustrezno razmerje psihofizičnih zmogljivosti. Govorno in likovno izražanje 

se tako ne pojavi takoj po rojstvu, ampak šele po prvem oziroma po tretjem letu. 

 

Na razvoj likovnega izraza otrok vplivajo sočasni procesi dozorevanja in učenja, ki se kažejo v 

razvoju psihomotorike, spoznavanju in pridobivanju znanja o okolju ter v razvoju sposobnosti in 

potrebe po prikazovanju znanja (Duh in Vrlič, 2003). 

 

Nekateri otroci se razvijajo hitreje, drugi počasneje, nekateri pa zaostajajo. Zato se je treba 

zavedati, da je vsaka delitev razvojnih stopenj likovnega izražanja glede na starost le umetna 

tvorba, ki jo lahko uporabimo samo kot pomoč za razumevanje posameznih primerov otroških 

likovnih stvaritev (Gerlovič, 1976). V istem razredu lahko torej srečamo likovno izražanje, ki je 

značilno za to starost, in tudi takšno, ki razvojno zaostaja. Vendar si razvojne stopnje otroškega 

likovnega izražanja sledijo glede na likovno pojmovanje vedno v enakem zaporedju, čeprav se ne 

pojavljajo vedno pri isti starosti otrok in v vseh značilnih podobnostih na enak način. 

 

Otrokov likovni razvoj lahko delimo na več stopenj ali obdobij: 

- predšolsko obdobje, 

- osnovno šolo (prvi razred, drugi in tretji razred in po devetem letu starosti), 

- srednjo šolo. 

 

V nadaljevanju bomo opisali razvoj otrokovega likovnega izražanja pri risanju človeške figure, 

pri čemer se bomo osredinili na obdobje osnovne šole, saj je to populacija otrok, ki je bila 

vključena v empirični del raziskave.  
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2.1  Predšolsko obdobje 

 

Otroci se začnejo likovno izražati med prvim in drugim letom starosti. Takrat naključno opazijo, 

da nekateri materiali za seboj puščajo sled oziroma da njihov poseg v zunanji svet pusti vidne 

posledice (Duh in Vrlič, 2003). 

Za razvoj likovnega izražanja na predšolski stopnji je značilno, da se stopnje razvoja med seboj 

mešajo in prepletajo in da jih je nemogoče časovno natančno določiti in omejiti (Vrlič, 2001). 

 

2.1.1  Doba čečkanja 

 

Prva stopnja likovnega razvoja traja od otrokovega drugega do četrtega leta. Za to obdobje je 

značilno, da otroci ne želijo ničesar upodobiti, da jih likovno izražanje samo po sebi ne zanima, 

ampak je čečkanje posledica veselja nad gibanjem. Zato na papirju največkrat nastajajo krožne 

oblike, spirale, močne črte in pike.  Okoli tretjega leta starosti se nepovezane čačke zgostijo v 

sklenjeno obliko – krog, ki se loči od praznega ozadja. Ta ločitev lika od ozadja je prvi pravi 

korak na poti likovnega izražanja. Krog, ki ga otroci upodobijo, je pomemben, saj je prva oblika, 

ki lahko nosi pomen pri likovnem delu (Duh in Vrlič, 2003). Krožno obliko bo otrok v tem 

obdobju tudi različno poimenoval – enkrat bo sonce, nato bo ista oblika balonček. Z razvojem bo 

enakim oblikam vselej pripisal enak pomen.   

 

2.1.2  Doba glavonožcev 

 

Otrok v tej dobi, ki traja od tretjega do četrtega leta, krožnim oblikam vstavi oči, nos in usta ter 

jim doda noge in roke. Ta krog ni glava, navpičnica in vodoravnica ne pomenita oči in nosa. 

Krog je znak za vse telo, navpičnica, ki jo podkrepijo z vodoravnico, je izraz za pokončno držo, 

za telesno ravnotežje. Včasih nariše roke in noge znotraj same krožne oblike, kar kaže na to, da 

upodablja celega človeka (Berce-Golob in Karlavaris, 1991).  
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Glavonožci sprva lebdijo v zraku, šele kasneje jih otrok postavi na vodoravno črto ali na rob lista. 

Risba glavonožca je vedno enaka, ne glede na to, ali otrok riše sebe ali mamo – vsi so enako 

veliki in plavajo v zraku. Otrok začne stvari, ki jih je narisal, tudi poimenovati. Upodablja samo 

osnovne vizualne značilnosti motivov in vedenje o predmetih – nastajajo izvirni simboli, znaki. 

Poleg kroga uporabljajo tudi ostre oblike, kvadrate, pravokotnike in trikotnike. Otrok skuša 

zapolniti prostor, zato like organizira v format in jih na različne načine postavlja v prostor. V tem 

obdobju otroci živa bitja upodabljajo z mehkimi, predmete pa z ostrimi, oglatimi oblikami  (Duh 

in Vrlič, 2003). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Primer risanja glavonožcev (deklica, tri leta). 

 

2.1.3  Doba atributov 

 

Okoli četrtega leta otroci simbolom dodajajo vedno več značilnosti, opazujejo natančneje, 

postajajo zahtevnejši, risbo človeka dopolnjujejo, zanimajo jih dodatki – atributi. Pojavi se 

neomejeno število prstov, veliki prsti, ograja zob, več neenakih ušes, nakazana  je pričeska. Otrok 

niza gumbe po celotnem trupu ter nadaljuje še po celotnem formatu papirja. Temu pojavu 

pravimo avtomatizem. Ne riše vseh dodatkov, nekatere izpušča. Z občutkom za ritem in vrstenje 

bogati svoj likovni izraz (Berce-Golob in Karlavaris, 1991).  
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Slika 2: Primer risbe, na kateri so dobro vidni atributi. 

 

Otrok barve  do tretjega leta ne zanimajo, pomembnejše so oblike. Po tretjem letu barve 

uporabljajo zelo svobodno, do njih imajo čustven odnos in jih ne povezujejo z vidnimi vtisi. Pri 

štirih letih skuša otrok nekatere ploskve, kot so glava, trup in del obleke, že pobarvati (Duh in 

Vrlič, 2003). 

 

2.1.4  Doba razlikovanja spola 

 

Otrok okoli petega leta opazi, da so si ljudje med seboj različni in tako se mu posreči narisati 

očeta in mater. Pri tem upošteva razlike v oblačenju in pričeski, pomaga si tudi z značilnimi 

dodatki. Moškemu doda klobuk, brke, pipo, ženskam torbico, kuhalnico, metlo in nakit. Teh 

predmetov ljudje ne držijo trdno v rokah, ampak so bolj ali manj prilepljeni na roko ali samo 

postavljeni ob figuro. Za to obdobje je značilno tudi rentgensko slikanje. Otrok človeka najprej 

nariše golega in ga šele nato obleče, tako da se vidijo noge skozi hlače. Tako tudi najprej nariše 

hišo od zunaj in hkrati dogajanje v določeni sobi. Temu pojavu pravimo transparentnost slike. 

Oblike radi ponavljajo. Včasih narišejo podobo iste stvari večkrat zaporedoma, na primer več 

dreves, tako da dobimo vtis skoraj enakomernega ponavljanja. Ponavljajo tudi znak za travo, 

opeko, snežinke, oblake. S tem zapolnijo ploskve z vzorci (Berce-Golob in Karlavaris, 1991). 
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Slika 3: Primer slike s ponavljanjem oblik in razlikovanja spola (ženska obleka in frizura). 

 

2.1.5  Pojav profila, živali ter gibanja 

 

V tem obdobju ostaja človeška figura v glavnem enaka, le da jo otrok skuša zasukati v profil, kar 

pa stori postopoma. Običajno najprej v profil obrne  glavo, nato noge in roke in na koncu telo. 

Okoli šestega leta starosti se otrok zanima za živali in se z njimi skoraj istoveti. Riše jih navadno 

v profilu, glave pa jim obrača frontalno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Primer risanja človeške figure v profilu. 
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Živalskim glavam daje človeške izraze, zato pravimo, da jih pooseblja. Pri tej starosti otroci še ne 

upoštevajo resničnega števila. Tako narišejo mačko s številnimi kremplji, psa s sedmimi nogami, 

petelina s štirimi. Spoznali so, da ima večina živali več nog kot oni sami, zato rišejo vse živali z 

večjim številom nog, kot jih imajo sami. Proti koncu tega obdobja se število nog pri vseh 

narisanih živalih uredi, zato bi bili prezgodnji ukrepi vzgojitelja v tej smeri neumestni (Berce-

Golob in Karlavaris, 1991). 

 

S ponavljanjem otroci izražajo tudi gibanje. Vlaku narišejo mnogo koles, s tem pa povedo, da se 

vlak vozi. Drugi spet svoje junake spravijo v gibanje s filmskim načinom. To je vidno takrat, ko 

si figure sledijo ena drugi kot sličice v filmu. V tem obdobju je pomembno, da otroci rišejo na 

formate različnih velikosti, oblik in kakovosti. Nikoli jim ne ponujamo samo risalnih listov, ker 

se jih hitro naveličajo (Duh in Vrlič, 2003). 

 

2.2  Likovni razvoj v prvem razredu OŠ 

 

Med šestim in sedmim letom se likovni razvoj otrok nadaljuje podobno kot v predšolskem 

obdobju. V prvem razredu otroci pri likovnem izražanju upodabljajo vse bolj zapletene oblike z 

vse več podrobnostmi, pri risanju uporabljajo različne črte nadzorovano in vedno bolj zavestno, 

pojavijo se valovnice, prekinjene in neprekinjene črte, črte različnih debelin in značaja (mehke, 

trde). Upodobljeno delno že povezujejo z vidnimi vtisi, čeprav vedenje o motivu še vedno 

prevladuje nad njimi. Pri uporabljanju oblik se pojavi obrisna risba. Otroci barve bogato 

uporabljajo, jih med seboj mešajo, iščejo nove nianse, jih svetlijo in temnijo. V tem obdobju že 

lahko razvijejo zavest o poslikavi celotne površine pri slikanju. Kažejo se tudi bogate in raznolike 

kompozicijske rešitve, razgibani likovni ritmi, v likovnem delu pa zaznamo že zadani likovni 

problem.  

Otroci so vedno bolj sposobni ocenjevati likovne pojave, ubesediti svoje misli in čustva ter 

opisati likovna dela, ki jim jih predstavljamo. Vseeno pa likovno izražanje v tem obdobju v celoti 

dojemajo kot igro, spontano, neomejeno, raziskovalno in nepredvidljivo (Duh in Vrlič, 2003). 
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2.3  Likovni razvoj v drugem in tretjem razredu OŠ 

 

Otroci se postopoma obračajo iz svojega notranjega sveta v zunanji svet. Naravne pojave 

dojemajo bolj popolno, zanimajo se za detajle na predmetih in okolju in jih narišejo. Pri delu so 

vztrajnejši, natančnejši, dlje zdržijo pri delu in so spretnejši. Pojavlja se spontano delo brez 

likovno teoretskih razlag in zavestno delo z osnovami teorije. Učenci so sposobni dojeti nekatere 

likovne vrednote in pri delu upoštevati osnovne likovne zakonitosti. Razumejo likovno nalogo in 

znajo likovni problem izraziti tudi z zahtevnejšimi likovnimi tehnikami. To obdobje se imenuje 

zlato obdobje likovnega ustvarjanja. Črte v risbah so bolj sproščene, barve zavestno mešajo, 

zanimajo se za večjo barvno skalo. Postajajo bolj kritični, izdelke primerjajo. Sposobni so dojeti 

in začutiti nekatere likovne vrednote in zakonitosti. Iz spontanega oblikovanja prehajajo v 

zavestno oblikovanje. V tem obdobju uvajamo prve teoretične razlage, pozorno izbiramo motive 

in tehnike in uvajamo zahtevnejše tehnike. 

Učenci drugih in tretjih razredov skušajo najti različne rešitve prikazovanja prostora. Ena izmed 

njih je zvračanje oblik, ki je posledica obračanja lista med delom, ko se skupna talna črta izgubi. 

Videti je, kot da ima vsak upodobljen lik svojo talno črto. Enak postopek lahko opazimo tudi pri 

drugih motivih, npr. pri motivu ulice, kjer pa se večkrat pojavlja tudi vertikalna perspektiva. 

Zanjo je značilno nizanje človeških ali živalskih figur ali predmetov od spodnjega roba lista 

navzgor. V tem obdobju je tipično tudi razstavljanje oblik, za katerega je značilno, da otroci 

hkrati prikažejo čelno, hrbtno in bočno stran nekega predmeta, običajno hiše.  

Po sedmem letu starosti se raznovrstnost in bogastvo črt, ki jih otroci pri risanju narišejo, hitro 

povečujeta. V tem obdobju otroci rišejo z zelo odločnimi potezami, ki ustvarjajo videz svežine, 

več obrisnih črt se pojavi le redko. Bogastvu črt sledi tudi velika raznolikost oblik. Kot nove 

značilnosti pri polnjenju ploskev različnih oblik se pojavijo rastri in teksture. Pri slikanju se 

veliko učencev tudi v drugem razredu izraža z obrisno linijo: površin ne poslikajo, včasih le 

delno pokrijejo manjše ploskve, saj jim obris hkrati označuje tudi barvo naslikanega objekta.  

Otroci so na tej stopnji likovnega razvoja pri likovnem oblikovanju dokaj hitri, neposredni in 

izdelka med samim ustvarjanjem običajno ne popravljajo. Ustvarjalnost, tako splošna kot 

likovna, v začetku tega obdobja rahlo stagnira, vendar se po osmem letu znova hitro razvija, 

hkrati pa so otroci v tem obdobju zelo dovzetni za razne zunanje vplive, ki so v likovnem smislu 

slabi . Prerisovati začnejo iz nekakovostnih, a všečnih slikanic, pri risanju si pogosto pomagajo z 
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ravnilom in raznimi šablonami in tako izgubljajo svoj izvirni likovni izraz ter občutek za notranjo 

napetost risbe, ki jo krasijo mehke in trde, tanke in debele, skratka raznovrstne črte (Duh in Vrlič, 

2003). 

 

2.4 Likovni razvoj po tretjem razredu OŠ 

 

Zlato obdobje likovnega ustvarjanja se nadaljuje tudi v devetem in desetem letu. V tem obdobju 

je celotni likovni razvoj v vzponu, ki pogosto traja vse do petega razreda. Viden je prehod k 

realnejšemu prikazovanju figur in objektov, ustvarjalni razvoj pa počasi stagnira. V puberteti 

nastopi v likovnem razvoju nekakšna kriza. Likovno oblikovanje po tretjem razredu postaja 

zaradi postopne uporabe vse bolj raznovrstnih likovnih elementov popolnejše. Do desetega leta 

temelji na liniji, barvi in obliki, ki jim otroci postopoma dodajajo teksturo, več mešajo barve. 

Likovno oblikovanje je še vedno precej spontano in šele po desetem letu postane bolj zavestno, 

saj se učenci že učijo mešati barve in spoznavajo različne vrste črt ter polnijo ploskve. Po 

desetem letu se začnejo pojavljati večje individualne razlike. Z oblikovnega vidika nas likovna 

dela navdušujejo s popolnostjo. Na njihov nastanek vplivajo predvsem izkušnje, znanje in 

spretnost, manj je ekspresivnosti in izvirnosti. Večje intelektualne sposobnosti in tehnična 

spretnost učencem po tretjem razredu omogočajo realnejši prikaz figur, objektov, gibanja in 

prostora, predstavljenih je več podrobnosti, velikostni odnosi postajajo vse bolj skladni tako pri 

prikazovanju figur kot tudi prostorskih odnosov. 

V obdobju pubertete začne iz otroških likovnih del izginjati spontani izraz, ki ga zaznamuje 

ploskovito nanašanje barve, postopoma ga zaznamuje zavestno izražanje s svetlobo in senco. V 

tem obdobju otroci gradijo sliko kot celoto in ne več kot sestavljanko iz posameznih delov. 

Opuščajo prejšnje načine prikazovanja prostora in v njihovih likovnih delih začne prevladovati 

linearna perspektiva. V tem obdobju otroci pod ustreznim pedagoškim vplivom zavestno 

upodabljajo geometrijsko, zračno ali barvno perspektivo. Pogosto opazimo tudi težnjo po 

prikazovanju volumna s tonsko modulacijo in pod vplivom pedagoškega dela tudi z barvno 

modulacijo. Po oblikovni plati se likovna dela štirinajstletnikov vse bolj približujejo delu 

odraslih, izgubljajo pa lepoto in ekspresivnost spontanega otroškega likovnega izraza (Duh in 

Vrlič, 2003). 
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V tem obdobju postanejo otroci tudi vedno bolj kritični, svoje izdelke radi primerjajo z izdelki 

odraslih in jih skušajo posnemati, česar pa jim ne smemo dovoliti. Gerlovičeva je v svojem delu 

Likovni pouk otrok (1976) zapisala, da so otroci zelo dovzetni za prerisovanje iz nekakovostnih 

slikanic, slabih razglednic in osladnih knjižnih ilustracij. Privlači jih namreč bogato, pestro in 

slikovito. Avtorica je večino takšnih »lepot«, ki imajo cenen učinek, označila za ničvreden kič v 

sodobnem okolju. 

 

S tem, ko posnemajo odrasle, izgubljajo svoj izvirni likovni izraz, občutek za notranjo napetost 

risbe. Takšno vedenje čim prej preprečimo s kakovostnim pedagoškim delom, z izvirnimi načini 

dela, s spodbujanjem otrokove domišljije in ustvarjanja. Skrbno izbiramo likovne motive in 

tehnike, da otroci začutijo odvisnost likovne problematike od materialov, tehnike, motivov. 

Otrokovo oblikovanje je spontano in izhaja iz njegovih izkušenj. Začnemo uvajati zahtevnejše 

tehnike (batik, luščenka, monotipija, lepljenka, tisk s pečatniki …) (Duh in Vrlič, 2003). 

 

 

 

3 LIKOVNE TEHNIKE 

 

Material, orodje, postopek, s katerim umetniški material nanašamo na podlago, imenujemo 

likovna tehnika. V diplomskem delu se bomo osredinili na risarske likovne tehnike, ki jih 

uporabljajo otroci pri pouku likovne vzgoje v osnovni šoli in poleg tehnik slikanja sprožajo 

največ šablonskega likovnega izražanja. 

 

Vsaka likovna tehnika ima svoje lastnosti in zakonitosti. V mejah teh lastnosti je nešteto 

možnosti različnega dela. Ni samo en način uporabe materiala in orodja pravilen. Material so vse 

snovi, ki jih uporabljamo pri likovnem oblikovanju, orodje pa pripomočki, s katerimi oblikujemo. 

Tako kot nas material sam spodbudi k likovnemu ustvarjanju, tako tudi velja za orodje. Že to, da 

odkrivamo lastnosti materiala in preizkušanje orodij, je lahko samo po sebi oblikovanje 

(Gerlovič, 1976). 
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Otroke je bolje seznaniti le z nekaterimi glavnimi tehnikami, ki jih dobro utrdimo, kot uvajati 

vsemogoče tehnike in delovne načine, za kar ni dovolj časa in jih nimamo časa dovolj dobro 

utrditi. Pri likovnem pouku izbiramo takšne tehnike, ki jih poznamo iz likovnega ustvarjanja 

odraslih. Vsekakor moramo vedeti, da delamo v isti tehniki večkrat, da jo otroci spoznajo in 

obvladajo. To ne pomeni, da ne smemo vnašati pestrosti sprememb v naše delo, samo izogibajmo 

se nenehnemu menjavanju likovnih tehnik (Duh in Vrlič, 2003). 

 

3.1 Risarske likovne tehnike 

 

Na področju risanja se uporabljajo naslednja likovno-izrazna sredstva: pika, črta, oblika, svetlo-

temni odnos in površina oziroma tekstura. V nadaljevanju bomo predstavili najpogostejše 

risarske likovne tehnike, ki se pojavljajo v prvi triadi osnovne šole. 

 

Risanje s svinčnikom 

Za risanje se uporabljajo mehki svinčniki, ki so označeni s črko B in s številko od 1 do 9. 

Svinčnik je primeren za izdelovanje črtnih risb, risb s številnimi risarskimi podrobnostmi ter za 

polnjenje manjših površin z zanimivo teksturo, medtem ko je svinčnik primeren za izdelavo 

črtnih risb s številnimi podrobnostmi ter zapolnjevanje manjših površin z raznimi teksturami. Z 

različno močnim pritiskanjem dobimo različno intenzivne črte. Za risanje s svinčnikom so 

primerne skoraj vse vrste papirja (Duh in Vrlič, 2003). 

 

Risanje z ogljem 

Oglje je mehak risarski material, primeren za izdelovanje črtnih tonskih risb in za polnjenje 

večjih površin. Tudi oglje omogoča risanje različno intenzivnih črt. Pri risanju z ogljem učence 

spodbujamo, da risbo dodatno obdelajo z radiranjem, brisanjem s prsti ali krpicami. Pri risanju z 

ogljem učenci risbo popravljajo in po želji vedno znova brišejo narisano. Tako spoznavajo zanje 

nov način likovnega izražanja, svetlenje temnih površin. Z ogljem učenci rišejo na rahlo hrapav 

papir. Risbo z ogljem fiksiramo, s čimer jo utrdimo in zaščitimo (Duh in Vrlič, 2003). 
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Risanje s kredo 

Kreda pušča rahlo zamegljeno prašno sled. Za risanje se uporabljajo črne ali rdeče krede ali krede 

rjave barve (sepija) v različnih tonih. Pri risanju s kredo rišemo na podoben papir kot pri risanju z 

ogljem. Tudi risbe s kredo na koncu fiksiramo. S šolsko kredo pa lahko učenci rišejo po asfaltu 

(Duh in Vrlič, 2003). 

 

Risanje s flomastrom 

Črta s flomastrom je enakomerna in enako intenzivna ne glede na to, kako močno pritiskamo. 

Flomaster je primeren za črtno risanje, ne pa tudi za barvanje večjih površin. Pri risanju 

uporabljamo temne flomastre in flomastre z različno debelino črte. Rišemo na gladek papir, 

format pa prilagajamo debelini flomastra (Duh in Vrlič, 2003). 

 

Risanje s tušem 

Pri risanju s tušem uporabljamo različna risala, v prvem razredu v glavnem trsko ali trstiko, v 

drugem in tretjem razredu pa čopič in kovinska peresa. Pri risanju poskrbimo za zaščito delovne 

površine in otrok. Uporabljamo pa tudi krpico za brisanje. Učence naučimo, kako se izogniti 

brisanju svežega tuša na risbi z dlanmi. Opozorimo jih, naj pri risanju dlani ne naslanjajo na papir 

(Duh in Vrlič, 2003). 

 

Risanje s črnim tušem in čopičem 

Pri risanju s čopičem uporabljamo tekočo barvo in tanke akvarelne čopiče. Zapolnjujemo lahko 

tudi večje površine. Za to tehniko so primerni motivi, ki so izrazito črno-beli, kot na primer 

šahovnica s figurami, zebra, dalmatinec ipd. (Duh in Vrlič, 2003). 

 

Lavirana risba 

Pri izdelavi lavirane risbe gre za mešanje tuša z vodo. V prvi triadi uporabljajo dva postopka. Pri 

prvem s tušem in risalom rišemo na moker papir, tuš se razliva. List je lahko predhodno zmočen , 

lahko pa ga močimo sproti. Drugi postopek predvideva delo s paleto, pri čemer učenci mešajo tuš 

in vodo na posebej pripravljenih belih podlagah, ki ne vpijajo vode (plastične palete). Z 

redčenjem svetlijo tuš in rišejo na papir (Duh in Vrlič, 2003). 
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Risanje z brisalcem tinte 

Z brisalcem tinte rišemo na podlago, ki je obarvana s črnilom. Dobimo negativno 

risbo – svetle črte in oblike na temni podlagi, kar je bistveno za to likovno tehniko (Duh in Vrlič, 

2003). 

 

Risanje s svetlo tempera barvo na temno podlago 

Na temno podlago lahko poleg svetle tempera barve rišemo tudi s svetlo voščenko, oljnim 

pastelom ali kredo. Temno podlago si lahko pripravimo sami, tako da s temno barvo pobarvamo 

risalni list ali kakšno drugo podlago. Rišemo lahko tudi na papir temne barve. Tempera barvo 

redčimo le toliko, da se z njo da risati. Za risanje uporabljamo trše, slikarske čopiče (Duh in 

Vrlič, 2003). 

 

Črtna praskanka 

Podlago za črtno praskanko lahko pripravimo na več načinov. Bel papir lahko učenci pobarvajo s 

svečo ali voščenko, nato čez vse nanesemo tuš, ki smo mu dodali kapljico tekočine za pomivanje 

posode ali malo mila, da se tuš bolje prime povoščene podlage. Pri drugem načinu zmešajo jajčni 

rumenjak s temno tempera barvo in z mešanico pobarvajo čim bolj gladek list papirja (npr. 

stenski koledar). Posušeno barvo učenci praskajo s trsko, zobotrebci ali paličicami. Nastane 

negativna svetla risba na temni podlagi. Primerne so za izdelovanje črtne risbe (Duh in Vrlič, 

2003). 

 

Enobarvna luščenka 

Pri izdelovanju enobarvne luščenke učenci rišejo na trši papir. Uporabljajo nerazredčeno tempera 

barvo. Ko se tempera posuši, nanesejo tuš. Ko se tuš posuši, risbo sperejo pod tekočo vodo. Suhe 

tempere so vodotopne, tuš pa ne, zato se pojavi osnovna, s tempero narisana risba (Duh in Vrlič, 

2003). 
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4  USTVARJALNOST 
 

Likovno izražanje (ustvarjanje) je delovanje, preoblikovanje situacij v prostoru (okolju), izvirno 

preoblikovanje informacij, odpiranje problemov. Torej gre za likovno opredmetenje notranje 

»predelave materije«, ki pa je odvisna od razvoja učenčevega likovnega izražanja.  

Učitelj mora biti ustvarjalen tvorec učno-vzgojnega procesa, v katerem bodo učenci razvijali 

likovne zmožnosti in bodo lahko ustvarjalci likovnega dejanja. Učitelj se mora truditi, da bodo 

učenci lahko svobodno čutili, mislili ter spontano komponirali svoja opažanja in zamisli. 

Spodbujati mora učenčevo ustvarjalnost kot dejavnost, lastnost mišljenja in način mišljenja, kajti 

ustvarjalnost ni lastnost, ki bi jo posamezen učenec kar imel ali pa je sploh ne imel. Do neke 

mere je v vseh učencih in se odraža na različne načine (Tacol, 1999). 

 

Ustvarjalnost pri likovni vzgoji predstavlja posameznikovo usmerjenost, naravnanost k 

izvirnemu, neobičajnemu reševanju in odkrivanju likovnih problemov. Do tega učenci pridejo 

takrat, kadar jim je likovni problem predstavljen tako, da dopušča različne rešitve ali različne 

načine rešitev. Te so predvsem izvirne, izvirnost pa je glavni kriterij ustvarjalnosti. Daje nekaj 

novega, svojskega, samoniklega, redkega, neponovljivega, enkratnega. Kaže se v odstopanju od 

utrjenih šablon, navad, stereotipov, v ustvarjalnem opazovanju okolja, v nekonformnosti v 

procesih mišljenja in tudi v socialnem vedenju oziroma načinu življenja (Tacol, 1999). 

 

4.1 Načelo ustvarjalnosti 

 

Načelo ustvarjalnosti predstavlja temeljno in najpomembnejše načelo likovne vzgoje. Izhaja iz 

pedagoškega koncepta, ki zagovarja razvoj ustvarjalnega, mislečega in večsmerno 

razmišljujočega posameznika. Uporaba načela ustvarjalnosti v procesu vzgoje in izobraževanja 

ima poseben pomen pri razvijanju likovnooblikovnih in likovnoizraznih sposobnosti učencev. 

Otroci morajo imeti pri likovni vzgoji stalno možnost samostojno ustvarjati. Ravno v tem se 

likovna vzgoja najbolj razlikuje od drugih predmetov. Dobra spodbuda za razvoj ustvarjalnosti je 

lahko premišljeno postavljena likovna naloga, zasnovana na vizualnoemocionalnih doživljajskih 

komponentah, ki omogoča nove domiselne rešitve. Ustvarjalne so dejavnosti učencev, ki so 
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posledica čustvene napetosti, izkušenj in lastnih izraznih sposobnosti. Učitelj pa lahko vsako 

svoje početje vrednoti z vidika dobrega ali slabega vpliva na razvoj ustvarjalne sposobnosti otrok 

(Duh, Vrlič, 2003). 

 

4.2 Dejavniki ustvarjalnosti 

 

V svoji teoriji sposobnosti je Guilford razdelil mišljenje na konvergentno in divergentno. Pri 

raziskovanju ustvarjalnih sposobnosti se je poglobil predvsem v področje divergentnega 

mišljenja. Empirično potrjeni dejavniki ustvarjalnosti po Guilfordu izhajajo iz divergentne 

produkcije, med katere prištevamo: originalnost, spontano fleksibilnost, fluentnost besed, 

asociativno fluentnost, ekspresivno fluentnost, fluentnost ideje, figuralno elaboracijo. Za 

ustvarjalnost sta pomembna še dva dejavnika, ki spadata h kogniciji oz. spoznanju: občutljivost 

za problem in redefinicija (Duh, 2004). 

 

Dejavniki likovne ustvarjalnosti predstavljajo celoto, sestavljeno iz dveh polov. Ta pola  

ustvarjata kvalitativno koncentracijo likovnih sposobnosti, ki jih razumemo kot splet subjektivnih 

likovnih dejavnikov. Z vidika likovne vzgoje pomeni likovna izvirnost sposobnost odkrivanja 

novih in nenavadnih idej. S tem pojmom razumemo nastajanje nečesa novega. Pri spodbujevalnih 

dejavnikih likovne izvirnosti spremljamo individualno senzitivnost ter originalne rešitve avtorja. 

Te se kažejo kot individualne in originalne. Likovna prilagodljivost se kaže v odkrivanju novih 

poti pri iskanju likovnih rešitev. Pojavljajo se kot razlike v likovnih rešitvah objektov ali figur in 

označujejo divergentni pristop k motivu in likovni strukturi, kar omogoča dober 

likovnoustvarjalni izraz. Občutljivost za likovne probleme se na likovnem izdelku izraža v 

likovni interpretaciji likovnega motiva kot občutljivost za skladnost med likovnimi 

komponentami. Likovna redefinicija se kaže kot proces uspešnega likovnega transponiranja, kot 

zavestno redefiniranje ideje, materiala ali vizualnega vtisa v likovni strukturi. Likovna fluentnost 

se kaže v motorični spretnosti pri realizaciji ideje. Uspešno motorično obvladovanje likovne 

tehnike omogoča bogatejše postopke in variante sposobnosti, ki skladno z idejo omogočajo 

različne fine operacije. Kaže se v zanimivih in novih likovnih idejah, ki so dodatni impulz za 
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likovno rešitev. Likovna elaboracija je na likovnem izdelku vidna v likovnem namenu in 

postopkih realizacije, ki so uspešno izvedeni v skladnem ustvarjalnem procesu (Duh, 2004). 

 

4.3 Strategije razvijanja otroške domišljije in ustvarjalnosti 

 

Ustvarjalnost razvija videnje in obenem spodbuja otroke k samostojnosti, raziskovanju in 

odkrivanju. Šupšàkovà (2003) je na osnovi teorije Zuka in Daltona opredelila strategije 

ustvarjanja likovnega dela kot celote: 

 

- poenostavljanje: odstranjevanje, brisanje, zniževanje, reduciranje do bistva. 

- elaboracija, razdelava: dodajanje, razvijanje, dorisovanje, okraševanje, poudarjanje 

določenega dela. 

- povečanje: napihovanje, povečevanje. 

- miniaturizacija, zmanjševanje: redukcija, postopno izginjanje, kontrakcija, izparevanje. 

- zorni kot, gledišče: opazovanje (nastavljanje) objekta z različnih zornih kotov, odkrivanje 

novega spoznanja in nove ideje. Pogled z višine oči, rentgenski pregled, pogled s profila. 

- iluminacija, osvetlitev: svetleča, migotava, nebesna, radiacija, sij, blesk. Osvetlitev 

določenega prostora. Z osvetlitvijo se dramatično spremeni slika, pojavijo se nove ideje. 

- fragmentacija, razdeljevanje: razdrobitev, razdelitev, razčlenitev, rezanje, trganje, 

raztreščenje, razbijanje. 

- deformacija: nategovanje, obračanje, zvijanje, mečkanje, zapenjanje (s sponko), 

pregibanje, deformiranje. Sprememba oblike, mečkanje izvirno naravnih oblik ali barv. 

- plastenje, maskiranje: zakrivanje, prekrivanje, spajanje, mešanje, dodajanje, maskiranje, 

preoblačenje, kamufliranje. 

- množenje: ponavljanje, rast, razmnoževanje, kloniranje objektov in scen. Množične scene. 

- reverzija: rotacija, sprememba orientacije. 

- polarizacija: podvajanje, protipol, ponovljena in spremenjena slika, velikost – majhnost, 

svetloba – tema, dobro – zlo, lepotica – zver, jing – jang. 

- serijskost, združevanje: združevanje slike, sestavljene iz delov, ki imajo vsak  svojo lastno 

kvaliteto. 
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- animacija: gibanje, razporeditev, tok, nagli padec, vibracija. 

 

Osnova razvijanja vizualnosti in otroške domišljije ter ustvarjalnosti so torej novi postopki in 

izkušnje z likovnimi izraznimi sredstvi v procesu ustvarjanja. Pri tem kombiniramo  tradicionalne 

(klasične) slikarske, kiparske, risarske tehnike z dvo- ali trodimenzionalno računalniško 

obdelavo, pri čemer sama tehnika ni cilj, temveč sredstvo nove izrazne forme vizualnosti, ki 

temelji na multidimenzionalnem (interdisciplinarnem) pristopu (Šupšàkovà, 2003). 

 

S pomočjo konkretnih primerov bomo v nadaljevanju opisali načine ustreznega spodbujanja 

otrokovega zanimanja za pojave v svetu in njihovo likovno izražanje. 

 

Usmerjanje opazovanja 

Otroci so najbolj pozorni na življenje, delovanje in značilno obliko, nato sledi zanimanje za dele 

oblike, velikost, vizualne značilnosti oblike, material, barvo in detajle. Da bi se izognili 

vsiljevanju svojega načina videnja in ostalim vplivom na otrokovo opazovanje, je najprimerneje, 

da otroka usmerjamo k opazovanju s postavljanjem vprašanj. Najpreprostejše vprašanje, ki ga naj 

ponavljamo, je: »Kaj vidiš in kaj še vidiš?«. Nato otroka sprašujemo tako, da izzovemo njegova 

poimenovanja, npr. kako raste drevo, kako sveti in greje sonce, kako cveti roža … Nato 

nadaljujemo s konkretnejšimi vprašanji o obliki, delih, konstrukciji, materialu, barvi oz. stvareh, 

ki jim otrok ni posvetil pozornosti (Belamarić, 1986). 

 

Aktiviranje spomina 

Način sproščanja interesa izražanja je tudi pogovor o tem, kar so otroci nekoč spontano videli. S 

tem se aktivira in utrjuje njihov spomin oz. skrbimo za bogastvo doživljanja in znanja. Kot pri 

usmerjanju opazovanja otrokom najprej postavimo vprašanja o tem, kaj so videli, slišali in kaj se 

je še zgodilo (npr. na sprehodu v gozdu). Ko izčrpamo njihove spomine, ki jih vzpodbudimo s 

svojimi vprašanji, postavimo bolj določena vprašanja o prostoru, oblikah, barvah, vremenu ipd. V 

ustvarjalna dela, ki nastanejo po usmerjenem opazovanju, otroci na splošno vnašajo več 

posameznih podatkov kot v ustvarjalna dela, ki so nastala po spominu, kamor vnašajo bolj 

pogosto pomene in odnose med oblikami ter širino in celovitost dogajanja (Jurman, 2004). 
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Domišljija 

Pri likovnem izražanju otrok se domišljija najpogosteje kaže kot ustvarjanje novih variant in slik 

na osnovi poznanih dogodkov in pojavov (ilustriranje različnih zgodb, pesmi, zamišljenih 

dogodkov iz preteklosti ali prihodnosti). Bogastvo in izvirnost otroške domišljije sta pogojena s 

svobodnim, spontanim in osmišljenim vodenjem v likovnem izražanju, kar sestavlja okolico in 

življenje otroka. Takrat imajo otroci možnost tkanja svojih vizij in idej (Belamarić, 1986). 

 

Predstavljanje 

Ena izmed višjih ravni ustvarjanja slik ali predstavljanje je otrokova sposobnost, da različne 

predstave in pojme s področja nevidne stvarnosti predstavijo v likovni izraz, v slike in 

trodimenzionalne oblike. Takšne ustvarjalne sposobnosti lahko podkrepimo, če so otroci 

navajeni, da se svobodno in neovirano likovno izražajo. Gotovo bodo našli likovni ekvivalent 

oziroma likovno razlago za vsak pojav, pojem, občutek, za besede, ki jim ne poznajo resničnega 

pomena, za glasbo, o kateri nimajo nikakršnega podatka (Jurman, 2004). 

 

Igre z likovnimi materiali 

Takšne igre vzbujajo pri otrocih občutek svobode in spodbujajo raziskovanje vsestranske 

uporabnosti različnih sredstev. Za otroka je pomembno, da se lahko sproščeno izraža, saj ni vezan 

na nobeno temo oz. motiv. Sam si izbira, kaj in kako bo nekaj ustvaril. Pomembnost svobodnega 

izražanja otrok je tudi v tem, da lahko z analiziranjem njihovih izdelkov preprosto spremljamo 

njihovo zavedno in nezavedno dogajanje. Posebna varianta igre z likovnimi materiali je gradnja. 

Z oblikovanimi in neoblikovanimi materiali in elementi ter risanjem in slikanjem otroci skozi 

igro ustvarjajo različne strukture in prostorne organizacije, Izvorno videnje in ustvarjalnost otrok 

najbolj spodbudimo z novimi vsebinami, za katere nimajo otroci nikakršnih predlog, in jim ne 

preostane nič drugega, kot da sami najdejo in ustvarijo svoje oblike (Jurman, 2004).  

 

Potrjevanje uspešnosti otrokovega likovnega dela  

Le-to naj ne bo prisiljeno. Pomembno je, da otroku daje orientacijo in gotovost. Naraven in 

nevsiljiv interes za otrokove razlage lastnih del je oblika komunikacije, ki pripomore k boljšemu 

razumevanju njegovih videnj in razumevanja sebe in okolja (Belamarić, 1986). 
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4.4 Zaviranje otroške likovne ustvarjalnosti  

 

Do oviranja likovne ustvarjalnosti oz. likovnega jezika pri otrocih pride najpogosteje zaradi 

nepoznavanja in nerazumevanja vloge in funkcije te sposobnosti pri razvoju otroka, zaradi želje 

okolice, da otroka nauči nekaj narisati ali narediti. S tem nehote dosežemo prav nasprotno. 

Namesto razvoja in zanimanja za likovno delo otrok običajno odstopi od svojih oblik in pride na 

bolj ali manj uspešno posnemanje danih naturalističnih ali shematičnih predlog (Gerlovič, 1976). 

 

Belamarićeva (1986) je razdelila zaviralce ustvarjalnosti v dve skupini. Najprej bomo predstavili 

prvo skupino, v katero sodijo vse oblike motenja oz. vmešavanja v otrokovo likovno izražanje. 

 

Risanje otroku  

Najpogostejši negativni dejavnik razvoja otrokovih likovnih sposobnosti je risanje otroku. 

Narisane oblike, ki jih sicer prepozna, a ne razume, poskuša posnemati zaradi avtoritete odraslih. 

Tako je lahko  ogrožen ali prekinjen otrokov način opazovanja in ustvarjanja (Belamarić, 1986). 

 

Popravljanje otroških oblik 

Tako risanje predlog otroku kot tudi vsakršno popravljanje in poučevanje, kako naj nekaj nariše, 

naslika ali naredi izredno škodljivo,.otroku ruši njegovo lastno videnje, ustvarja nezaupanje v 

lastne oblike in vzbuja nesamozavest in občutek nekompetentnosti (Belamarić, 1986). 

 

Pobarvanke 

V zadnjem času se na trgu pojavlja vse več priročnikov, ki otroke po korakih učijo risanja 

določenih motivov. Takšni priročniki otrokom vcepljajo stereotipe odraslih in zavirajo 

samostojnost. Likovno sporno gradivo pa so tudi pobarvanke, kjer otroci avtomatično barvajo 

narisane oblike, ki si jih zaradi preprostih linij hitro zapomnijo. Začno jih oponašati in tako je 

njihovo lastno opazovanje znova okrnjeno. Hkrati pa se otrok ob barvanju narisanih shem zave 

zapletenosti motiva, kar v otroku zbuja občutek nezmožnosti za likovno ustvarjanje. Otroško 

likovno ustvarjalnost pa zavirajo tudi vse vrste slabih slikanic, stripov, risank, shematičnih 

aplikacij, dekoracij ter naturalistične oblike iger (Belamarić, 1986). 
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Slika 5: Primer pobarvanke, narejene po znanem risanem filmu. 

 

»Otrokove želje po barvanju že narisanih oblik, ki jih načrtno ne spodbudimo, lahko občasno 

zadovoljujemo tako, da mu namesto neustreznih pobarvank ponudimo njegove lastne risbe. Te 

naj bodo narisane s flomastrom primerne debeline, izraz naj temelji na črti, motivi pa naj 

ponujajo dovolj možnosti oblikovanja različno velikih oblik za barvanje (Vrlič, 2001).« 

 

Razstavljanje otroških del 

Pogosto razstavljanje otroških del na vseh mestih in stalna prisotnost v otrokovi okolici povzroča, 

da jih otroci ponotranjijo. Te nezavedno vsiljene podobe zavirajo svobodno likovno izražanje 

(Belamarić, 1986). 

 

Širjenje shematskih oblik med otroki 

Gre za pogost pojav predvsem v večjih skupinah otrok, ki vodi do množičnega pojava enotnih, 

neinventivnih, praznih oblik v likovnem delovanju, zaviranje njihovih sposobnosti ter duha 

(Belamarić, 1986). 
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»Včasih opazimo, da boječi in nesamostojni otroci posnemajo svoje sosede. Tako dobimo po več 

podob s podobno likovno zamislijo. To je sicer manj nevarno kot posnemanje risb odraslih. Za 

takega otroka je sošolec včasih edina opora njegovi samozavesti in ga moramo navajati na 

samostojnejše delo previdno in polagoma.« (Gerlovič, 1976) 

»Večina staršev v svojih otrocih nehote zatira željo po samoizražanju, saj otroku vsiljujejo svoje 

predstave: takole se drži svinčnik, jabolka so rdeča, krog se riše takole, ne trgaj knjige, ne 

razmetavaj papirja okoli, ne piši na steno itd. » (Ibuka, 1992) 

 

V drugo skupino zaviranja otroške ustvarjalnosti Belamarićeva (1986) uvršča vzgojne postopke 

in stališča. Vse te ovire, ki vplivajo na otrokovo ustvarjalnost, bomo v nadaljevanju podrobneje 

opisali. 

 

Vrednotenje in precenjevanje likovnega dela otrok 

Vsaka ocena, vrednotenje ali primerjanje otroških likovnih del pred otroki prej ali slej začne 

zavirati njihovo svobodo, spontanost ter ustvarjalnost. Kadar je otrokovo delo pozitivno 

ocenjeno, si otrok tudi naslednjič želi boljšo ali vsaj isto oceno, sicer bo njegovo zadovoljstvo 

upadlo. Večkratno ponavljanje le-tega vodi do odmikanja in prenehanja likovnih nalog 

(Belamarić, 1986). 

 

Komentiranje in karanje 

 Tudi vsak komentar, ki izraža prikrito nezadovoljstvo ali podcenjevanje, povzroči otrokovo 

negotovost ter zavira njegov interes in sposobnosti za likovno delo (Belamarić, 1986). 

Pomembno je, da otroka spodbujamo pri ustvarjanju, da mu najprej povemo, kaj je pri likovnem 

delu dobrega in inovativnega, čemur sledi komentar o tem, kje in v kolikšni meri likovno delo 

odstopa od meril, ki so bila podana pri navodilih za ustvarjanje konkretnega likovnega dela v 

osrednjem delu učne ure. Temu naj bi praviloma sledila še spodbuda oz. zunanja motivacija za 

ustrezno rešitev likovnega problema. Vsako likovno delo je svojevrstna umetnina, ki nikakor ne 

sme biti podcenjevana, saj učenci v obdobju likovnega dozorevanja potrebujejo pozitivne 

spodbude in napotke za nadaljnje ustvarjanje.  
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Preveliko poudarjanje vrednosti 

Pretiravanje v pohvalah vodi k zamenjavi ciljev, kar pomeni, da otroku postane cilj pohvala in ne 

uživanje pri ustvarjalni dejavnosti (Belamarić, 1986). Če pretiravamo s pohvalami, lahko otrok 

tudi kmalu dobi vtis, da je vse, kar ustvari (nariše, naslika ipd.), dobro in estetsko ne glede na to, 

koliko truda vloži v delo. Tako se prihodnjič ne bo več trudil ali stremel k temu, da ustvari 

kakovosten in unikaten izdelek, saj sklepa, da je vse, kar naredi »odlično« in »super«. Pohvale in 

komentarje moramo deliti premišljeno in z ustreznim ciljem (spodbuda in hkratna usmeritev k 

nadgradnji izdelka). 

 

Urejenost in natančnost 

Tudi zahteve po pretirani čistoči in redu pri otrokovem ustvarjanju blokirajo njegove ideje. Strah, 

da ne bi česa namazal, izzove njegovo nestrpnost in tako zaradi nezbranosti še hitreje umaže 

okolico. Moramo se zavedati, da slučajne packe na likovnem delu ne zmanjšajo likovne 

vrednosti. Še več, natančno risanje oblik samo po sebi sploh nima vrednosti. Izjema je, če je 

natančno risanje otrokov način izražanja, a je popolnoma enakovredno dinamičnemu izražanju 

drugih otrok (Belamarić, 1986). 

 

5  ŠABLONE 
 

Otroci izvirno dojemajo in pojmujejo človeške like le za kratko obdobje.  Ko namreč začnejo 

risati prve kroge, ki imajo za njih velik pomen, odrasli menijo, da je prišel čas, ko je treba otroku 

pokazati, kako se nariše človek. Težko je poudariti, kako ta »dobri namen«  deluje razdirajoče na 

razvoj perceptivnih in miselnih sposobnosti otroka. Od otroka zahtevamo, da se nauči posnemati 

njemu nerazumljive in mrtve oblike. Vse to zavira notranjo potrebo po izražanju njegovega 

doživljanja in zavira notranje procese, ki naj bi sledili likovnemu izrazu. S tem se popolnoma 

izgublja sposobnost lastnega likovnega izražanja otroka in ostale miselne funkcije. Odrasli 

»učijo« otroke risati oblike, ki si jih sami površno zapomnijo in predstavljajo. To se večkrat 

dogaja s pomočjo pesmic, katerih ritem in rima so otroku blizu in pomagajo, da otrok s 

treniranjem prevzame določeno šablono (Belamarić, 1986). 
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5.1 Opredelitev šablon in primeri slabih šablonskih vplivov 

 

Šablone so naučene oblike likovnega izražanja, ki jih odrasli vnesejo v otroški likovni svet. 

Otrokom onemogočajo lastno likovno izražanje in ustvarjanje, lastno doživljanje pojavov in 

stvari. Silijo jih k nenehnemu ponavljanju in posnemanju oblik, naučenih od tistih odraslih, ki 

menijo, da je to edino pravilno. Šablone zavirajo otrokove predstave in domišljijo ter ga na nek 

način ukalupljajo. Z odvračanjem otrok od umetniške naravnanosti nadaljujemo, ko pričnemo 

presojati njihova ustvarjalna prizadevanja. Otroke med seboj primerjamo, ocenjujemo, presojamo 

njihove sposobnosti in, če se nam ne zdijo ustrezne, izrazimo neodobravanje. Sleherna od teh 

reakcij odvrača pozornost od ustvarjalne dejavnosti same in namesto tega postavlja cilje in 

standarde, ki se zdijo zaželeni nam odraslim. Prav nič razveseljivo ni, če slišimo otroka govoriti, 

da »ne zna risati«, da »ne zna peti« ali da je nesposoben vrste drugih ustvarjalnih dejanj, ker so 

mu takšno mnenje vcepili odrasli (Belamarić, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroku je treba dati na voljo papir, barve in pisala in mu omogočiti prosto pot za samostojen 

likovni izraz. Na ta način bo otrokova risba izražala njegovo sporočilo in bo sama po sebi pomen 

in vrednota. Če bomo ravnali tako, je tudi večja verjetnost, da bo otrok svoje ideje upodabljal v 

konkretno izpoved in po svoje: pristno, otroško in resnično (Pogačnik-Toličič, 1986). 

V razredih večkrat zasledimo tematsko okrašene razrede, polne dekoracij, narejenih izpod rok 

učiteljic. Seveda so tovrstni izdelki narejeni z dobrim namenom, vendar si preko njih otrok ne 

razvija občutka za likovno skladnost, red in harmonijo. Bolje je, da učitelji svoja dela  ali 

Slika 6: Šablonsko enaka in od odraslih usmerjena otroška likovna dela. 
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šablonsko enaka otroška likovna dela, narejena po navodilih odraslih,  zamenjajo s pristnimi 

otroškimi likovnimi izdelki. 

 

 

Slika 7: Stenska dekoracija učitelja. 

 

Zgled igralnic in razredov mora odražati starost, razvojni potencial in sposobnost otrok, ki v njej 

bivajo. Šablonske risbe medvedov, mačk ali zajčkov naj raje zamenjajo otroške upodobitve teh 

motivov. Tudi uporaba različno nazobčanih škarij, modelčkov za odtiskovanje, šablon za risanje, 

barvnih papirjev, strojčkov za valovito lepenko in drugih likovnih pripomočkov ne pripomore h 

kakovostnemu likovnemu delu, temveč le ruši enotnost otrokovega likovnega izdelka, otroku pa 

ne pomagajo pri njegovem razvoju ter mu ponujajo neprimerne estetske vzorce (Vrlič, 2001). 

 

5.2 Pojav šablon v otroških risbah 

 

S šablonami se otroci srečajo že v predšolskem obdobju. Nekatere mu vsilijo odrasli, druge pa 

prejme od ostalih otrok v skupini. V obeh primerih ga to ovira pri njegovi ustvarjalnosti. 

 

Tipičen primer poučevanja otrok so glave z nasmehom. Telesa so strukturirana v obliki črke X, 

kar je ideja odrasle osebe, kako najlažje narisati figuro človeka. Vse, kar otrok počne, ko 

posnema odraslega, je v nasprotju z njegovo logiko, ki je zelo enostavna, vendar še vedno 

predstavlja in izraža resnično doživetje. Risanje obrvi in nosa v obliki dveh polkrogov je prav 
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tako »podtaknjeno«, in sicer v obdobju, ko je komaj začel spoznavati človeške dele telesa 

(Belamarić, 1986).  

 

S prihodom v šolo se med otroki zelo razširijo šablonski, slabi likovni vplivi. Otroci v tej starosti 

postajajo vedno bolj dovzetni za vplive okolja, za kriterije, kaj je »lepa risbica«, ki jim jih vsiljuje 

neuko okolje, vedno bolj so pod vplivom likovno vprašljivih stripov, ilustracij, publikacij za 

otroke, reklamnih akcij, usmerjenih na otroke, pobarvank itd. (Duh in Vrlič, 2003). Risanke 

otrokom ponujajo širok spekter raznovrstnih likov, nenaravnih barv naravnih predmetov in 

fantazijskih oblik, kar se nato odraža v otrokovem šablonskem likovnem izražanju. Takšno 

posnemanje otroka ovira pri njegovi ustvarjalnosti in razvoju domišljije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Šablonsko posnemanje oblik. 

 

Ena izmed dobrih spodbud k lastnemu likovnemu izražanju bi lahko bila branje. Prav na tem 

področju odrasli pogosto delajo napake, saj likovno izražanje umestijo zgolj kot napolnitev 

praznine v času, ko zaključijo branje slikanice. Otroke motivirajo zgolj z besedilom pripovedi, ne 

ukvarjajo pa se s spodbujanjem razmišljanja o likovnem jeziku, s prefinjeno načrtovanim 

likovnim motivom in z uporabo domiselnih likovnih tehnik. Tipičen primer omenjenega ravnanja 

je, da otroci prejmejo šop pisarniškega papirja in škatlo flomastrov ali suhih barvic. Tisto, kar 
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otroci v takih trenutkih narišejo, je navadno šablonska risba. V njej se skuša otrok s svojo risbo 

čim bolj približati izvirniku, ki mu je bil na ilustraciji v slikanici všeč. Pogosto so take risbe 

zaradi pomanjkljive motivacije tudi zelo površne, prazne, brez izrazne moči (Karim, 2003). 

 

Pomembno je skrbno načrtovanje likovne naloge, kjer ne smemo zanemariti dobre motivacije, 

posebnosti likovnega jezika in zanimive tehnike. Izogibati se moramo motivom, ki so 

upodobljeni v slikanici, in otrokom „podtakniti“ motive, pri katerih bodo morali vključiti lastna 

iskanja, domišljijo in doživljanje. Predvsem pa se moramo zavedati, da je sta tak način izražanja 

škatla z barvniki in šop papirja veliko premalo. Da ne bi otroci zgolj po spominu ali ob ogledu 

ilustracij v slikanici prekopirali oblik, jim moramo zastaviti tak motiv, kakršnega slikanica ne 

vsebuje. Seveda lahko motiv postavimo v sodobni čas, ga vključimo v otrokov vsakdan ali v 

domišljijski svet. Posebno skrb namenjamo spodbujanju domišljije, likovnega spomina, 

vztrajnosti in samostojnosti. Za likovno upodabljanje motivov iz literature uporabljamo različne 

risarske, grafične in slikarske tehnike, prav tako pa so primerne tudi kiparske tehnike ali tehnike, 

povezane z oblikovanjem prostora (Karim, 2003). 

 

6 OTROK IN SODOBNI MEDIJI 
 

Sodobna sredstva obveščanja, predvsem elektronska, so v zadnjih letih postala najmočnejši pojav 

21. stoletja, saj so popolnoma spremenila način življenja, komuniciranja, vzgoje in izobraževanja. 

Nesmiselno bi si bilo zatiskati oči in trditi, da mlajše generacije s sodobnimi mediji nimajo 

stikov, saj prosti čas porabijo za druženje z vrstniki, ustvarjanje in igro. Na praksi učitelji in 

bodoči učitelji namreč kmalu ugotovijo, da se s pismenostjo otrok kmalu pojavi tudi uporaba 

sodobnih načinov komunikacije, kot so mobilni telefoni in socialne mreže, masovna uporaba 

novih medijev pa je prisotna že v predšolski dobi otrok, ko se otroci srečajo s televizijo, igralnimi 

konzulami, računalnikom in računalniškimi igricami.   

 

V nadaljevanju bomo  podrobneje predstavili vpliv televizije in  računalnika na otroke. 
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6.1 Otrok in televizija 

 

Televizija je močan medij v moderni družbi. Po evropskih statistikah večina ljudi preživlja kar 

nekaj ur na dan pred televizijo, ki ima velik vpliv v družbi. Kakor pravita Erjavec in Volčič, je 

televizija lahko domači zabavljač, varuška, informator, zapravljalec časa in posredovalec 

množične kulture (1999). 

Pod vplivom televizije so tudi otroci, ki so najbolj dovzetni za njene vsebine in z gledanjem 

televizije pričnejo že zelo zgodaj, saj je za starše  nekaj najlažjega, da otroke posadijo pred 

televizijo in jih tako za kar precej časa zaposlijo. 

 

Vloga odraslih je ključnega pomena pri spodbujanju in usmerjanju otrokovega odnosa do 

medijev. Pomembno je, da starši otroke opozarjajo na razliko med dobrimi in manj dobrimi 

vsebinami, da razvijejo občutek za kakovost in selekcijo predvajanega. Erjavčeva in Volčičeva 

menita, da je televizija postala eden najpomembnejših dejavnikov v času socializacije in 

oblikovanja družinskega življenja. Od vseh nas, predvsem pa od staršev, je odvisno, ali bo njen 

vpliv dober ali slab (1999). 

 

6.1.1 Pozitivni in negativni vplivi televizije 

 

V medijih zasledimo veliko informacij o različnih učinkih televizije, največ o njenih negativnih 

vplivih. Televizija pa lahko ima tudi veliko pozitivnih učinkov. Z nadzorom nad količino in 

kakovostjo programa  je televizija lahko pomemben zaveznik pri vzgoji in namesto nekritičnega 

boja proti gledanju si je bolje vzeti čas za razmislek in poskrbeti, da bomo čim bolje izkoristili 

njene dobre plati. Če otroci na primer spremljajo oddaje, ki jih spodbujajo k telesni in 

intelektualni dejavnosti, in če se dejavnost nadaljuje tudi po končani oddaji, potem ti otroci tudi 

obvladajo različne veščine, ki so bile predstavljene po televiziji (klasičen primer zabavne poučne 

oddaje je Sezamova ulica). Dokumentarne oddaje o popotovanjih po oddaljenih deželah 

nadgrajujejo otrokovo geografsko znanje in mu odpirajo poglede v kulturno raznolikost, kar 

lahko vodi do večje kulturne in verske strpnosti, ki je v današnjem času zelo zaželena. Raziskave 

so pokazale, da je vzorec možganskega delovanja med gledanjem televizije zelo podoben 
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možganskemu delovanju med drugimi dejavnostmi, zato se je smiselno posvetiti vprašanju o tem, 

kaj in koliko televizije naj otroci gledajo (povzeto po Košir, 1995).  

Izobraževalne televizijske oddaje lahko tudi povečujejo trajanje zbranosti in kognitivne 

zmožnosti, hkrati pa lahko kvalitetne otroške oddaje otroke tudi motivirajo za branje knjig. 

Erjavčeva in Volčičeva (1999) pravita, da »gre za spoj med televizijskimi oddajami in prodajo 

knjig, saj poznamo veliko knjig, napisanih za otroke na podlagi priljubljenih likov s televizije, po 

katerih otroci z veseljem segajo.«  

V predšolskem obdobju je največja prednost televizije njena dostopnost. Že najmlajši otroci se 

naučijo uporabe daljinskega upravljalnika, gledajo jo lahko, preden znajo brati. Televizija nam 

pripoveduje najrazličnejše zgodbe in pravljice navadno v brezhibnem knjižnem jeziku in nam 

tako pomaga bogatiti besedni zaklad ter hkrati s svojo živo sliko ustvari videz resničnosti. 

Televizija je tudi pripomoček, s katerim otroci razvijajo svojo domišljijo. Vsak človek pa 

potrebuje domišljijo, da si ustvari svojo perspektivo sveta in da osmisli svojo prihodnost. 

 

Mnogi avtorji opozarjajo na temno plat televizije in izpostavljajo njene negativne posledice. 

Erjavčeva in Volčičeva (1999) govorita o študiji psihologov Kubeyja in Csikszentmihalyija, ki 

pravi, da ima televizija mnogo negativnih vplivov: 

 

 Televizija ne nudi resnične sprostitve in pobega pred vsakdanjo napetostjo. Sedenje pred 

televizijo poslabša razpoloženje. 

 Dlje časa kot gledamo televizijski program, bolj žalostni, osamljeni in razdražljivi 

postanemo. 

 Gledanje televizije poveča občutek dolgočasja. 

 Po gledanju televizije smo manj sproščeni kot pred gledanjem. 

 Družine so med gledanjem televizije manj živahne in dejavne kot med drugimi 

družinskimi dejavnostmi. 

 

Če te ugotovitve prenesemo na otroka, lahko povzamemo, da čezmerno gledanje televizije krajša 

čas, ki ga otrok porabi za igr,e in ima posledično tudi negativne učinke na otrokov telesni razvoj. 

Če se otroci raje kot na dvorišču zadržujejo pred televizijskimi ekrani, so manj fizično aktivni, 
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kar lahko vodi do slabše motorike, koordinacije, prožnosti telesa ter debelosti, hkrati pa so 

prikrajšani za druženje z vrstniki. Če družina raje porabi prosti čas za gledanje televizije kot pa za 

druge skupne dejavnosti, lahko to vodi do razkrajanja družinskega življenja in odtujenosti 

družinskih članov. Res je, da izobraževalne televizijske oddaje lahko povečujejo trajanje 

zbranosti in kognitivne zmožnosti, vendar lahko čezmerno gledanje televizije vodi v resno 

odvisnost, ki lahko ima negativne posledice na šolski uspeh (otrok zanemarja pisanje domačih 

nalog, se ne posveča učenju ipd.).  

Televizija pri otrocih v določeni meri funkcionira podobno kot pravljice: ker otroci še nimajo 

(popolnoma) izoblikovanih moralnih vrednot in prepričanj, nanje močno vpliva televizija s 

svojimi vsebinami, ki jih posreduje, in malčki velikokrat začno oponašati dogajanje, ki ga 

spremljajo na televiziji. Takšno obnašanje pa ima velikokrat negativne posledice, če televizijske 

vsebine niso pravilno izbrane oziroma selekcionirane s strani skrbnikov/staršev ali pa  samih 

producentov (Erjavec in Volčič, 1999). 

 

6.1.2 Reklame in njihov vpliv na otroke 

 

Danes so televizija in reklame zelo pomembni dejavniki ustvarjanja mnenj. Mediji namreč poleg 

novic, znanj in razvedrila prinašajo tudi reklame, ki so namenjene tudi otrokom. Ob gledanju 

reklam se jim hitro prebudi želja, da bi tudi sami imeli vse tisto, kar ponujajo dobro načrtovani in 

režirani televizijski oglasi. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili vpliv reklam na otroke. 

 

Velika razširjenost elektronskih medijev med mladino očitno spodbuja proizvajalce, da v 

množičnih medijih vidijo edinstveno komunikacijsko sredstvo, s katerim lahko vplivajo na 

nakupovalne navade ljudi, na njihov sistem vrednot in način življenja, ter tako navsezadnje 

spodbujajo porabništvo. Reklame spodbujajo mlade k potrošniškemu načinu življenja, skušajo jih 

prepričati o materialnih vrednotah, o njihovih potrebah in zadovoljstvu. V mladih razvijajo 

»notranjo željo po imeti« kot osnovno materialno vrednoto veliko pred drugimi, za življenje 

pomembnejšimi vrednotami (na primer duhovne potrebe). Dokazano je, da so pri tem najbolj 

naivni otroci do desetega leta starosti (Šupšàkovà, 2008). Otroci so neizkušeni, lahkoverni, 

spremenljivi v svojih stališčih in nanje lahko vplivamo v večji meri kot na odrasle. Kar jih dobro 
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prepričamo, v to ne dvomijo. Zelo so dojemljivi za nove vtise, za reklamna imena, slogane in 

simbole. Poleg tega se reklame ponavljajo in njihova sporočila so zelo preprosta. Tako si otroci 

reklamne slogane zelo hitro zapomnijo, ker so kratki in jedrnati ter opremljeni z metodami 

prepričevanja in tehničnimi triki. Prav zaradi dobre kombinacije vidnih in slušnih učinkov so 

reklame zelo priljubljene že pri majhnih otrocih (Stepišnik, 2000). 

 

Stepišnikova (2000) je z raziskavo na temo otrok in mediji skušala ugotoviti, kako otroci na 

predmetni stopnji zaznavajo oglase. Rezultati raziskave so pokazali, da se otroci zelo hitro 

navdušijo nad oglasi, saj oglaševalci uporabljajo izvrstne metode prepričevanja. Učenci so 

menili, da jih premamijo naslednji dejavniki: 

- slavne osebe hvalijo izdelek, 

- stavek »vsak kupi ta izdelek«, 

- ustvarjanje predstav o lepoti, 

- snobovski apeli, 

- slogani. 

 

Dejstvo je, da otrok ne moremo »obvarovati« pred oglasi, saj so jim izpostavljeni na vsakem 

koraku. Pomembno je, da jih naučimo kritičnega vrednotenja reklam. To pa seveda ni lahka 

naloga. Možnost se pojavi, ko je otrok razočaran nad igračo ali izdelkom, ki je na televiziji 

izgledal tako mamljivo. Takrat mu lahko razložimo, da ne smemo verjeti vsemu, kar nam 

televizija ponuja. Otroku moramo zgraditi samozavest, tako da ne bo potreboval dragih igrač za 

pridobivanje priznanja pri vrstnikih.  

 

Močan vpliv, ki ga imajo reklame na otroke, se ne kaže le v potrošniških željah, temveč tudi v 

njihovem likovnem izražanju. Šupšàkovà (2008) je odkrivala prvine reklam, ki se kažejo v 

likovnih delih mladih avtorjev. Ugotovila je, da imajo reklame najmočnejši vpliv na otroke do 

desetega leta starosti. Čeprav njihove slike vsebujejo njihov lasten izraz, so na upodobljene stvari 

ali zgodbe globoko vplivali mediji in oglasi, kar je tudi takoj, na prvi pogled prepoznavno: nek 

osemletni deček je tako na podlagi lastne domišljije narisal različne simbole potrošniške družbe 

(hamburgerje in sladkarije, ki jih lahko kupiš v trgovini), šestletni fant je izrazil svoje 
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zadovoljstvo nad pitjem limonade iz velike zelene steklenice; ali pa na primer smeško, ki v roki 

drži steklenico z napisom Coca-Cola.  

 

6.1.3  Risanke 

 

Pomemben del televizijskega programa zavzema otroški program, ki je znan po predvajanju 

risank, te pa so običajno za mlade oči najprivlačnejše. Risanke so pomemben del otroškega 

vsakdana; lahko bi rekli, da so nekakšna nadgradnja pravljic. Televizija pri otrocih v določeni 

meri funkcionira podobno kot pravljice. Otroci še namreč nimajo popolnoma izoblikovanih 

moralnih vrednot in prepričanj, zato nanje močno vpliva televizija s svojimi vsebinami, ki jih 

posreduje.  Danes so risanke dostopne tako na mnogih TV programih, DVD-jih in videokasetah, 

ogledamo pa si jih lahko tudi na internetu. 

 

Ni nam treba govoriti, da so mnoge risanke vzgojne, da pozitivno vplivajo na otrokov razvoj in 

njegovo domišljijo. Čeprav imajo nekatere tudi negativen vpliv, so načrtovane tako, da jih otroci 

vse dni brez prestanka dobesedno »požirajo«, eno oddajo za drugo. Sprejemajo nejasno 

resničnost, ki jo ponuja televizija, in živijo v namišljenem svetu, kjer vladajo neresnične 

televizijske oddaje. Šupšàkovà (2008) pravi, da v resnici mnogo risank predstavlja »koš daril«, iz 

katerega na trg padajo igrače in predmeti, povezani z njimi . Za primer bomo vzeli animirano 

televizijsko serijo Winx Club, ki je v zadnjih letih postala zelo priljubljena med predšolskimi in 

šolskimi otroki. Winx so skupina novodobnih vil v oblačilih po zadnji modi, z bleščečimi krili, 

zanimivimi ljubljenčki in življenjem, polnim dogodivščin. Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna in 

Layl so imena šestih čudovitih čarobnih vil, ki skupaj rešujejo Zemljo in se bojujejo proti 

zlobnim Trixicam. Danes ustvarjalci televizijske serije Winx Club oboževalcem novodobnih vil    

poleg DVD-jev, dveh celovečernih filmov, video iger in knjig ponujajo tudi široko ponudbo 

igrač, oblačil in šolskih pripomočkov, opremljenih s slikami njihovih najljubših članic Winx 

Cluba.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                               Anita Dobrotinšek: Vizualno okolje in šablonska risba 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Pestra ponudba knjig in albumov, zasnovanih po animirani televizijski seriji Winx Club 

 

Če si oboževalec serije Winx, potem to ne pomeni le, da z navdušenjem pričakaš vsako novo 

epizodo serije, temveč da zbiraš sličice za Winx Club album, nosiš oblačila iste znamke, v svoji 

Winx šolski torbi pa imaš Winx zvezke in Winx peresnico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Ponudba šolskih potrebščin s priljubljenimi junakinjami Winx Cluba. 

Močan vpliv animirane televizijske serije  na otroke pa ne dokazuje le otrokova izbira oblačil in 

šolskih potrebščin, saj otroci slavne like iz televizijskih ekranov izbirajo za svoje prijatelje kot 
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glavne junake zgodbe, s katero se identificirajo. Kakšen vpliv imajo risani junaki na otroke, lahko 

opazimo tudi v otrokovi izbiri likovnih motivov oziroma v njihovem likovnem izrazu. Šupšàkovà 

(2008) je v analizi likovnih del učencev ugotovila, da otroci radi gledajo otroške filme in nato v 

svojih likovnih delih upodabljajo glavne junake, poseben vtis nanje pa pustijo risani junaki iz 

animiranih televizijskih serij, saj je v otroških risbah moč prepoznati njihove najljubše like iz 

risank, pomešane z lastnimi predstavami. V otroških risbah se pojavljajo tudi črke, ki so prav 

tako nosilke glavne ideje. Vse te umetniške slike dokumentirajo, kako medijsko okolje in način 

življenja vplivata na razmišljanje otrok, ko počasi vstopajo v simbolični tok kulture. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Otrok in računalnik 

 

Otroci in mladina danes dnevno delajo za računalnikom, skoraj vsi imajo prenosne telefone in 

internet predstavlja sredstvo za razvedrilo, dostop do informacij in komunikacijo. Vsak dan 

nabirajo nove izkušnje in navezujejo realne in navidezne stike (Šupšàkovà, 2008). 

Uporaba računalnika je postala nepogrešljiva pri našem vsakdanjem delu. Vedno pogosteje pa ga 

morajo uporabljati tudi otroci, saj to od njih pričakuje šolski sistem. Otroci uporabljajo računalnik 

Slika 12: Risba šestletne, nastala pod 

vtisom priljubljene risane junakinje 

animirane televizijske serije Winx Club. 

Slika 11: Risba priljubljene risane junakinje 

serije Winx (deklica, deset let).  
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za različne namene: deskanje po internetu, uporabo spletnih klepetalnic, igranje računalniških 

igric, iskanje podatkov oz. informacij, pisanje seminarskih nalog, gledanje videospotov in risank 

ter podobno (odvisno tudi od starosti in računalniškega znanja).  

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili računalniške igrice in uporabo interneta med otroki 

ter njun vpliv nanje. 

 

6.2.1  Računalniške igre in otroci 

 

Videoigre so doživele velik razvoj, najnovejše generacije igralnih konzol pa se lahko primerjajo z 

osebnimi računalniki. So vse bolj realistične in tehnološko napredne, svoj prostor pa so našle tudi 

v spletnih družabnih omrežjih. Predstavili bomo nekaj pozitivnih in negativnih učinkov, ki jih 

imajo računalniške igre na otroke. 

 

Pozitivni učinki 

1. Z igranjem videoiger se otroci seznanjajo z računalniško in informacijsko tehnologijo. 

2. Igranje spodbuja razvoj sposobnosti za razumevanje navodil. 

3. Z nekaterimi igrami otroci urijo logično razmišljanje in sposobnost reševanja problemov. 

4. Z nekaterimi igrami otroci urijo motorične spretnosti in sposobnost prostorske orientacije. 

5. Igre nudijo priložnost za druženje staršev in otrok. 

6. Igranje videoiger je lahko zabavno. 

 

Negativni učinki 

1. Igranje lahko povzroči odvisnost, ki ima številne stranske učinke (fizične in psihične) in lahko 

posameznika zaznamuje za celo življenje. 

2. Nasilne računalniške igre lahko spodbujajo agresivno vedenje. Videoigre so pogostokrat 

nasilne, temeljijo na uporabi orožja, pobojih, brcanju in vbodih. Največkrat zmaga najnasilnejši 

igralec. Študije prikazujejo povezavo med gledanjem televizije in nasilnim obnašanjem. 

3. Ženske so v videoigrah najpogosteje prikazane kot šibkejši liki.  

4. Igranje iger največkrat ne spodbuja ustvarjalnosti in logičnega mišljenja.  
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5. Igre lahko otežijo razlikovanje med resničnostjo in domišljijo. 

6. Posledica igranja računalniških iger so lahko nižji akademski dosežki [1]. 

 

Pomembno je, da kot starši oz. vzgojitelji izbiramo otrokom primerne igre. Erjavec in Volčič 

(1999) sta v svojem delu Moč in nemoč televizije predstavili nekaj dobrih meril za izbiro 

videoiger: 

 

Izberite videoigre, ki so v resnici interaktivne 

Takšne igre naj bi namreč omogočale vključitev otrokove domišljije. Igre morajo ponujati in 

izzivati tudi otroške možgane, ne le prstov. Otrok naj med igranjem razmišlja in uporablja lastno 

logiko.  

 

Izberite videoigre, ki poglobijo otrokovo znanje o svetu in družbi 

Otroka naj igre popeljejo v specifičen zgodovinski čas ali pa v realen prostor. Tako mu lahko 

ponujajo znanje o geografiji, zgodovini, sociologiji … 

 

Izberite videoigre, ki razvijajo spretnosti, ki so pomembne v svetu odraslih 

Koristne so tiste igre, ki zahtevajo reševanje problemov ali pa organizacijo informacij. 

 

Izberite videoigre, ki odsevajo vrednote vaše družine in povezujejo otroka s kulturo 

realnega življenja. 

Primer: če starši ne vrednotite nasilja, stereotipiziranja ali hitrih sodb pozitivno, potem raje 

izberite videoigre, ki povečujejo otrokovo razumevanje reševanja sporov, sodelovanje, 

spoštovanje do različnih kultur, strpnost različnih pogledov na svet … 

 

Izberite videoigre, ki bodo spodbudile otrokovo radovednost in ustvarjalnost 

Odlične so t. i. stimulacijske igre, ker otroku omogočajo, da se potopi v domišljijski svet, ki ga 

poskuša ustvariti sam in dopolniti glede na lastne vrednote in poglede. 

Igranje videoiger pa ne vpliva le na motorične spretnosti in sposobnost prostorske orientacije, 

ampak se močna navdušenost nad računalnikom in računalniškimi igrami kaže tudi v likovnem 
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izražanju otrok. Šupšàkovà (2008) je v analizi likovnih del učencev ugotovila, da sta se pojavili 

naslednji najpogostejši izbiri: simbolična upodobitev računalnika ter s televizijo povezanega 

videorekorderja, navadno v obliki črt, pravokotnikov, kvadratov in večkotnikov v modri, črni ali 

zeleni barvi. Otroške slike kažejo, da so znotraj vizualnega repertoarja, za razliko od 

tradicionalnih znakov in simbolov, mladi avtorji postopno odkrili nove, ki prikazujejo novo 

kakovost gledanja, način komunikacije (z računalnikom) in kulturo. Obenem kažejo, da se otroci 

pri starosti 5–10 let, soočeni z računalnikom, zanimajo za vprašanje, ali je računalnik živ in ali 

razmišlja in čuti. 

 

6.2.2  Internet 

 

Internet je postal del našega vsakdana, saj brez njega praktično ne moremo več živeti. Prinesel 

nam je namreč mnogo koristnega, med drugim možnost globalne komunikacije, neusahljiv vir 

informacij in zabave ter obilo novih poslovnih priložnosti. V zadnjih letih je naraslo število 

domačih spletnih uporabnikov, predvsem mlajših uporabnikov, otrok in mladoletnikov, ki splet 

uporabljajo tako za zabavo kot tudi, da bi se naučili nečesa novega . 

 

Kljub priljubljenosti in množičnosti pa uporaba interneta ne prinaša samo zadovoljstva in koristi, 

ampak tudi številne nevarnosti, ki se jih večina uporabnikov zaradi pomanjkanja znanja in 

premajhne osveščenosti na žalost niti ne zaveda. Vsem čerem in nevarnostim pri brskanju po 

spletu in pri uporabi drugih storitev kot so klepetalnice, e-pošta in novičarske skupine, so še 

posebej izpostavljeni otroci in mladostniki, ki zaradi svoje nepremišljenosti, radovednosti, 

neizkušenosti in naivnosti veljajo za najbolj ogroženo in ranljivo skupino internetnih uporabnikov 

[2]. 

 

Nekaj nevarnosti interneta 

- zavajajoče in škodljive vsebine (spletne strani, ki spodbujajo nasilje, kriminalno 

dejavnost, pornografijo, pedofilijo, sovražne govore ipd. ali zvabijo otroke na spletne 
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strani, katerih cilj je pridobivanje osebnih in zaupnih podatkov (npr. številke bančnih 

kartic) z namenom njihove kasnejše zlorabe), 

- radovednost otrok lahko hitro ogrozi tudi varnost vašega računalnika (virusi, nezaželena 

vohunska programska oprema, ki lahko ohromi delovanje računalnika ali pa zmanjša vaš 

nadzor nad njim), 

- zasvojenost (nenadzorovano preživljanje prostega časa na internetu, ki posledično pripelje 

do pomanjkanja časa za komuniciranje z družinskimi člani, za druženje z vrstniki, za 

izpolnjevanje šolskih obveznosti ipd.) [2].  

 

Če želimo svojim otrokom zagotoviti varno uporabo interneta, morajo aktivno vlogo pri 

njihovem izobraževanju in osveščanju igrati starši, šole in širša družbena skupnost. Glede na to, 

da so na internetu edina konstanta spremembe, morajo tako šole kot tudi starši poskrbeti, da bodo 

seznanjeni z aktualno problematiko in da bodo imeli dovolj znanja, da bodo lahko otroke s 

tehničnega vidika naučili, kako skrbeti za varnost računalnika in kako varno uporabljati internet 

(splet, e-pošto, novičarske skupine, klepetalnice), in da jih bodo lahko gledano z vsebinskega 

vidika seznanjali o prednostih in potencialnih nevarnostih interneta (npr. kako prepoznati 

škodljivo vsebino, kako se obvarovati pred zlorabami podatkov ipd.) [2].  

 

Šupšàkovà (2008) je med drugim v analizi likovnih del učencev opazovala tudi prednost 

grafičnih simbolov pred besednim izražanjem. Ti so rezultat vzpostavitve novih tehnologij (e-

pošte, klepetalnic, kratkih sms sporočil ), ki jih imajo radi predvsem mladi. Te oblike medosebnih 

stikov zaradi svoje tehnološke narave za hitro izražanje uporabljajo kratice in celo znamenja (kar 

prihrani čas, olajša povezavo in pošiljanje sporočil ipd.), s čimer pa namerno osiromašijo 

izraznost – manjkajo medmeti, sestavljeni stavki itn. Namesto tega uporabljamo grafične 

simbole, kot so smeški, s katerimi na poseben način izražamo občutke veselja, žalosti ali 

presenečenja. Da bi likovno izrazili občutek veselja, so otroci zelo pogosto uporabili simbol 

sladkarij, daril in podobno. Mnogi od njih so bili zadovoljni s simbolom smeška, ki je danes 

precej pogost v sms-ih in kakršnih koli elektronskih sporočilih. Otroci so razložili, da jim smeško 

ustreza, ker pospeši sporazumevanje in prihrani napisane ali izrečene besede. Je najbolj razumljiv 

za vsakogar, še posebej, če stoji na koncu stavka.  
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7 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

V teoretičnem delu diplomske naloge smo opisali razvoj likovnega izražanja otrok od 

predšolskega obdobja do konca osnovne šole, podrobneje smo opisali dejavnike ustvarjalnosti ter 

strategije razvijanja otroške domišljije in ustvarjalnosti. Najpomembnejše poglavje teoretičnega 

dela smo namenili problematiki šablonskega likovnega izražanja otrok, v katerem so poleg 

opredelitve problema predstavljeni tudi načini vzbujanja zanimanja za opazovanje sveta okoli 

sebe. V nadaljevanju smo poudarili tudi pomen svobodnega likovnega izražanja, ki preprečuje 

pojav šablon. V zadnjem poglavju teoretičnega dela smo predstavili vpliv sodobnih medijev na 

otroke, njihov razvoj in likovno izražanje. V empiričnem delu diplomskega dela želimo raziskati 

vpliv sodobnih medijev na šablonsko likovno izražanje otrok. Zanima nas, v kolikšni meri se 

šablone pojavljajo pri pouku likovne vzgoje in ali je v njih moč zaznati vpliv sodobnih medijev. 

Pojav bomo raziskovali med tretješolci in petošolci devetletne osnovne šole.  

 

7. 1 Namen in cilj 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti vpliv sodobnih medijev na šablonsko likovno izražanje pri 

učencih tretjega in petega razreda osnovne šole. Raziskali bomo, kako fantazijski likovni motiv 

spodbudi šablonsko likovno izražanje. 

 

7. 2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Glede na raziskovalni problem diplomskega dela smo hipoteze izrazili z raziskovalnimi 

vprašanji. Zanima nas: 

 

1. V kolikšni meri je pojav šablon prisoten med tretješolci? 

2. Kako pogosto se pojav šablon pojavlja med petošolci? 

3. Kakšno je razmerje pojava šablon med tretješolci in učenci zadnjega razreda razredne 

stopnje?  
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4. Kakšna je pogostost uporabe šablon glede na spol učencev? 

5. Kako se vpliv sodobnih medijev kaže v risbah učencev? 

6. Kateri šablonski lik se najpogosteje pojavi v risbah otrok? 

7. Ali izbran likovni motiv spodbuja pojav šablon v risbah otrok? 

 

7. 3 Metodologija 

7. 3. 1 Raziskovalne metode 

 

V praktičnem delu diplomske naloge bomo uporabili analitično, deskriptivno in komparativno 

metodo znanstvenega pedagoškega raziskovanja. 

 

7. 3. 2 Vzorec in populacija 

 

Pri izdelavi diplomske naloge bomo uporabili vzorec 16 učencev tretjega razreda in 23 učencev 

petega razreda devetletne osnovne šole. 

 

7. 3. 3 Postopki zbiranja podatkov 

 

V obeh razredih, tretjem in petem, bomo izpeljali vsebinsko primerljivi učni uri pouka likovne 

vzgoje, kjer bodo učenci z različno širokimi linijami z mokrimi materiali narisali motiv 

fantazijskega junaka. Učno uro pouka likovne vzgoje bomo izpeljali s pomočjo vnaprej 

načrtovane in pripravljene učne priprave (Priloga A).  

 

7. 3. 4 Postopki obdelave podatkov 

 

Rezultate zbiranja risb bomo obdelali na ravni analitične, deskriptivne in komparativne metode 

znanstvenega pedagoškega raziskovanja. Vsako risbo bomo analizirali in ugotavljali pojav šablon 

in ali je v njih moč zaznati vpliv sodobnih medijev (televizije, interneta).  
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Zaradi večje nazornosti bomo v nadaljevanju predstavili rezultate analize risb  v grafični in 

tekstovni obliki. V nekaterih primerih je za lažjo ponazoritev uporabljen tabelarični prikaz 

podatkov. 

 

8. 1 V kolikšni meri je pojav šablon prisoten med tretješolci? 

 

Pri risbah tretješolcev smo opazovali prisotnost šablon oz. naučenih oblik likovnega izražanja, ki 

so jih v otroški likovni svet vnesli odrasli ali pa so na šablonsko izražanje vplivali razni mediji:  

publikacije za otroke, reklamne akcije, pobarvanke, risanke in animirani filmi itd.  
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Graf 1: Prisotnost šablon v risbah tretješolcev. 

 

Iz Grafa 1 je razvidno, da je več šablonskega likovnega izražanja bilo zaznanega v risbah deklic 

(37,5 %), saj je povsem ustvarjalno in inovativno risbo ustvarilo le 6 % tretješolk. Prisotnost 

šablon smo opazili v 19 % risbah dečkov. Več kot polovica učencev (56,5 %) je v svojih risbah 

uporabila šablone, v ostalih risbah pa se je kazalo odstopanje od utrjenih šablon, navad in 

stereotipov, saj so ti učenci ustvarili nekaj povsem enkratnega. 
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8. 2 Kako pogosto se pojav šablon pojavlja med petošolci? 

 

Prisotnost šablon oz. naučenih oblik likovnega izražanja smo opazovali tudi v risbah petošolcev. 
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Graf 2: Prisotnost šablon v risbah petošolcev. 

 

Opazili smo, da je v petem razredu več šablonskega likovnega izražanja možno zaznati v risbah 

dečkov (30,5 %), saj je povsem ustvarjalno in inovativno risbo narisalo le 17,5 % dečkov. 

Šablone smo opazili v risbah 26 % deklic, prav toliko odstotkov petošolk pa šablonskih oblik ni 

uporabljalo. Prav tako kot v tretjem razredu se je več kot polovica učencev (56,5 %) šablonsko 

likovno izrazila. 

 

8. 3 Kakšno je razmerje pojava šablon med tretješolci in učenci zadnjega 

razreda razredne stopnje?  

 
Zanimalo nas je, ali pogostost uporabe šablon s starostjo učencev upada ali se veča. Z analizo risb 

smo prišli do rezultatov, ki smo jih ponazorili z grafičnim prikazom.  
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Graf 3: Razmerje pojava šablon v risbah tretješolcev in petošolcev. 

 

Analiza risb učencev je pokazala, da se tako v tretjem kot v petem razredu šablonsko likovno 

izraža 56,5 % učencev. V tretjem razredu uporablja šablone več deklic kot dečkov, v petem 

razredu pa smo več šablonskih oblik opazili pri risbah dečkov. Kljub temu se je v tretjem razredu 

šablonsko izrazilo več deklic (37,5 %) kot dečkov  v petem razredu (30,5 %). V tretjem razredu 

se je šablonsko izrazilo 37, 5 % deklic, v petem razredu pa le 26 % deklic. Zanimivo je, da se je v 

tretjem razredu šablonsko izrazilo 19 % dečkov, v petem razredu pa kar 30,5 %. 

 

8. 4 Kakšna je pogostost uporabe šablon glede na spol učencev? 
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Graf 4: Primerjava uporabe šablonskih oblik v risbah glede na spol. 
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Iz grafa je razvidno, da se glede na spol šablonsko izraža več deklic (30,8 %) kot dečkov (25,6 

%). Kljub temu pa se šablonsko izraža ravno tolikšen odstotek dečkov (25,6 %), kot tistih, katerih 

risbe odstopajo od utrjenih šablon, navad in stereotipov. Prisotnost šablon v risbah v višjih 

razredih razredne stopnje pri deklicah upada, pri dečkih pa se zgodi ravno obratno, saj smo v 

risbah petošolcev zasledili več šablonskih oblik, kot pri tretješolcih. V nadaljevanju bomo 

predstavili, kako se vplivi sodobnih medijev kažejo pri risbah učencev in katere šablonske oblike 

se največkrat pojavijo. 

 

8. 5 Kako se vplivi sodobnih medijev kažejo pri risbah učencev? 

 

Pri analizi risb smo ugotavljali prisotnost vpliva sodobnih medijev na likovno izražanje otrok. 

Opazili smo, da je na likovno izražanje otrok najbolj vplivala televizija, natančneje risanke oz. 

animirani filmi. Učenci so tematiko fantazijskega junaka povezovali s svojimi najljubšimi 

risanimi junaki, ki imajo čudežne lastnosti. Lastnosti fantazijskih junakov, ki so jih učenci 

narisali, smo primerjali z lastnostmi risanih junakov priljubljenih risank, animiranih serij in 

filmov. S tabelaričnim prikazom bomo predstavili risanke oz. animirane filme, katerih vpliv se je 

kazal pri risbah učencev. Pri nekaterih risbah smo zaznali vpliv več risank oz. animiranih serij. 

 

Risanke, animirane serije in filmi, ki so 

vplivali na likovno izražanje otrok 
f f (%) 

Ben 10 1 2,5 

Batman 4 10,3 

Hello Kitty 2 5,1 

Hex Girls 1 2,5 

Peter Pan (vila Zvončica) 2 5,1 

Pošasti iz omare 1 2,5 

Powerpuff  Girls 1 2,5 

Predbožična nočna mora 1 2,5 

Spiderman 1 2,5 
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Supergirl 5 12,8 

Superman 3 7,7 

Winx 1 2,5 

 

Tabela 1:  Vpliv risank, animiranih serij in filmov na likovno izražanje otrok. 

 

Podobnost med fantazijskimi junaki, ki so jih učenci narisali, in risanimi junaki priljubljenih 

risank je bila na nekaterih risbah zelo očitna, drugje pa se je kazala predvsem pri določenih 

atributih, ki so jih imeli fantazijski junaki (preveza za oči, ogrinjalo, »superznak«, krila ipd.). 

Največ fantazijskih junakov, ki so jih otroci narisali, je nosilo ogrinjalo (30,7 %), malo manj kot 

18 % jih je nosilo znak na trupu ali ogrinjalu, prevezo za oči pa je nosilo skoraj 13 % vseh 

fantazijskih junakov. Učenci so pojasnili, da njihovim junakom služi ogrinjalo za letenje, znak na 

trupu za večjo prepoznavnost oz. etiketo, da gre za superjunaka, preveza za oči pa zato, da 

skrijejo lastno identiteto oz. da drugi lahko ugibajo, kdo se skriva pod masko. V nadaljevanju 

bomo predstavili nekaj zanimivih risb, ki smo jih vzporedno primerjali z risanimi junaki 

priljubljenih risank, animiranih serij in filmov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Levo risba učenke 5. razreda, desno glavni junak animiranega filma Predbožična nočna mora (vir: iskalnik slik Google). 
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Slika 13 prikazuje podobnost fantazijskih junakov, ki jih je narisala učenka, z junaki animiranega 

filma z naslovom Predbožična nočna mora, v ozadju lahko vidimo tudi netopirje in pajke ter križ, 

ki simbolizira smrt in pokopališče. Film Tima Burtona je poln zloveščih, a v svojem bistvu 

popolnoma neškodljivih bitij, ki po večini izvirajo iz mitoloških sfer. Učenka bi pravzaprav idejo 

za svoje fantazijske junake lahko povzela po kateremkoli izmed Burtonovih animiranih in 

klasičnih filmov, v katerih nastopajo okostnjaki in ostala temačna bitja: Mrtva nevesta, Sweeney 

Todd: hudičev brivec,  Edvard Škarjeroki ipd. Njegov pravljični svet je namreč temen, mračen, 

čudaški, shizofren, mrtvaški, vsekakor pa prav poseben, skrivnosten in dramatičen. Takšni filmi 

in risanke naredijo zagotovo velik vtis na mlade gledalce, kar se je tokrat pokazalo pri močnem 

vplivu na likovno izražanje učenke petega razreda. 

 

 

Slika 14: Levo risba učenke tretjega razreda, desno Hex Girls – članice gotske glasbene skupine, ki se pojavlja v serijah 

priljubljene risanke Scooby-Doo (vir: iskalnik slik Google). 

 

Podobnost med risanimi junakinjami, ki se pojavljajo v animiranih serijah Scooby-Doo, in 

fantazijsko junakinjo, ki jo je narisala učenka tretjega razreda, lahko opazujemo pri Sliki 14. 

Učenka je svoji junakinji narisala ognjeno rdeče lase in resasto obleko, v roke pa ji je položila 
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mikrofon. Risba bi lahko nastala pod vtisom članic gotske glasbene skupine Hex Girls, ki se 

ravno tako oblačijo temačno, junakinja Luna pa ima prav tako divje rdeče lase kot fantazijska 

junakinja, ki jo je narisala tretješolka.  

 

 

Slika 15: Levo risba učenke tretjega razreda, na sredini junakinja animirane serije Winx Club, desno pa vila Zvončica iz 

Disneyjeve risanke Peter Pan (vir obeh slik: iskalnik Google). 

 

Tretješolka je narisala modno oblečeno junakinjo z dolgimi lasmi, bujnimi trepalnicami, čevlji s 

peto in krili. Idejo za takšno fantazijsko junakinjo bi lahko črpala iz animirane serije Winx Club, 

ki je trenutno zelo priljubljena med osnovnošolkami. Fantazijska junakinja, ki jo je tretješolka 

narisala, namreč zelo spominja na vilo Floro, ki ima sorodno barvo las, večkrat je oblečena v roza 

oblačila in ima krila. Verjetno ni malo takšnih deklic, ki imajo doma pravo malo zbirko igrač oz. 

figur, ki so zasnovane po podobah junakinj Winx Cluba, ter se med igro v svojem fantazijskem 

svetu pretvarjajo, da so ena izmed čarobnih vil, ki lahko letijo in rešujejo svet. Navdušenje nad 

fantazijskimi junakinjami se največkrat še posebej pokaže v pustnem času, ko se deklice 

našemijo v čarobne vile in si na glavo poveznejo lasulje s svetlečimi do pasu segajočimi lasmi. 

Navdušenost nad risanimi junakinjami se tako ne kaže le v izbiri igrač, šolskih pripomočkov in 

oblačil, temveč tudi v likovnem izražanju. Čarobne vile z bleščečimi krili pa ne nastopajo le v 
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animirani seriji Winx Club, saj smo takšno vilo lahko zasledili že v Disneyjevi risanki Peter Pan. 

Vila Zvončica bi s svojimi čarobnimi močmi, krili in celotno zunanjo podobo lahko navdihnila  

fantazijsko junakinjo, ki jo je upodobila tretješolka.  

Slika 16: Levo risba učenke tretjega razreda, na sredini junakinje animirane serije Powerpuff girls, desno Supermanova sestrična 

z nadnaravnimi močmi Supergirl (vir obeh slik: iskalnik Google). 

 

Slika 16 na desni strani prikazuje risbo tretješolke, na kateri je upodobljena fantazijska junakinja, 

ki stoji na strehi in je oblečena v modra oblačila z ogrinjalom, s kretnjami rok pa nakazuje, da bo 

vsak čas poletela v nebo. Ker je junakinja postavljena v mestno okolje in nosi modro uniformo z 

ogrinjalom, smo sklepali, da je na učenkino likovno izražanje najbolj vplivala animirana 

junakinja Supergirl. Supermanovo sestrično z nadnaravnimi močmi smo prvotno lahko spremljali 

le v stripih, pojavila pa se je tudi v Supermanovih filmih in animiranih serijah. Vzporednice z 

učenkino fantazijsko junakinjo pa lahko najdemo tudi pri junakinjah večkrat nagrajene animirane 

serije Powerpuff Girls, ki obstaja tudi v japonski različici. Blossom, Bubbles in Buttercup so tri 

deklice z nadnaravnimi močmi, ki se borijo proti mestnim hudobnežem in kriminalcem. 

Fantazijska junakinja, ki jo je upodobila tretješolka, spominja na svetlolaso junakinjo Bubbles, ki 

je oblečena v modra oblačila in prav tako zna leteti. Učenci so ob risanju fantazijskih junakov 

tudi sami pojasnili, da pravi junaki znajo leteti in imajo še druge nadnaravne moči, s katerimi se 

bojujejo proti hudobnežem, ki napadajo njih ali mestne prebivalce. Ta spoznanja so otroci 
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najverjetneje prevzeli iz risank in animiranih serij, kjer se pojavljajo junaki s podobnimi 

lastnostmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Levo risba učenca tretjega razreda, desno priljubljeni superjunak Spiderman (vir: iskalnik slik Google). 

 

Učenec, ki je narisal risbo na levi strani Slike 17, se je očitno zelo navdušil nad likom 

Spidermana, superjunaka s pajkovskimi nadnaravnimi močmi. Narisal je namreč mišičastega 

fantazijskega junaka, oblečenega v rdeče-moder kostum. Na prsi mu je narisal znak – pajka ter ga 

postavil v ogromno pajkovo mrežo, ki jo je prepletel čez celoten risalni format. V mrežo je 

narisal še nekaj manjših pajkov v črni, rdeči in rumeni barvi. Podobnost med fantazijskim 

junakom, ki ga je narisal tretješolec, in priljubljenim Spidermanom je več kot očitna. Spiderman 

je zagotovo eden najbolj priljubljenih fantazijskih junakov. Sprva smo ga lahko spremljali le v 

stripih, nato pa se je pojavil v animiranih televizijskih serijah in filmih, ki so prav tako poželi 

velik uspeh. Trgovci so vsesplošno navdušenje nad Spidermanom izkoristili s prodajo 

najrazličnejših iger, igrač, oblačil, knjig, pobarvank, računalniških iger in raznih šolskih 
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pripomočkov s tematiko junaka s pajkovskimi nadnaravnimi močmi, zato ni prav nič 

presenetljivo, da se takšno navdušenje kaže tudi v likovnem izražanju učencev. 

 

Slika 18: Levo risba učenca tretjega razreda, desno  eden najprepoznavnejših superjunakov Batman (vir: iskalnik slik Google). 

 

Na levi strani Slike 18 lahko vidimo risbo tretješolca, ki je najbolj očitno uprizoril svojega 

najljubšega superjunaka Batmana, ki ga lahko vidimo tudi desno na sliki. Oblečen je v netopirski 

kostum, za razliko od drugih superherojev pa nima nobene nadnaravne moči, ampak izkorišča 

tehnologijo, svoje znanje in detektivske sposobnosti. Učenec je kostum zelo dobro narisal, 

upošteval je tudi skladnost barv, pozabil ni niti na pas, ki ga nosi Batman. Vključiti bi moral le še 

rumeno barvo pasu in njegovega simbola ter mu prevezo za oči skrajšati do polovice obraza. 

Glede na očitno podobnost superjunakov lahko trdimo, da je učenec velik oboževalec animiranih 

serij in filmov o Batmanu, saj je njegovo podobo narisal skoraj tako dovršeno, kot da bi risba 

nastala ob gledanju risanke.  
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Slika 19: Levo risba učenke tretjega razreda, desno junaki risanke Ben 10 (vir: iskalnik slik Google). 

 

Na Sliki 19 lahko opazujemo podobnost med fantazijskim junakom tretješolke in junaki 

animirane serije Ben 10, v kateri nastopa desetletni deček Ben, ki s svojo sestrično Gwen in 

dedkom Maxom, bivšim vojakom, preživlja aktivne počitnice. Na enem izmed potovanj odkrije 

nenavadno uro Omnitrix, s pomočjo katere se lahko spreminja v različna nadnaravna bitja z 

neverjetnimi močmi. Spozna, da je bil izbran za reševanje sveta pred neprijaznimi in hudobnimi 

vesoljci. Učenka je narisala nekakšnega vesoljca s tremi rokami, ki ima ogrinjalo, na katerem so 

narisane zvezde in planeti. Risba je lahko nastala pod vtisom animirane serije Ben 10, idejo za 

zeleno bitje s tremi rokami pa bi lahko črpala tudi iz kakšne knjige o vesoljcih (npr. Drejček in 

trije Marsovčki) ali pa iz priljubljenega animiranega filma Pošasti iz omare, v katerem nastopajo 

prebivalci Strahovega, ki ponoči prihajajo v otroške sobe zbirat otroške vriske zato, ker so jim 

življenjsko pomembna energija. Eden izmed Strahovcev ima, prav tako kot fantazijski junak, ki 

ga je narisala tretješolka, eno oko in je zelene barve ter na prvi pogled močno spominja na 

vesoljčka. Ob branju knjig o vesoljcih ter gledanju animiranih serij in filmov dobimo predstavo o 

vesoljcih z enim očesom in majhnim telesom zelene barve, čeprav ni nobenih tehtnih dokazov o 

obstoju ali zunanjem izgledu vesoljcev. To predstavo smo preprosto prevzeli iz medijev.  
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8. 6  Kateri šablonski lik se najpogosteje pojavi v risbah otrok? 

 

Pri analizi risb smo ugotavljali, katere so tiste šablonske oblike, ki se največkrat pojavijo v risbah 

otrok. S tabelaričnim prikazom bomo predstavili pogostost pojava posameznih šablon oz. 

stereotipov v risbah učencev. 

 

Šablonske oblike, ki so se 

pojavile v risbah učencev 
f f (%) 

sonce 6 15,4 

zvezde 2 5,1 

hiša 2 5,1 

človek 3 7,7 

drevo 2 5,1 

oblak 1 2,5 

roža 1 2,5 

luna 1 2,5 

živalska figura 5 12,8 

 

Tabela 2: Pojav šablonskih oblik v risbah učencev 

 

Analiza risb je pokazala, da sta se v risbi otrok največkrat pojavili šablonski obliki sonce (15,4 

%) in živalska figura (12,8 %). Med šablonsko narisanimi živalskimi figurami smo opazili zajca, 

mačko ter tri na videz zelo podobne papagaje. Vsi trije papagaji, ki so jih narisali dečki iz petega 

razreda, so nastali s povzemanjem oblik demonstracijskega materiala, s pomočjo katerega smo 

učencem želeli prikazati likovni problem risanja z uporabo linij različnih oblik, barv in debelin. 

Menili smo, da bi se z izbiro motiva, ki ni direktno povezan z motivom, ki smo ga izbrali v učni 

pripravi, lahko izognili šablonskemu posnemanju prikazanih oblik, pa se je izkazalo, da je skoraj 

8 % učencev motiv vseeno posnemalo. Učenci pa niso prevzeli samo motiva, temveč tudi oblike 

linij (luske, krogi in spirale). 
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Slika 20: Risbe učencev petega razreda, ki so upodobili papagaja kot fantazijskega junaka 
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Slika 21: Risba, s pomočjo katere smo prikazali likovni problem risanja z uporabo linij različnih oblik, barv in debelin. 
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Šablonska oblika sonca, ki se je v risbah največkrat pojavila, je imela značilno obliko kroga 

rumene barve s številnimi kraki, ki so ga učenci postavili v levi ali desni zgornji kot risbe. 

Stereotipno narisana človeška figura se je pojavila pri skoraj 8 % risb, vsebovala pa je prerezano 

glavo v obliki črke U, izbokle oči s trepalnicami ter kratke in nepremične roke, ki nam 

dokazujejo, da otroci teh oblik ne doživljajo, ampak jih le ponavljajo iz navade. V risbah učencev 

smo opazili tudi šablonsko obliko hiše s tipično trapezno streho, okni in vrati na sprednji strani, 

pojavile pa so se tudi šablonske oblike zvezd, lune, oblakov, rože in drevesa.  

 

8. 7  Ali izbran likovni motiv spodbuja pojav šablon v risbah otrok? 

 

Ob načrtovanju raziskave in sestavljanju učne priprave, s pomočjo katere smo izpeljali učno uro 

likovne vzgoje v tretjem in petem razredu osnovne šole, smo skrbno načrtovali tudi likovni 

motiv. Ker raziskujemo vpliv različnih medijev na likovno izražanje otrok, smo se odločili za 

motiv fantazijskega junaka, saj lahko zasledimo različne junake, superjunake in nadnaravne 

junake iz različnih mitoloških sfer v večini sodobnih medijev, ki želijo z izbiro najrazličnejših 

junakov pritegniti mlade gledalce, poslušalce in bralce. Sklepali smo, da bi izbrani motiv lahko 

spodbudil učence k ustvarjanju fantazijskih junakov, ki bi lahko spominjali na katere izmed tistih, 

ki se tolikokrat pojavljajo v različnih animiranih serijah, risankah in ne nazadnje tudi 

računalniških igricah. Pojav šablon in vpliva fantazijskih junakov iz znanih risank in animiranih 

serij v otroških risbah smo predstavili v grafični obliki. 
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Graf 5: Prikaz pojava šablon v risbah učencev 
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Graf 5 prikazuje, da je več kot polovica (56,4 %) učencev v svojih risbah uporabila šablone. Sem 

prištevamo šablone vseh vrst, od tistih osnovnih oblik (sonce, človeška figura, hiša ipd.) do 

šablonski oblik, ki so nastale s posnemanjem podob znanih fantazijskih junakov iz risank, 

animiranih serij in filmov. Če bi izbrali drugačen motiv, ki ne bi spodbudil posnemanja podob 

znanih risanih junakov, bi morda dobili večje število »osnovnih« šablonskih oblik, kot so sonce, 

rože, zvezde, drevesa ipd., saj pedagoška praksa večkrat pokaže, da z izbiro motiva, kot je na 

primer pomlad, dobimo večje število šablonskih oblik rož (zvončki in trobentice) in dreves, 

sonca, oblakov ipd. Z izbiro motiva smo načrtno spodbudili učence k ustvarjanju fantazijskih 

junakov, ki bi lahko spominjali na katere izmed junakov priljubljenih risank, animiranih serij in 

filmov. 

0

10

20

30

40

50

60

Prisotnost vpliva fantazijskih junakov iz

risank, animiranih serij in filmov

DA NE

 

Graf 6: Prikaz prisotnosti vpliva fantazijskih junakov iz risank, animiranih serij in filmov v risbah otrok. 

 

Ugotovili smo (Graf 6), da se vpliv fantazijskih junakov iz risank, animiranih serij in filmov kaže 

v risbah skoraj polovice otrok (48,7 %). Glede na to, da smo ob izvajanju učne ure podali 

navodila, da morajo učenci ustvariti fantazijskega junaka po svojih merilih in zamislih, je še 

vedno velik odstotek učencev, ki so posnemali podobo fantazijskih junakov, ki jih poznajo že od 

prej. Nekateri se niti niso trudili prikriti podobnosti med svojimi fantazijskimi junaki in junaki iz 
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risank, animiranih serij in filmov, medtem ko so drugi prevzeli le razne atribute, kot so preveza 

za oči, ogrinjalo, »superznak«, krila ipd. Rezultati nam lahko povedo, kako pozoren mora biti 

učitelj pri izbiri motiva, še posebej, če želi z njim usmeriti učence k ustvarjalnemu likovnemu 

izražanju.  

 

9 POVZETEK REZULTATOV 
 

Če povzamemo rezultate analize risb učencev tretjega razreda, ugotovimo, da je smo več 

šablonskega likovnega izražanja zaznali pri risbah deklic (37,5 %), saj je povsem ustvarjalno in 

inovativno risbo ustvarilo le 6 % tretješolk. Prisotnost šablon smo opazili pri 19 % risbah dečkov. 

Kljub temu je šablonsko risbo ustvarila več kot polovica tretješolcev (56,5 %). V petem razredu 

je več šablonskega likovnega izražanja možno zaznati pri risbah dečkov (30,5 %). Šablone smo 

opazili pri risbah 26 % deklic, prav toliko odstotkov petošolk pa šablonskih oblik ni uporabljalo. 

V tretjem razredu se je šablonsko izrazilo več deklic (37,5 %) kot dečkov  v petem razredu (30,5 

%). Prav tako kot v tretjem razredu se je več kot polovica učencev šablonsko likovno izrazila.  

 

Ugotovili smo, da se glede na spol šablonsko izraža več deklic (30,8 %) kot dečkov (25,6 %). 

Kljub temu pa se šablonsko izraža ravno tolikšen odstotek dečkov (25,6 %), kot tistih, katerih 

risbe odstopajo od utrjenih šablon, navad in stereotipov. Prisotnost šablon pri risbah v višjih 

razredih razredne stopnje pri deklicah upada, pri dečkih pa se zgodi ravno obratno, saj smo pri 

risbah petošolcev zasledili več šablonskih oblik kot pri tretješolcih.  

 

Zanimala nas je tudi prisotnost vpliva sodobnih medijev na likovno izražanje otrok. Opazili smo, 

da je na likovno izražanje otrok najbolj vplivala televizija, natančneje risanke oz. animirani filmi. 

Učenci so tematiko fantazijskega junaka povezovali s svojimi najljubšimi risanimi junaki, ki 

imajo čudežne lastnosti. V risbah so najpogosteje skušali upodobiti Supergirl (12,8 %), Batmana 

(10,3 %) in Supermana (7,7 %). Podobnost med fantazijskimi junaki, ki so jih učenci narisali, in 

risanimi junaki priljubljenih risank je bila na nekaterih risbah zelo očitna, drugje pa se je kazala 

predvsem pri določenih atributih, ki so jih imeli fantazijski junaki (preveza za oči, ogrinjalo, 
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»superznak«, krila ipd.). Največ fantazijskih junakov, ki so jih otroci narisali, je nosilo ogrinjalo 

(30,7 %), malo manj kot 18 % jih je nosilo znak na trupu ali ogrinjalu, prevezo za oči pa je nosilo 

skoraj 13 % vseh fantazijskih junakov.  

 

Ugotavljali smo, kateri šablonski lik se najpogosteje pojavlja v risbah otrok. Analiza risb je 

pokazala, da sta se v risbi otrok največkrat pojavili šablonski obliki sonce in živalska figura. 

Manjši vpliv na šablonsko narisane živalske figure je imela tudi demonstracijska risba, s pomočjo 

katere smo učencem želeli prikazati likovni problem risanja z uporabo linij različnih oblik, barv 

in debelin. Stereotipno narisana človeška figura se je pojavila pri skoraj 8 % risb, pojavile pa so 

se tudi šablonske oblike zvezd, lune, oblakov, rože, hiše in drevesa. Belamaričeva je v prvem 

delu svoje knjige Djete i oblik predstavila sedem najpogostejših motivov, ki jih otroci uporabljajo 

v svojih izdelkih. Ti motivi so po navadi tisti, ki sprožajo šablonsko likovno izražanje. Mednje 

spada motiv človeka, živali, svetlice, sonca, hiše in vozil. Če to primerjamo z svojimi rezultati, 

lahko vidimo, da smo v risbah učencev prepoznali skoraj vseh sedem najpogosteje predstavljenih 

motivov, saj nismo opazili le motiva vozil. 

 

Na koncu nas je zanimalo, ali izbira likovnega motiva spodbuja pojav šablon v risbah otrok. Ob 

načrtovanju raziskave in sestavljanju učne priprave smo se odločili za motiv fantazijskega junaka, 

saj smo sklepali, da bi izbrani motiv lahko spodbudil učence k ustvarjanju junakov, ki bi lahko 

spominjali na katere izmed tistih, ki se tolikokrat pojavljajo v različnih animiranih serijah, 

risankah in ne nazadnje tudi računalniških igricah. Ugotovili smo, da je več kot polovica učencev 

(56,4 %) v svojih risbah uporabila šablone vseh vrst, od tistih osnovnih oblik (sonce, človeška 

figura, hiša ipd.) do šablonski oblik, ki so nastale s posnemanjem podob znanih fantazijskih 

junakov iz risank, animiranih serij in filmov. Vpliv fantazijskih junakov iz risank, animiranih 

serij in filmov se je kazal v risbah skoraj polovice otrok (48,7 %). Pričakovali smo manjše število 

šablonskih risb, saj smo pri izvajanju učne ure še posebej poudarili navodila, da morajo učenci 

ustvariti fantazijskega junaka po svojih merilih in zamislih. Nekateri se niti niso trudili prikriti 

podobnosti med svojimi fantazijskimi junaki in junaki iz risank, animiranih serij in filmov, 

medtem ko so drugi prevzeli le razne atribute. 
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10 SKLEP 
 

S pomočjo raziskovalnih vprašanj smo ugotovili, da se več kot polovica učencev tretjega in 

petega razreda šablonsko likovno izraža. V risbah učencev smo namreč opazili večino 

najpogostejših motivov, ki jih otroci uporabljajo v svojih izdelkih in so po navadi tisti, ki 

sprožajo šablonsko likovno izražanje. Največkrat sta se pojavili šablonski obliki sonce in živalska 

figura, opazili pa smo tudi stereotipno narisane človeške figure, šablonske oblike zvezd, lune, 

oblakov, rože, hiše in drevesa. Ugotovili smo, da se glede na spol šablonsko izraža več deklic kot 

dečkov. S prihodom v šolo se med otroki namreč zelo hitro začnejo širiti šablonski, slabi likovni 

vplivi. Otroci so v tej starosti vedno bolj dovzetni za vplive okolja, za merila »lepe risbice«, ki 

jim jih vsiljuje neuko okolje, vedno bolj so pod vplivom raznih ilustracij, publikacij za otroke, 

reklamnih akcij, pobarvank itd. Izkazalo se je, da so ravno deklice tiste, ki želijo slediti tem 

merilom in jih posnemati v prepričanju, da bodo s tem ustvarile očem privlačno risbo, ne da bi 

vanjo vključile osebno noto, ki da vsaki umetnini svojevrsten pečat, jo dela edinstveno in 

unikatno.  

 

V risbah pa nismo zasledili le naučenih oblik likovnega izražanja, ki so jih v otroški likovni svet 

najverjetneje vnesli odrasli, saj smo v skoraj polovici risb zasledili tudi vpliv sodobnih medijev.  

Opazili smo, da je na likovno izražanje otrok najbolj vplivala televizija, natančneje risanke oz. 

animirani filmi. Risanke otrokom ponujajo širok spekter raznovrstnih likov, nenaravnih barv 

naravnih predmetov in fantazijskih oblik, kar se lahko odraža v otrokovem šablonskem likovnem 

izražanju. Podobnost med fantazijskimi junaki, ki so jih narisali učenci, in risanimi junaki 

priljubljenih risank, je bila na nekaterih risbah zelo očitna, drugje pa se je kazala predvsem pri 

določenih atributih, ki so jih imeli fantazijski junaki. Menimo, da bi učenci ob navodilih, naj 

narišejo fantazijskega junaka po svoji zamisli in merilih, morali biti doslednejši, saj so nekateri 

učenci narisali fantazijskega junaka, ki je bil tako zelo podoben tistemu iz priljubljene animirane 

serije, da v svoji risbi niso pokazali ravno velike mere inovativnosti oz. ustvarjalnosti. Drugačna 

je stopnja ustvarjalnosti pri tistih risbah, kjer so učenci s kombinacijo različnih atributov, ki so jih 

prevzeli iz različnih risank, ustvarili nek svoj fantazijski lik, ki je zaradi določenih karakteristik 

sicer spominjal na lik kakšnega znanega risanega junaka, ampak zaradi neke novitete, ki jo je 
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učenec dodal liku, težko natančno opredelimo, za imitacijo katerega znanega risanega junaka bi 

lahko šlo. Risanke otroke popeljejo v fantazijski svet, v katerem obstaja neskončno možnosti 

bivanja, življenjskih prostorov, oblik gibanja in nadnaravnih moči. Ob gledanju risank otroci 

aktivirajo svojo domišljijo in se za tisti čas preselijo v okolje nadnaravnega. Menimo, da je 

gledanje risank s tega vidika koristno, saj je analiza risb pokazala ogromno različnih pristopov k 

dojemanju fantazijskih junakov, njihovih nadnaravnih moči in zmožnosti, okolja, v katerem 

delujejo, in zunanjih podob.  

 

Ob načrtovanju raziskave in sestavljanju učne priprave smo se odločili za motiv fantazijskega 

junaka, saj smo sklepali, da bi izbrani motiv lahko spodbudil učence k ustvarjanju junakov, ki bi 

lahko spominjali na katere izmed tistih, ki se tolikokrat pojavljajo v različnih animiranih serijah, 

risankah in ne nazadnje tudi računalniških igricah. Iz izdelkov je dobro razvidno, da je likovni 

motiv učence zelo motiviral, hkrati pa se je pri risbah skoraj polovice otrok pokazal tudi vpliv 

priljubljenih fantazijskih junakov. Ta podatek nam lahko pove, kako pomembna je izbira motiva 

pri načrtovanju pouka likovne vzgoje. Nekateri motivi namreč že sami po sebi spodbudijo 

šablonsko likovno ustvarjanje. Ob skrbno načrtovanih likovnih motivih se otrokom razvija 

sposobnost opazovanja in ustvarjalnost, ki se kažeta v volji, ko se otrok sam na svoj način loti 

načrtovanja problema. Če iste motive ponavljamo iz leta v leto, ne moremo pričakovati velike 

raznolikosti. Če na primer izberemo motiv »znanilci pomladi« več let zapored,  bomo po vsej 

verjetnosti dobili malo zbirko zvončkov in trobentic, upodobljenih  na enak način. Če že 

izberemo takšen motiv,  je dobro, da učence peljemo na kakšen travnik ali jaso, kjer naj ustvarijo 

risbe oz. slike po opazovanju ali pa kasneje v razredu po spominu. Naberimo jim šopek kronic in 

zvončkov, da učenci pobližje spoznajo obliko cveta in vidijo, iz koliko barvnih odtenkov je 

sestavljena roža. Naša naloga je, da izbiramo čim bolj raznolike, privlačne in učencem dobro 

poznane motive, saj bomo le v tem primeru lahko pričakovali pestre in enkratne izdelke.  

 

Ob koncu naj še dodamo, da si je v današnjem času nesmiselno zatiskati oči pred tem, da so 

učenci na razredni stopnji še nedovzetni za sodobne tehnologije komunikacije in vizualna 

sredstva.  Na praksi učitelji in bodoči učitelji namreč kmalu ugotovijo, da se s pismenostjo otrok 

kmalu pojavi tudi uporaba sodobnih načinov komunikacije, kot so mobilni telefoni in socialne 
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mreže, masovna uporaba novih medijev pa je prisotna že v predšolski dobi otrok, ko se otroci 

srečajo s televizijo, igralnimi konzulami, računalnikom in računalniškimi igricami. Njihova 

močna prisotnost se kaže tudi v likovnem izražanju učencev. Vizualni svet sodobnih medijev 

ponuja širok spekter raznovrstnih likov, nenaravnih barv naravnih predmetov in domišljijskih 

oblik, kar lahko učitelji izkoristimo kot motivacijo oz. spodbudo za ustvarjanje. Če vse to 

kombiniramo še s skrbno načrtovanim likovnim motivom in ustrezno likovno tehniko, lahko 

pričakujemo izdelke, ki bodo v ponos tako učencem kot učiteljem in staršem.  
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12 PRILOGE 
 

PRILOGA A: Učni pripravi 

 

UČNA PRIPRAVA 

 

Študentka: Anita Dobrotinšek Datum: 28. 3. 2011 

Mentorici na Pef: dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez, dr. Uršula Podobnik 

Mentorica na OŠ: Jana Cimerman 

Osnovna šola: OŠ Hruševec, Šentjur 

Razred: 3. b 

Predmet: likovna vzgoja 

Likovno področje: risanje 

Likovna tehnika: flomaster 

Likovna naloga: risanje motiva z različno širokimi linijami po domišljiji z mokrimi materiali  

Likovni motiv: fantazijski junak 

Likovni materiali, orodja in podlage: flomastri različnih barv in debelosti, risalni list (velikost 

A4-formata) 

Metode dela: razgovor, razlaga, demonstracija, delo z materialom  

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: slike likovnih del znanih slikarjev, ki vsebujejo linije različnih 

debelin: Paul Klee: »Rising Sun«, Picasso: »Girl Before Mirror«, Joan Miro: »The Garden«. 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Medpredmetne povezave: matematika, spoznavanje okolja 

Cilji: 

Učenci: 

 obnovijo pojme črta (linija) – prostoročna, narisana s pripomočki, ravna, kriva, 

vodoravna, navpična, poševna, kratka, dolga, tanka, debela, sklenjena, nesklenjena, 

 na umetniških delih razlikujejo različnost črt in pojasnijo pojem risba, 
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 naštejejo primere, kaj v naravi in okolju vidijo kot črto, 

 s flomastri različnih debelin rišejo različne linije ter jih nizajo in v različni gostoti, 

 se prostoročno in sproščeno likovno izražajo, 

 razvijajo likovno domišljijo, 

 razvijajo vztrajnost, 

 kritično ovrednotijo svoje delo in dela sošolcev. 

Viri slikovnega gradiva: 

http://www.lawrence.edu/news/wriston/1995-1998/risinsun.html 

http://pphrseattle.files.wordpress.com/2010/10/picasso.jpg 

http://mindofsjb.files.wordpress.com/2010/02/joan-miro-the-garden2.jpg 

Literatura:  

Tacol, T. (2004). Likovne igrarije. Ljubljana: Debora. 

Butina, M. (2000): Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

Učni načrt za likovno vzgojo (1998). Zavod RS za šolstvo. 

 

Potek učne ure po etapah 

 

Učna etapa Potek učne ure 

UČITELJ UČENCI 

 

UVOD Z 

MOTIVACIJO 

 

Učencem pokažem fotografije likovnih del 

znanih slikarjev, ki vsebujejo linije (črte) 

različnih debelin, smeri in oblik.  

 

 

 

Spodbudim jih, da opišejo, kakšne vrste linij 

se pojavljajo na likovnih delih in kakšne 

vrste le-teh še poznajo.  

 

 

Primerjajo fotografije med 

sabo. Ugotovijo, da se na 

fotografijah znanih likovnih 

del pojavljajo linije različnih 

barv, debelin, smeri in oblik.  

 

Naštejejo primere, kaj v 

naravi in okolju vidijo kot 

črto.  

http://www.lawrence.edu/news/wriston/1995-1998/risinsun.html
http://pphrseattle.files.wordpress.com/2010/10/picasso.jpg
http://mindofsjb.files.wordpress.com/2010/02/joan-miro-the-garden2.jpg
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OSREDNJI 

DEL 

 

Vpeljava 

likovnega 

problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reševanje 

likovnega 

problema 

 

 

 

 

 

 

Učencem predstavim risbo, ki je narisana z 

linijami različnih debelin. Preko pogovora 

ugotovimo, da so črte lahko različne. 

 

 

 

Kakšne vse črte vidite na tej sliki? 

Ali so vse črte enako vidne? 

 

 

 

 

Pojasnjevanje povežem z različnimi snovmi 

različnih risal. Pogovor usmerjam v 

opisovanje različnih črt. Povem jim, da če 

želijo, da je neka ploskev temnejša, morajo 

nizati črte bolj tesno skupaj in obratno. 

 

Ob poimenovanju izdelka, ki nastane iz črt, 

ponovimo pojem – risba.   

 

Učence povprašam, kako posamezne črte 

sploh narišemo. 

 

 

Povem jim, da morajo  pri risanju biti 

pozorni na to, da je roka ves čas v zraku, 

sproščena. 

 

 

Ob pogovoru spoznajo, da je 

risba lahko sestavljena iz črt 

različnih barv, debelin, oblik 

in da so le-te lahko nanizane 

v različni gostoti.  

 

Opisujejo črte na sliki: 

prostoročne, ravne, krive, 

vodoravne, navpične, 

poševne, kratke, dolge, 

tanke, debele, sklenjene, 

nesklenjene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci podajo svoje 

predloge: npr. z ravnilom, 

prostoročno, s pisali 

različnih debeli, barv. 

Učenci opazujejo 

demonstracijo, poslušajo in 

sodelujejo. 
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Likovna naloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merila za 

vrednotenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učencem povem, da bodo danes  s flomastri 

različnih debelin narisali fantazijskega 

junaka z različno širokimi linijami, ki jih 

bodo nizali v različni gostoti.  

 

Z vprašanji spodbudim pogovor o 

fantazijskem junaku: 

Zamislite si, da bi se za en dan lahko 

spremenili v fantazijskega junaka. Kaj bi 

počeli? 

Kakšne nadnaravne sposobnosti bi imeli? 

Kako bi se gibali in sporazumevali? 

 

Spodbujam jih k zanimivim, inovativnim 

rešitvam. 

 

 

Učence opozorim na merila za vrednotenje, 

ki jih zapišem tudi na tablo:  

 

TABELSKA SLIKA 

Pri delu bodite pozorni na: 

 uporabo pridobljenega znanja o 

linijah različnih debelin, 

 pravilno uporaba materialov in 

pripomočkov, 

 izvirnost. 

 

 

 

Učenci si zamislijo, koga 

bodo narisali in kako. 

 

 

 

Učenci opisujejo fantazijske 

junake po svoji domišljiji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se seznanijo z merili 

oz. kriteriji vrednotenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                               Anita Dobrotinšek: Vizualno okolje in šablonska risba 

67 

 

 

Individualno 

delo učencev 

 

Razdelim risalne liste A4-formata.  

 

Po potrebi svetujem glede izvedbe likovne 

tehnike in opozarjam na risanje različnih 

linij.  

 

 

 

Učenci narišejo podobo 

fantazijskega junaka po 

lastni zamisli tako, da 

upoštevajo    

navodilo, ki ga je dala 

učiteljica.   

 

ZAKLJUČNI 

DEL 

 

 

 

 

Vrednotenje 

 

 

 

 

 

 

 

Učence povabim v krog. Likovna dela 

pritrdim z magneti na tablo. Spodbudim jih, 

da izpostavijo najbolj zanimive risbe in 

avtorji le-teh jih nato opišejo (kaj oz. koga 

so narisali).  

 

Spodbudim jih, da sami izpostavijo risbe, ki 

najbolj ustrezajo posameznim kriterijem, ki 

so napisani na tabli. 

 

Učenci, ki želijo še kaj povedati o svoji risbi 

ali izkušnjah z današnjo nalogo, dobijo 

možnost.  

 

 

 

Učenci pospravijo svoje 

delovne prostore ter zložijo 

vse pripomočke na prvotna 

mesta. 

 

 

Vrednotijo risbe, povedo 

katera se jim zdi najbolj 

zanimiva ter zakaj. 

 

 

 

Učenci vrednotijo risbe 

glede na kriterije, ki so 

zapisani na tabli. 
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UČNA PRIPRAVA 

 

Študentka: Anita Dobrotinšek Datum: 28. 3. 2011 

Mentorici na Pef: dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez, dr. Uršula Podobnik 

Mentorica na OŠ:  prof. Hermina Šeško 

Osnovna šola: OŠ Hruševec, Šentjur 

Razred: 5. a 

Predmet: likovna vzgoja 

Likovno področje: risanje 

Likovna tehnika: flomaster 

Likovna naloga: risanje motiva z različno širokimi linijami po domišljiji z mokrimi materiali  

Likovni motiv: fantazijski junak 

Likovni materiali, orodja in podlage: flomastri različnih barv in debelosti, risalni list (velikost 

A4-formata) 

Metode dela: razgovor, razlaga, demonstracija, delo z materialom  

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: slike likovnih del znanih slikarjev, ki vsebujejo linije različnih 

debelin: Paul Klee: »Rising Sun«, Picasso: »Girl Before Mirror«, Joan Miro: »The Garden«. 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Medpredmetne povezave: matematika, spoznavanje okolja 

Cilji: 

Učenci: 

 pojasnijo posebnosti črt po obliki, legi (smeri), debelini, dolžini, 

 povedo posebnosti gostega in redkega nizanja različnih črt, 

 opišejo nastalo svetlo in temno črtno ploskev, 

 aplicirajo svetle in temne črtne ploskve s površinami predmetov, rastlin, živali, človeka v 

naravi in okolju, 

 analizirajo narisane črtne ploskve na risbah umetnikov, 

 s flomastri različnih debelin rišejo različne linije ter jih nizajo in v različni gostoti, 
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 se prostoročno in sproščeno likovno izražajo, 

 razvijajo likovno domišljijo, 

 razvijajo vztrajnost, 

 kritično ovrednotijo svoje delo in dela sošolcev. 

Viri slikovnega gradiva: 

http://www.lawrence.edu/news/wriston/1995-1998/risinsun.html 

http://pphrseattle.files.wordpress.com/2010/10/picasso.jpg 

http://mindofsjb.files.wordpress.com/2010/02/joan-miro-the-garden2.jpg 

Literatura:  

Tacol, T. (2004). Likovne igrarije. Ljubljana: Debora. 

Butina, M. (2000): Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

Učni načrt za likovno vzgojo (1998). Zavod RS za šolstvo. 

 

Potek učne ure po etapah 

 

Učna etapa Potek učne ure 

UČITELJ UČENCI 

 

UVOD Z 

MOTIVACIJO 

 

Učencem pokažem fotografije likovnih del 

znanih slikarjev, ki vsebujejo linije (črte) 

različnih debelin, smeri in oblik.  

 

 

Spodbudim jih, da povedo posebnosti 

gostega in redkega nizanja različnih črt. 

 

 

 

Spodbudim jih, da opišejo, kakšne vrste linij 

se pojavljajo na likovnih delih in kakšne 

 

Primerjajo fotografije med 

sabo in pojasnijo posebnosti 

črt po obliki, legi (smeri), 

debelini, dolžini.  

 

Opišejo posebnosti gostega 

in redkega nizanja različnih 

črt ter opišejo nastalo svetlo 

in temno črtno ploskev. 

 

Naštejejo primere, kaj v 

naravi in okolju vidijo kot 

http://www.lawrence.edu/news/wriston/1995-1998/risinsun.html
http://pphrseattle.files.wordpress.com/2010/10/picasso.jpg
http://mindofsjb.files.wordpress.com/2010/02/joan-miro-the-garden2.jpg
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vrste le-teh še poznajo.  

 

črto. Aplicirajo svetle in 

temne črtne ploskve s 

površinami predmetov, 

rastlin, živali, človeka v 

naravi in okolju. 

 

 

OSREDNJI 

DEL 

 

Vpeljava 

likovnega 

problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reševanje 

likovnega 

problema 

 

Učencem predstavim risbo, ki je narisana z 

linijami različnih debelin. Preko pogovora 

ugotovimo, da so črte lahko različne. 

 

 

 

 

 

Kakšne vse črte vidite na tej sliki? 

Ali so vse črte enako vidne? 

 

 

 

 

Pojasnjevanje povežem z različnimi snovmi 

različnih risal. Pogovor usmerjam v 

opisovanje različnih črt. Povem jim, da če 

želijo, da je neka ploskev temnejša, morajo 

nizati črte bolj tesno skupaj in obratno. 

 

Učence povprašam, kako posamezne črte 

sploh narišemo. 

 

 

Ob pogovoru spoznajo, da je 

risba lahko sestavljena iz črt 

različnih barv, debelin, oblik 

in da so le-te lahko nanizane 

v različni gostoti. 

Analizirajo narisane črtne 

ploskve na predstavljeni 

risbi. 

Opisujejo črte na sliki: 

prostoročne, ravne, krive, 

vodoravne, navpične, 

poševne, kratke, dolge, 

tanke, debele, sklenjene, 

nesklenjene. 

 

 

 

 

 

 

Učenci podajo svoje 

predloge: npr. z ravnilom, 

prostoročno, s pisali 
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Likovna naloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merila za 

vrednotenje 

 

 

 

 

 

 

Povem jim, da morajo  pri risanju biti 

pozorni na to, da je roka ves čas v zraku, 

sproščena. 

 

 

Učencem povem, da bodo danes  s flomastri 

različnih debelin narisali fantazijskega 

junaka z različno širokimi linijami, ki jih 

bodo nizali v različni gostoti.  

 

Z vprašanji spodbudim pogovor o 

fantazijskem junaku: 

Zamislite si, da bi se za en dan lahko 

spremenili v fantazijskega junaka. Kaj bi 

počeli? 

Kakšne nadnaravne sposobnosti bi imeli? 

Kako bi se gibali in sporazumevali? 

 

Spodbujam jih k zanimivim, inovativnim 

rešitvam. 

 

 

Učence opozorim na merila za vrednotenje, 

ki jih zapišem tudi na tablo:  

 

TABELSKA SLIKA 

Pri delu bodite pozorni na: 

 gosto oz. redko nizanje različnih črt, 

 uporabo pridobljenega znanja o 

različnih debeli, barv. 

Učenci opazujejo 

demonstracijo, poslušajo in 

sodelujejo. 

 

 

Učenci si zamislijo, koga 

bodo narisali in kako. 

 

 

 

Učenci opisujejo fantazijske 

junake po svoji domišljiji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se seznanijo z merili 

oz. kriteriji vrednotenja. 
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Individualno 

delo učencev 

linijah različnih debelin, 

 pravilno uporaba materialov in 

pripomočkov, 

 izvirnost. 

 

Razdelim risalne liste A4-formata.  

 

Po potrebi svetujem glede izvedbe likovne 

tehnike in opozarjam na risanje različnih 

linij.  

 

 

 

 

 

 

 

Učenci narišejo podobo 

fantazijskega junaka po 

lastni zamisli tako, da 

upoštevajo    

navodilo, ki ga je dala 

učiteljica.   

 

ZAKLJUČNI 

DEL 

 

 

Vrednotenje 

 

 

 

 

 

Učence povabim v krog. Likovna dela 

pritrdim z magneti na tablo. Spodbudim jih, 

da izpostavijo najbolj zanimive risbe in 

avtorji le-teh jih nato opišejo (kaj oz. koga 

so narisali).  

 

Spodbudim jih, da sami izpostavijo risbe, ki 

najbolj ustrezajo posameznim kriterijem, ki 

so napisani na tabli. 

 

Učenci, ki želijo še kaj povedati o svoji risbi 

ali izkušnjah z nalogo, dobijo možnost.  

 

 

Učenci pospravijo delovne 

prostore ter zložijo 

pripomočke na svoja mesta. 

 

Vrednotijo risbe, povedo 

katera se jim zdi najbolj 

zanimiva ter zakaj. 

 

 

 

Učenci vrednotijo risbe 

glede na kriterije, ki so 

zapisani na tabli. 
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SLIKOVNO GRADIVO (učni pripomočki pri izvajanju učne ure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Klee: »Rising Sun«  

Picasso: »Girl Before Mirror«                                 Joan Miro: »The Garden« 
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PRILOGA B:  

Risbe učencev 3. razreda, ki so bile vključene v raziskavo empiričnega dela diplomske naloge. 
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Risbe učencev 5. razreda, ki so bile vključene v raziskavo empiričnega dela diplomske naloge. 
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