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Povzetek
Raziskovalna naloga v teoretičnem delu predstavi risanko oz. animirani film, njegove začetke
ter Walta Disneyja. Prav tako je predstavljenih nekaj Disneyjevih izbranih celovečernih risanih
filmov, ki smo jih v raziskovalnem delu pregledale in analizirale z vidika nasilja – fizičnega,
verbalnega, psihičnega ter spolnega. V raziskavo smo zajele tudi vzorec več kot 100 staršev
predšolskih in nižješolskih otrok, ki so podali svoje mnenje in izkušnje v zvezi z risankami in
nasiljem ter vzorec vzgojiteljic v Vrtcu pri OŠ Žiri. V sklepu smo intervjuvale še strokovnjakinjo
za področje vzgoje za medije, ki nam je podala odgovore na naša vprašanja.
Ključne besede: Walt Disney, animirani film, risani junaki, nasilje

Zahvala
Rade bi se zahvalile našima mentoricama Petri Novak in Barbari Peternel, ki sta nas vodili
skozi izdelavo naloge in nam pri tem pomagali.
Lepa zahvala pa gre tudi naši intervjuvanki Karmen Erjavec, ki nam je prijazno priskočila na
pomoč in odgovorila na vprašanja. Za pomoč pa se zahvaljujemo vsem anketirancem, ki so si
vzeli nekaj časa in rešili našo anketo.
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1 UVOD
Smo Nela, Tara in Lucija, učenke 7. razreda. Resda nismo več majne deklice, a risanko vseeno
rade pogledamo. Sedaj pridejo v poštev bolj celovečerne risanke, tj. kot filmi. Vsakokrat, ko v
šoli dobimo možnost ogleda risanke, smo vsi učenci vedno za. Čeprav pri naših sošolcih sedaj
večkrat naletimo na posnemanje prizorov različnih socialnih omrežij, pa pri mlajših – ko jih
opazujemo, npr. v vrsti za kosilo – opazimo določena vedenja, za katera še sami namignejo,
da so iz risank. In če so za pravljice vedno rekli, da so vzgojne, po drugi strani pa spodbujajo
nasilje, verjamemo, da imajo risanke enak učinek. Morda še večji, saj je pri risankah, kjer
imamo vizualno podobo že nakazano, posnemanje še lažje.
Odločile smo se, da naredimo raziskovalno nalogo na temo nasilja v Disney risankah. Za tega
avtorja smo se odločile, ker smo v otroštvu najraje gledale Disney risanke. Naš namen je bil
ugotoviti, kakšnega nasilja je največ ter če ga tudi drugi zaznajo, bodisi otroci, ki jih gledajo,
bodisi njihovi straši.
Kot že rečeno - ko opazujemo sošolce, otroke, malčke pogosto opažamo vpliv risank. Veliko
se jih zaradi risank obnašajo drugače; zdi se, da posnemajo vedenje junakov. Drugi nosijo
nahrbtnike, oblačila, igrače ipd., na katerih so vtisnjeni njihovi najljubši risani junaki. Opazile
smo tudi, da nekateri uporabljajo izraze ali pa tudi nasilne kretnje/gibe iz risank.
Sedaj so risanke tudi bolj dostopne in si jih vedno več otrok ogleda brez problema.
Namen naše naloge je tudi spodbuditi starše, da bi razmisli o količini in vrsti , ki jih gledajo
njihovi otroci. Obenem imamo tudi same razlog, da si izbrane risanke še enkrat ogledamo in
ob njih uživamo. Pred samim raziskovanjem pa smo si postavile sledeče hipoteze:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Risanke vsebujejo največ fizičnega nasilja.
Risanke imajo nasilje enakomerno prerazporejeno na celotno dolžino.
Vsi starši skrbno izbirajo risanke brez nasilja.
Otroci pogosto posnemajo risane junake.
Šolski otroci gledajo risanke vsak dan.
Otroške risanke imajo manj nasilja kot oddaje za odrasle.
Risanke imajo tudi pozitiven vpliv.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 WALT DISNEY
Walt Disney je avtor mnogih najlepših Disneyjevih risank. Začel je s slavno Miki Miško in
drugimi. Po njegovi smrti je njegovo podjetje (Disney) vodil njegov brat Roy Oliver Disney.
Sedaj podjetje vodijo drugi ljudje. Njegovo polno ime je Walter Elias Disney.
Walt Disney se je rodil 5. decembra leta 1901 v Chicagu v ZDA. Po poklicu je bil producent,
režiser, scenarist, igralec, animator, podjetnik. Bil je tudi velik človekoljub. Imel je tri brate in
eno sestro ter dva otroka. Umrl je 15. decembra leta 1966.
Zaradi njegovega podjetja in dobrih zgodb pa sedaj po celem svetu stoji kar nekaj Disneyworldov, natančneje 12. To je nekakšen zabaviščni park z Disney temo in z Disney junaki (Menard,
2007).
Walt Disney je eden najslavnejših mož našega stoletja. Brez dvoma ga je mogoče prišteti kar
k iznajditeljem, čeravno človeškega življenja ni obogatil s kakšno tehnično iznajdbo. Toda to
je storil na drugem področju, ki je prav tako trdno zasajeno v človeka in brez njega ne bi mogel:
iznašel je čudežno zabavo, filmsko risanko, z njo vred pa kar nekaj figur, ki so postale
sestavina našega življenja – enako kot kolo, lokomotiva ali avtomobil (Reintberger, 1989).

2.2 ANIMIRANI FILM
Animirani film je filmska zvrst animiranja risb, lutk, kolažev, predmetov in drugih živih ali neživih
stvari, posnetih v tehniki sličice za sličico s filmsko ali video kamero, fotoaparatom ali narejenih
s pomočjo računalnika. Animacija deluje z uporabo optične iluzije. Človeško oko in možgani
zaznajo od 10 do 12 sličic na sekundo. To je meja, pri kateri oko ne zazna več posamezne
sličice, temveč jih zazna kot gibanje. Razumevanje delovanja vida pomaga animatorju, da v
dovolj hitrem kratkem časovnem obdobju naredi sosledje sličic, ki se med seboj malenkostno
razlikujejo ter tako ustvarijo gladke in realistične podobe, ki dajo gledalcu iluzijo gibanja.
Pri animaciji obstaja pravilo 24 sličic na sekundo, ki so standard za gladko gibanje še tako
hitrih in zapletenih gibov. Ta način risanja se imenuje animiranje na eno sličico. Sedaj se vedno
bolj uporablja animiranje na dve sličici, kar pomeni, da je prikazana vsaka druga sličica, kar je
12 slik na sekundo.
Animirani film iz samih slik brez komunikacije gledalcem ne pomeni nič. Animator je tisti, ki s
svojim slogom, pristopom in tehniko vdihne življenje svojemu liku in mu s tem oblikuje značaj
ter vzbudi občutke pri gledalcu, ki se na ta način zlahka vživi v vlogo junaka.
Eden izmed bolj znanih ustvarjalcev animiranih filmov je bil Walt Disney.
Disneyjeva izjava, ki postane tudi njegovo vodilo, se glasi: »Dokler lik nima jasno opredeljene
osebnosti, mu nihče ne verjame. Lahko dela tudi smešne ali zanimive stvari, toda če se
gledalec ne identificira z njim, se bodo njegova dejanja zdela neresnična. Če lik nima značaja,
gledalec zgodbe ne zazna kot resnične.« Miki Miška je prvi in najbolj znan Disneyjev lik, v
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katerem so združena ustaljena pravila in značilnosti animacije. Njegovo telo je narejeno iz
vodilnih krogov, ki odpravljajo oglatost komolcev in kolen ter jih preoblikujejo v mehke tekoče
linije, prijetne za opazovanje in lažjo animacijo. Tudi njegova prevladujoča črna barva vpliva
na kontrast z okoljem, saj v tistem obdobju še ni bilo barvnih filmov (D'Amicco, 2019).

Slika 1: Miki Miška

Leta 1937 je Walt Disney ustvaril prvi animirani celovečerni film Sneguljčica in sedem palčkov.
Gre za prvi celovečerni animirani film, ki je bil v celoti izdelan z ročno narisano animacijo. Walt
Disney se je zavedal, da njihovi filmi niso samo za zabavo, ampak so pomembni tudi za
tehnološki razvoj. Prvi začnejo uporabljati zgodboris, ki je bil do tedaj prisoten le v filmski
industriji.
Animirani film Pepelka (1950) vsebuje komične elemente. Ti elementi so kasneje postali
osnova v vseh Disneyjevih animiranih filmih. Običajno so to živali prijetnega videza, kot so
nerodne in smešne miške pri Pepelki, godrnjava sova v Meč v kamnu ali pa veseli medved v
Knjiga o džungli.
Walt Disney je bil sposoben spremeniti tehnične vidike, ki označujejo nove celovečerne filme
do te mere, da je v vsako produkcijo poskušal uvesti nekaj novosti v formatu animiranega filma,
tehniki animacije ali v njihovih učinkih. Animirani film Dama in potepuh (1955) je prvi animirani
filmi, ki je bil animiran s kineskopom. Ta tehnika animiranja je omogočila uporabo večjega
zaslona, ki je hkrati omogočal povečavo bližnjega plana in s tem animatorjem dal možnost za
večjo izrazno moč likov.
Po smrti Disneyja so želeli njegovi nasledniki nadaljevati z zastavljenimi smernicami, vendar
zaradi ustvarjalnega zatona in težav z modernizacijo niso dobili pravega ravnotežja.
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Tako
je
začela
kakovost
animiranih
filmov
pešati.
Disneyjeva produkcija je ostala slaba vse do obdobja digitalizacije. V Mali morski deklici (1989)
so prva ozadja, ki so bila pobarvana v računalniški tehniki, Tarzan (1999) pa je prva hibridna
animacija, pri kateri so liki narejeni v 2D-tehniki, ozadja pa v 3D-tehniki.
Leta 2006, ko se produkcijska hiša Disney združi s produkcijsko hišo Pixar, preidejo na 3Dračunalniško animacijo.
(http://www.solafilma.si/upload/filemanager/vsebinaobjav/Prassel_Animirani_film_skozi_prost
or_in_cas.pdf)

2.2.1 Risanka
Risanka je vrsta ilustracije, včasih animirana, običajno v nerealističnem slogu. Poseben pomen
se je sčasoma razvil, vendar se sodobna raba običajno nanaša na podobo ali serijo podob.
Film za svojo animacijo temelji na zaporedju ilustracij. Nekdo, ki ustvarja risanke, se po
domače imenuje risar, običajno pa se imenuje animator.
Koncept je nastal v srednjem veku in je najprej opisal pripravljalno risbo, imenovano karton,
za umetniško delo, kot so slika, freska, tapiserija ali vitražno okno. V 19. stoletju, ki se je začelo
v reviji Punch leta 1843, se je risanka – sprva ironično – začela sklicevati na šaljive ilustracije
v revijah in časopisih. Potem so ga uporabljali tudi za politične risanke in stripe. Ko se je medij
razvil, se je v začetku 20. stoletja začel nanašati na animirane filme, ki so bili podobni risanim
risbam.
V tiskanih medijih je risanka ilustracija ali serija ilustracij, ki so po navadi šaljive. Ta uporaba
sega v leto 1843, ko je revija Punch izraz uporabila za satirične risbe na svojih straneh, zlasti
za skice Johna Leecha. Prva izmed njih je parodirala pripravljalne kartone za velike
zgodovinske freske v takrat novi Westminski palači. Prvotni naslov teh risb je bil Mr Punch's
face is the letter Q, novi naslov risanka pa naj bi bil ironičen, sklic na samozavestno držo
politikov iz Westminstra.
Seveda, danes je veliko dobrih risank s precej dobrim zapletom, barvitim, veselim, a kljub temu
Disney ne izgubi vodilnih položajev. Obstaja cel seznam Disneyjevih risank, ki so prejele
nagrade. Danes, če preklapljate med kanali, boste naleteli na Disneyjev film, zagotovo se
boste zadržali in si ogledali vsaj nekaj minut. Kakšna je skrivnost Walt Disneyja? Risanke so
vedno prijazne in živahne. Njihov humor je razumljiv tako odraslim kot otrokom. Ne samo, da
imajo glavni junaki smisel za humor in samo-ironijo, vedno imajo prijatelje ali pomočnike, ki so
neverjetno srčkani in smešni (Abu opica ali Parrot Iago, rakovica Sebastian ali Mikko iz
Pocahontasa, Timon in Pumba, Sidney, itd.).
Poleg dejstva, da imajo junaki problem, ki ga morajo rešiti, vedno pridejo do najpomembnejših
zaključkov o ljubezni, prijateljstvu, družini, osamljenosti in sanjah. Njihove besede in čustva se
prenašajo in prežijo gledalca, ne da bi ga pustil ravnodušnega do risanih slik. Po ogledu se
mnogi otroci zaljubijo v like in se identificirajo z njimi. In odrasli imate priložnost, da se potopite
v otroštvo. V Rusiji televizijski kanal Disney oddaja 24 ur na dan. Ogledate si lahko filme,
televizijske oddaje in karikature Disneyjevega kanala, ki se nenehno posodablja, popolnoma
brezplačen (Volarič, 2015).
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2.3 DISNEYJEVI LIKI
V nadaljevanju predstavljamo Disneyjeve like, ki smo si jih izbrale za ogled filmov.

2.3.1 Lili in Žverca
Za Lili, osamljeno havajsko deklico, ki živi z devetnajstletno sestro Nani, življenje načrtuje
velike in pomembne spremembe. Sestrici se iz dneva v dan borita, da bi si ustvarili prijetno in
varno življenje po smrti svojih staršev, vendar jima trenutno prav nič ne gre dobro od rok. Kober
Očalar, strašansko resen in strog socialni delavec, Nani nekako ne zaupa, da je sposobna
skrbeti za mlajšo sestrico Lili, zato se večkrat nenajavljen prikaže na obisku. Ob eni takih
priložnosti najde sestrici v burnem prepiru, njuno hišico pa v popolnem neredu. Kober opozori
Nani, da mora v skromnih treh dneh dokazati, da je odgovorna varuhinja in skrbnica za Lili,
sicer bo prisiljen ukrepati drugače. Kasneje pa Lili dobi prav posebnega prijatelja, ki ga
poimenuje Žverca.
Lili in Žverca je risanka, katere scenarij sta napisala Dean Deblois in Chris Sanders. Je
animirana komedija, družinski, znanstveno fantastičen film. Režiserja sta oba scenarista. V
sinhroniziranem filmu igrajo Jason Scott Lee, Deveigh Chase, Tia Carrere, David Ogden, Chris
Sanders, Ving Rhames in Kevin McDonald. Film traja eno uro in petindvajset minut. Nastal je
leta 2002. Na film je bilo veliko dobrih odzivov ljudi, ki so si ga ogledali (www.kolosej.si).

Slika 2: Lili in Žverca

2.3.2 Princesa in žabec
V tem risanem filmu spozna princesa Tiana prav posebnega princa, ki ji postane všeč. Zaplet
pa nastane, ko zlobni čarovnik spremeni princa v žabo. Tiana najprej ne verjame, da je to on,
na koncu pa tudi sama postane žaba in skupaj z žabcem se odpravita na pustolovščino, na
kateri se skušata preobraziti nazaj v človeka.
Princesa in žabec je animirana risanka, ki je stara dvanajst let. Nastala je v Združenih državah
Amerike. Scenarij so napisali Ron Clements, Rob Edwards, Greg Erb, Don Hall, John Musker,
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Jason Oremland. Zrežirala pa sta dva scenarista, in sicer Ron Clements in John Musker. Ta
film je animirana družinska komedija oziroma muzikal. Risanka je bila sinhronizirana tudi v
slovenščino. Prav tako so bile sinhronizirane pesmi v risanki. Slovensko sinhronizacijo je
režirala Tanja Ribič, prevedla jo je Vesna Žagar, sinhroniziral pa jo je Studio Ritem. Tako kot
pri prejšnji so tudi pri tej risanki odzivi zelo dobri. www.kolosej.si).

Slika 3: Princesa in žabec

2.3.3 Pogum
Pogum prikazuje junaško dogodivščino princese Meride, izurjene lokostrelke in trmaste hčere
kralja Fergusa in kraljice Elinor. Merida je odločena, da se bo podala na svojo pot v življenju
in se tako upre starodavnemu običaju, ki je svet za neposlušne in uporniške lorde. Meridina
nepremišljena dejanja povzročijo v kraljestvu zmešnjavo in sprožijo val besa. Ko se po pomoč
obrne na čudaško čarovnico, ji je izpolnjena usodna želja. Zaradi nevarnosti, ki sledi, mora
Merida uporabiti vse svoje sposobnosti in spretnosti, da pravočasno izniči vražje prekletstvo
in odkrije pomen pravega poguma.
Pogum je sinhronizirana, družinska, animirana, pustolovska risanka. Izšla je leta 2012 v
Združenih državah Amerike (www.kolosej.si).
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Slika 4: Meride

2.3.4 Zlatolaska
Zlatolaska ali drugače Tangled, kar pomeni zapleten, je animirana glasbeno – pustolovska
komedija, ki jo je produciral Walt Disney Animation Studios in izdal Walt Disney
Pictures. Ohlapno temelji na nemški pravljici Rapunzel v zbirki ljudskih pravljic, ki sta jo
izdala brata Grimm, je 50. Disneyjev animirani celovečerni film. Pred izidom filma je bil njegov
naslov spremenjen iz Rapunzel v Tangled , da naj bi film tržil nevtralno glede na spol. Izšla je
leta 2010 v Združenih državah Amerike in traja točno 100 minut. Kritiki so film pohvalili zaradi
animacije, scenarija, likov in glasbe. Film je bil nominiran za številne nagrade, med drugim
za najboljšo izvirno pesem na 83. podelitvi oskarjev (www.kolosej.si).
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Slika 5: Zlatolaska

2.3.5 Koko in velika skrivnost
Kljub temu, da Kokova družina že več generacij vztrajno prepoveduje ukvarjanje z glasbo
komur koli v družini, Miguel vseeno nenehno sanja o tem, da bi postal odličen glasbenik, kot
je bil njegov idol Ernesto de la Cruz. V obupanih poizkusih pokazati svoj talent, se Miguel po
nizu skrivnostnih dogodkov znajde v pisanem svetu mrtvih. Tukaj srečuje svoje prednike, ki se
vsi po vrsti trudijo, da bi mu pomagali preiti nazaj v svet živih. A tudi oni imajo le en pogoj – da
se preneha ukvarjati z glasbo.
Film je nastal leta 2017 v ZDA. Film je dolg 109 minut, torej eno uro in 49 minut. Film pa je na
IMDB-ju dobil tudi kar precej visoko oceno 8.4/10 (www.kolosej.si).
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Slika 6: Koko in velika skrivnost

2.3.6 Iskanje malega Nema
Če si drobcena riba, je življenje ob Koralnem grebenu strahovito nevarno. Marlin, ki sam vzgaja
sinka Nema, ves čas živi v strahu in napetosti. Prvi šolski dan mora Nemo zapustiti varno
zavetje doma. Kasneje pa Nema ujame ribič in Marlin se odloči, da bo poiskal svojega sina.
Pri iskanju mu pomaga tudi ribica Dori; ribica s kratkoročnim spominom.
Film je izšel leta 2003 v ZDA. Film je dolg 101 minuto. Tudi ta film ima kot ostali precej
pozitivne komentarje (ocena na IMDB-ju 8.1/10) (www.kolosej.si).
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Slika 7: Nemo

2.3.7 Ledeno kraljestvo l
V tej animirani pustolovščini spoznamo simpatično Ano, ki mora poiskati sestro Elzo, saj ima
ta unikaten dar – vse, česar se dotakne, spremeni v led. Zaradi tega je kraljestvo Arendelle
namreč ujeto v večen sneg in led. Poveže se s Krištofom in njegovim zvestim jelenom Svenom,
ki ji pomagata pri iskanju. Na poti srečajo mistične škrate ter zelo zabavnega snežaka, ki sliši
na ime Olaf.
Izšla je leta 2013. Film je dolg 108 minut, torej eno uro in 48 minut. Odzivi so pozitivni (ocena
na IMDB-ju 7.4/10). Risani film pa je dobil tudi oskarja za najboljši animirani film in izvirno
pesem (www.kolosej.si).

Slika 8: Ledeno kraljestvo I

2.3.8 Luka
Luka je animirana fantazijska risanka, ki je izšla leta 2021. Nastala je v Združenih državah
Amerike. Mike Jones in Jesse Andrews sta napisala scenarij, zrežiral pa je Enrico Casarosa.
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Film traja eno uro in petintrideset minut. Prejel je na splošno pozitivne ocene kritikov s
pohvalami za vizualno sliko, glasovno igro in nostalgičen občutek. Bil je tudi najbolj gledan
pretočni film leta 2021 z več kot 10,6 milijarde gledanih minut (www.kolosej.si).

Slika 9: Luca

2.3.9 Vaiana
Vaiana, animirani film o pustolovski najstnici, ki se poda na nevarno odpravo, da bi rešila svoje
ljudi. Vaiana na potovanju spozna nekoč močnega polboga Mauija, ki jo vodi skozi odpravo in
ji pomaga, da postane vrhunska navigatorka. Skupaj plujeta prek oceana in med nevarno
pustolovščino srečujeta številne velikanske pošasti, Vaiana pa s svojo potjo izpolni starodavno
nalogo svojih prednikov ter odkrije nekaj, kar je že od nekdaj iskala - lastno identiteto.
Vaiana ali Oceania je animirana Disneyjeva risanka, ki je nastala leta 2016 v Združenih
državah. Napisana je bila na podlagi legend o Mauiju. Film traja 107 minut (1h in 46min.).
Sprva je bila v angleškem jeziku, kasneje pa je bila sinhronizirana tudi v več drugih jezikov,
med njimi tudi v slovenščino (www.kolosej.si).
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Slika 10: Vaiana

2.3.10 Ledeno kraljestvo ll
Z novimi pustolovščinami se vračata sestri Ana in Elza ter njuna prijatelja, zabavni snežak
Olaf in zvesti Krištof s severnim jelenom Svenom. Zopet jih čaka nevarna pot v čarobni gozd.
Ledeno kraljestvo ll ali Frozen ll je animirana Disneyjeva risanka, ki je predvajana leta 2019,
torej 7 let po izdaji prvega dela. Njena režiserja sta Chris Buck in Jeniffer Lee. Slednja je tudi
avtorica scenarija. Ta zelo priljubljena risanka je dolga 104 minute. Sprva je bila angleška, a
seveda prav tako kot druge risanke je bila kasneje sinhronizirana v več drugih jezikov, med
njimi tudi v slovenščino (www.kolosej.si).

Slika 11: Ledeno kraljestvo II
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2.4 VRSTE NASILJA
Poznamo več vrst nasilja, in sicer:






fizično oz. telesno nasilje,
psihično oz. duševno nasilje,
verbalno nasilje,
ekonomsko nasilje,
spolno nasilje.

V družbi je fizično nasilje za mnoge edina oblika nasilja, ki jo poznajo in priznavajo, saj je
najbolj vidna oblika nasilja. Med najbolj pogoste znake te oblike nasilja se prištevajo udarci z
roko ali predmetom, odrivanje, lasanje, ožiganje, brce, pohabljanje in umor kot najhujša oblika
fizičnega nasilja.
Psihično nasilje je najbolj razširjena oblika nasilja. Glavna značilnost psihičnega nasilja je
konstantnost. Večinoma gre za verbalno nasilje, ki se odraža v obliki čustvenega izsiljevanja,
ki ga spremljajo vse oblike groženj oziroma ustrahovanja. K psihičnemu nasilju se uvrščata
tudi verbalno in ekonomsko nasilje.
Verbalno ali besedno nasilje je ena izmed najbolj razširjenih, ob enem pa tudi najbolj
spregledanih oblik nasilja. Verbalno nasilje je nasilje z besedami, ki škodujejo posameznikovi
samopodobi in podobno.
Ekonomsko nasilje je zelo prepleteno s psihičnim nasiljem. Pri tej obliki nasilja gre torej za to,
da je žrtev omejena delno ali v celoti pri razpolaganju z nepremičninami in s finančnimi sredstvi.
Najpogosteje se pojavlja v družini, med partnerjema in nad otroki. Najbolj klasičen primer te
oblike nasilja je neplačevanje skupnih stroškov v partnerskem odnosu, sem pa uvrščamo tudi
ne prispevanje v družinski proračun, nasilen odvzem denarja, odvzem vrednih predmetov ter
osebne lastnine ipd. (Plaz in Veselič, 2002).
Med spolno nasilna dejanja se ne prišteva samo posilstvo, ampak tudi spolna zloraba otrok in
slabotnih oseb, nesramne in neprimerne pripombe na temo spolnosti, nadlegovanje
(otipavanje in poljubljanje) in opazovanje žrtve, siljenje v gledanje pornografskih vsebin, incest
in nadlegovanje na delovnem mestu (Plaz in Veselič, 2002). Žrtev ne glede na časovni razpon
zlorabe doživlja strah, jezo, sram, zmedenost, krivdo, samoobtoževanje.
Zanemarjanje otrok je prav tako zloraba in zloraba je nasilje.
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3 RAZISKOVALNI DEL
V raziskovalnem delu smo skušale ugotoviti, kako je z nasiljem v določenih Disneyjevih
risankah in kako smo tega zaznavale me oz. ga zaznavajo starši/vzgojiteljice. Predstavile
bomo metode, s katerimi smo pridobile informacije in podatke, predstavljene v raziskovalni
nalogi.

3.1 METODOLOGIJA
Osnovno teorijo smo pridobile na podlagi prebrane sociološke teorije o omenjeni temi. Da smo
dobile splošno sliko o tem, kako je z nasiljem v risankah in s produkcijo Disneyjevih risank,
smo iskale po različnih pisnih virih, največ v naši lokalni knjižnici pa tudi v knjižnici Fakultete
za družbene vede. Izposodile smo si Disneyjeve risanke, ki smo si jih same ogledale.
Za raziskavo smo izdelale ankete o zaznavanju nasilja v določenih Disneyjevih risankah. Prvo
so reševali starši predšolskih otrok in starši otrok prve triade, drugo vzgojiteljice, tretjo pa sami
otroci. Ker nas je zanimalo, kakšne vrste nasilja bi me zaznale v risankah, smo si jih ogledale
in izpisale. Ko smo dobile podatke, smo s strokovnjakinjo področja vzgoje za medije opravile
intervju.

3.1.1 Opis vzorca raziskave
Prvi vzorec raziskave so Disneyjeve risanke, ki smo si jih podrobno ogledale.
Drugi vzorec predstavljajo anketiranci. V wordovem dokumentu smo izdelale anonimne ankete
o nasilju v risankah. Anketo je reševalo 101 anketiranih staršev, kjer imajo doma predšolskega
(54) oz. nižješolskega otroka (47). Drugo anketo je reševalo 10 vzgojiteljic. Za starše in
vzgojiteljice smo te ankete prenesle v Obrazce google forms.
Tretja metoda raziskave predstavlja intervju s znano strokovnjakinjo s področja medijev.
Glede na razmere, je na vprašanja odgovorila spletno.
3.1.2 Opis merskega instrumenta
Risanke na računalniškem mediju smo gledale tudi preko računalnika, da smo lahko ustavljale
na točkah, kjer se nam je zdelo, da gre za nasilje.
Anketo o nasilju v risankah je sestavljalo okrog 20 vprašanj (glede na vzorec); ta so se
navezovala posredno na nasilje in neposredno o navadah gledanja risank. Vprašanja so bila
tako odprtega kot zaprtega tipa.
Za intervju smo dr. Karmen Erjavec poprosile kar preko e-pošte. Prijazno se je odzvala in
odgovorila na naša vprašanja.
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3.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov
Teoretične podatke smo pridobile na spletu, nekaj pa tudi v knjižnicah, tako v Žireh, Škofji Loki
in v digitalni bazi knjižnice Fakultete za družbene vede/Pedagoške fakultete.
Risanke smo dobile bodisi v knjižnici, bodisi na spletnih platformah. Podatke smo si beležile v
poseben zvezek, kar smo nato prepisale v nalogo.
V vrtcu oz. šoli smo prosile, če lahko preko e-pošte pošljejo povezavo do naših anket, za
anketiranje učencev pa smo poprosile učiteljice nižjih razredov. Za intervju smo se vnaprej
dogovorili preko e-pošte.
3.1.4 Obdelava podatkov
Med gledanjem risanke/animiranega filma smo na delih, kjer smo zaznale kakršno koli nasilje,
ustavile, izpisale minuto/sekundo in vrsto nasilja.
Ko je posamezno anketo izpolnilo določeno število oseb, smo začele s pregledovanjem
podatkov. V Wordov dokument smo prepisale vprašanja in pod njimi pripisale odgovore od
najpogostejših do najredkejših oz. pri odprtih vprašanjih prepisale celotne odgovore. Poleg
odgovorov smo dopisale tudi število in odstotke, ki predstavljajo delež od celote. Ko smo zbrale
vse odgovore, smo se lotile izdelovanja grafov v aplikaciji Excel. Uporabile sem stolpčne
diagrame in tortne prikaze. V vse grafe smo vključile tudi odstotke.
Po izvedenem intervjuju smo naredile povzetek le-tega.

3.2 REZULTATI
V tem razdelku bomo predstavile dobljene rezultate.

3.2.1 Pregledane in analizirane risanke
V nadaljevanju predstavljamo risanke, nasilje, ki je bilo izvedeno, ter čas, pri katerem se le-to
pojavi.

3.2.1.1 Princesa in žabec
2.32 Charlotte Tiani v glavo sili mačko
20.56 Čarovnik ukane in priveže princa, spremeni ga v žabo
26.52 Tiana udari žabca
29.17 Tiana napade žabca
30.40 Čarovnik odrine princa
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32.29 Tiana užali princa
33.50 Žabi napadejo krokodili
49.15 Lovec udari lovca
50.13 Lovci ujamejo žabi
50.25 V žabo vržejo nože
50.33 Kresnička gre lovcu v nos
51.05 Ujamejo žabo
51.44 lovca udarjata lovca po glavi, nato ga (ponesreči) ustreli
57.15 Lovci se stepejo
58.05 Senca zgrabi žabo in jo nekam odpelje
1.00.46 Gospa udari žabca
1.09.42 Senca zgrabi žabo
1.10.15 Čarovnik ugrabi žabo in jo zapre
1.13.34 Princ in žabec se spopadeta, žaba ukrade obesek,
1.14.21 Krokodil prestraši množico
1.14.47 Žužek prestraši/tepe sence
1.14.59 Čarovnik pohodi žužka
1.17.50 Čarovnik zapiči palico v žabico, ona mu ukrade obesek
1.18.35 Nadnaravna bitja napadejo in ubijejo čarovnika
1.18.20 Lotti s knjigo udari žabca

3.2.1.2 Coco in velika skrivnost
4.08 Prežene glasbenike
7.57 Mama s čevljem udari glasbenika in mu grozi
17.49 Vpijejo na Miguela, mama mu vzame kitaro, prepirajo se in žalijo
18.07 Mama Miguelu razbije kitaro
23.55 Miguel razbije okostnjaka
33.56 Miguel okostnjaka potegne v govorilnico
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42.08 Okostnjak žali priznanega glasbenika
54.43 Pes grize Miguela
56.48 Miguel prizadene svojo sorodnico
57.27 Varnostnik izžene Miguela
1.06.50 Ernesto prijatelju v pijačo da strup
1.07.32 Hektor napade Ernesta
1.08.47 Varnostnika na silo odpeljeta Miguela in Hektorja
1.09.14 Varnostnika Miguela vržeta v vodo
1.20.21 Ernest in Miguelova družina se bojujejo, tepejo
1.23.45 Miguelova praprababica pohodi Ernesta
1.24.30 Ernest zgrabi Miguela
1.25.20 Ernest Miguela vrže čez oder
1.26.26 Občinstvo v Ernesta meče hrano, nato ga zgrabi velika mačka s krili in ga vrže v
zvonec
1.29.04 Miguel odrine svojo babico

3.2.1.3 Moana
3.35 Babica straši otroke
37.43 Moui uporabi petelina za pisalo
37.52 Moana udari Mouia
41.5 Moui zapre Moano v jamo, Moana mu reče »sluzasti lažnivec«
46.00 Kokoi (majhni »kokosi«) napadejo Moano in Mouia
51.10 Moui vrže Moano v ocean (v nekaj primerih je tudi ocean nasilen)
55.06 Moui Moano žali s »kuro«
58.00 Pošast zgrabi Moano, nato druga pošast poje to pošast
1.01.30 Rak zgrabi Moano
1.03.10 Rak zgrabi Mouija in ga premetava naokoli
1.09.30 Starša Mouija vržeta v morje
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1.14.56 Ognjena pošast se bori z Mouiem, uniči mu tudi trnek
1.17.00 Moui vpije na Moano, ocean razočara Moano
1.25.00 Ognjena pošast napade Moano, Moui ognjeni pošasti odreže roko, Moui in ognjena
pošast se borita.

3.2.1.4 Ledeno kraljestvo I
4.03 Elza potisne Ann s postelje
5.15 Elza z močmi ponesreči zadane Ano
18.03 Konj ponesreči zbije Ano
21.38 Trgovski partner pohodi Ano
26.48 Ana užali Elzo (da zna samo odganjati ljudi)
27.12 Elza ukaže/zakriči Ani, naj odide
27.29 Elza led usmeri proti množici
28.21 Elza ponovno usmeri led proti množici
28.26 Trgovski partner užali Elzo (reče ji pošast)
38.09 Krištof trgovcu reče goljuf
38.11 Trgovec izžene/vrže Krištofa
42.32 Ana udari Krištofa
42.50 Volkovi napadejo Ano in Krištofa
45.50 Ana snežaku Olafu s trupa brcne glavo
45.55 Ana in Krištof si podajata Olafovo glavo
46.00 Ana Olafu vrže glavo na njegovo telo
46.15 Anna Olafu korenje močno zabije v glavo
57.45 Elza z močmi udari Ano
58.27 Elza ustvari pošast in ta izžene Krištofa, Ano in Olafa in jih napade
1.10.04 Pošast napade Hansa
- Hans strelja pošast, se bojujejo
1.10.45 Vojaki napadejo Elzo
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-Elza in vojaki se bojujejo
-Hans užali in nato skoraj ubije Elzo
1.12.25 Elzo uklenejo in zaprejo v sobo v Arandelu
1.16.25 Hans v sobi Ani ugasne ogenj, da ta skoraj zmrzne
1.18.10 Hans po krivem obsodi izdajstva in jo obsodi na smrt
1.26.25 Hans skoraj ubije Elzo z mečem, Anna jo reši
1.29.20 Ana udari Hansa, da ta pade v vodo, nato Hansa zaprejo v ječo

3.2.1.5 Luka
2.16 Ribica hotela ubiti morsko pošast
10.00 Tujec Luka povleče iz vode
18.40 Z desko udari galeba
19.25 Ribič nekomu reče butec
28.42 Prijatelj Luku reče butec
29.25 Luka gospema reče tepki
29.30 Gospe Luka in njegovega prijatelja udarita po glavi
32.05 Gospod sili Luko v vodnjak
32.40 Gospod in otroci se kregajo
32.50 Gospod udari prijatelja
38.20 Luka pljuni Alberta
40.40 Mačka napade Luko
42.15 Žena tolče/udarja moža
43.50 Mačka napade Luka, Luko jo vrže v vodo
48.06 Luka užali Ercola
50.20 Prijatelj Ercola udari pomočnika
51.00 Prijatelj ponovno udari pomočnika
51.15 Gospa žogo brcne v deklico, da ta pade v vodnjak
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57.48 Ercolo udari Luko
58.13 Ercolo užali Luko
58.55 Lukova starša na otroke mečeta vodne balone
1.02.05 Ercolo brcne pomočnika
1.03.00 Luka in Alberto se stepeta
1.04.40 Ercolo napade Alberta (kot morsko pošast)
1.07.40 Alberto napodi Luko
1.08.54 Alberto ponovno napodi Luko
1.12.37 Ercolo pomočniku reče kreten
1.15.14 Ercolo v mrežo ujame Alberta
1.15.50 Ercolo brcne udeleženko tekmovanja
1.16.08 Ercolo hoče s puščico ujeti Alberta
1.17.15 Ercolo odrine človeka in ju žali
1.18.30 Pomočnika vržeta Ercola v vodnjak

3.2.1.6 Lili in Žverca
(Pri risanki Lili in Žverca ni navedene minutaže, ker smo imele posnetek, sestavljen iz več
krajših in je vedno znova štelo z 0 minut).
Pošasti napadejo Žverco
Ladje napadejo Žverco
Pošasti se bojujejo v ladjah
Sestra reče vozniku butec
Sestra nasilno lovi Lili
Sestra Lili zavije v odejo
Sestra in Lili se kregata in žalita
Lili ponovno užali sestro
Avto povozi Žverco
Sestra Lili reče tepka
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Posebni žarki napadejo Žverco
Žverca napade Lili
Gospa poškropi Žverco
Punce užalijo Žverco
Žverca punci vzame kolo
Deklica poškropi Žverco
Žverca razpršilo vrže stran
Žverca fantu v glavo vrže žogo
Žverca psu na glavo posadi sladoled
Žverca ukrade meso
Pošasti udarita Žverco
Sestra udari Žverco, nato jo polije s tekočino
Žverca odrine Lili
Sestra odrine Žverco
Žverca odrine Lili, nato jo udari z blazino
Pošasti se prepirata
Žverca varnostniku v glavo vrže predmet
Varnostnik užali Žverco
Žverca ponori
Gospod pošprica Žverco
Pošast drugo pošast kliče Bajsi
Pošast ugrabi Žverco
Pošast ustreli Žverco
Pošast nasilno skuša ujeti Žverco
Pošast in Žverca se spopadeta
Pošast ugrabi Lili
Lili odrine Žverco
Pošasti udari Lili in Žverco in ju napoti v kapsulo
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Pošast ustreli Žverco, nato jo udarja ob drevo
Sestra užali Žverco
Pošast užali Žverco

3.2.1.7 Ledeno kraljestvo ll
3.48 Vojaki se bojujejo
26.00 Veter/oblak odrine Krištofa in Olafa
26.55 Veter/megla jih agresivno porine naprej
30.52 Veter vrže Olafa v luknjo
31.40 Veter nasilno vrtinči Elzo in njene prijatelje
34.43 Gozdni prebivalci iz preteklosti se spopadejo - Elza jim pod noge spusti led
37.48 Ogenj napade ljudi
57.30 Elza brez dovoljenja odslovi Ano in Olafa
1.01.40 Voda hoče potopiti Elzo, voda in Elza se malo bojujeta
1.18.10 Velikana iz kamnov želita potopiti Ano
1.20.20 Velikani v množico mečejo kamne

3.2.1.8 Pogum
4.07 Medved napade očeta, spopadejo se
5.10 Meščani se spopadejo z meči
5.20 Trojčki ugrabijo hrano
6.27 Ptica prileti v glavo očetu
9.13 Konj z repom udari Merido
12. 42 Merida vpije na mamo
14.14 Mama reče možu trapa
20.44 Snubec ugrizne drugega snubca, bojujejo se
21.19 Trojčki udarijo gospoda, ponovno se bojujejo
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21.58 Kraljica za ušesa vleče gospode
23.11 Nekdo vrže hlod, drugemu pade na nogo
23.26 Nekemu igralcu prileti krogla v glavo
23.45 Gospa zapre trojčke v sod
27.24 Mama nasilno vleče hčer v sobo
27.30 Žalita drug drugo in se kregata
28.20 Mama udari hčer
29.20 Konj vrže Merido
32.40 Metla udari ptico
33.10 Čarovnica z orožjem grozi Meridi
35.18 Čarovnica udari vrano
54.03 Merida ustreli ribo
57.16 Medved (mami) ustraši Merido
1.01.31 Medved napade Merido (ona ga ustreli - se spopadeta )
1.11.18 Oče napada medveda (mami)
1.16.21 Napadajo medveda (mamo)
1.17.32 Merido napada očeta
1.17.50 Napadajo medveda
1.18.38 Medved (mama) in medved se spopadeta

3.2.1.9 Iskanje malega Nema
3.35 Riba napade starše od Nema
13.42 Nemo žali očeta
14.00 Potapljači vzamejo Nema
28.56 Človek udarja galeba
34.17 Riba lovi in napada Nema in Dori
1.04.23 Riba nasilno zaustavi Marlina
1.16.22 Pelikan poje Dori in Marlina
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1.18.06 Galebi napadejo Marlina in Dori
1.19.48 Napadata zobozdravnika
1.20.06 Pelikan se zaleti v zobozdravnika
1.20.17 Zobozdravnik napade ptico
1.27.28 Ribiči ujamejo Dori
1.30.57 Oče nasilno zbudi sina

3.2.1.10 Zlatolaska
15.23 Vitezi lovijo Flynna
18.50 Zlatolaska Flynna udari s ponvijo in ga zapre v omaro ter ga nato priveže na stol.
22.13 Mami (ne prava) vpije na Zlatolasko
37.10 Možje tepejo Flynna
37.38 Velik, močan moški vrže sekiro nekomu skoraj v glavo
37.15 Zlatolaska frcne velikega močnega moškega
38.24 Z roko mahne velik močan moški drugega moškega
42,45 Mami grozi Angeliki
27.16 Konj vleče Flynna
58.58 Konj brcne Flynna
59.14 Flynn konju v gobec vtakne papir, konju mu ga nato pljune v glavo
59.17 Konj in Flynn se tepeta
1.09.59 Dva človeka lovita Zlatolasko
1.21.49 Mama, Zlatolaska in Flynn so se napadli

3.2.2 Rezultati anket
V nadaljevanju prikazujemo rezultate ankete, ki smo jo izvedle med starši predšolskih,
nižješolskih otrok ter med vzgojiteljicami Vrtca pri OŠ Žiri. V nadaljevanju grafi prikazujejo
razmerje v odstotkih .
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Koliko je star vaš otrok?

27,7

48,9

23,4

3 leta

4 leta

5 let

Graf 1: Starost otrok
Graf 1 prikazuje starost otrok, katerih starši so izpolnjevali anketo. Večina otrok je starih 3 leta,
nekateri so stari tudi 4 in 5 let. Razmerje med dečki in deklicami skoraj izenačeno.

Kako pogosto Vaši otroci gledajo risanke?
ne gleda risank ampak gasilce, policaje, reševalce,…
zelo redko

2,1
4,3

1 krat na teden

2,1

3-5 krat na teden

36,2

vsak dan

55,3
0

10

20

30

40

50

60

vsak dan
3-5 krat na teden
1 krat na teden
zelo redko
ne gleda risank ampak gasilce, policaje, reševalce, ples, Miklavža,… Na Youtube, redko risanko.

Graf 2: Pogostost gledanja risank
Graf 2 prikazuje, kako pogosto otroci gledajo risanke. Večina jih gleda vsak dan, dokaj veliko
otrok gleda risanke 3-5 krat na teden, malo je otrok, ki gledajo risanke samo enkrat na teden
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in nekaj otrok gleda risanke zelo redko. Čisto malo je otrok, ki nikoli ne gledajo risank, ampak
gasilce, policaje, reševalce, ples, Miklavža …

Koliko časa v enem dnevu gledanja gledajo risanke?
2,1

21,3

76,6

manj kot 1 uro

1-2 uri

več kot 2 uri

Graf 3: Dnevno gledanje risank
Graf 3 prikazuje, da večina otrok gleda risanke manj kot eno uro, nekateri otroci tudi 1-2 uri,
zelo malo pa je otrok, ki gleda več kot dve uri. Verjetno je tak podatek tudi zaradi dejstva, da
tako majhni otroci preživijo čas v vrtcu do prihoda svojih staršev iz službe, zvečer pa gredo
zgodaj spat.
Na vprašanje, katere risanke otroci najraje gledajo, smo dobili sledeče odgovore. Otroci najraje
gledajo Tačke na patrulji, 44 mačk, Živ žav (niz več risank), Bikec Ferdinand, Ratatouille, Polž
Turbo, Avtomobili, Kaja, Palčič, Zverjasec, Polž na potepu na kitovem repu, Tri mucke, Blaze
in Megakolesniki, Pat in Mat, Cocolemon na you tubu, Dora the explorer, Frozen, Jelenček
Niko, Zlatolaska, Jurski park, Gasilec Samo, Krtek, Lego (risank ne mara), Marsupilami, Brata
Kret, Maša in medved, Medvedek Pedington, Barbapapa, Mia in jaz, Minimojstri, Robocar,
Viking Viki, ne mara risank, najbliže risank je Skrat Zlobko, Nodi, Pujsa Pepa, Pikapolona,
barerina, Superkrila, Peter Pan, Ribič Pepe, Kepice, Simon, Zmedk gre v zakaj zato … Risanke
na RTV in OTO ter Netflix, Shaun the sheep (isto kot Bacek Jon), Veš kako te imam rad,
Bacek Jon, Sinjemorski Santiago, Heidi, Stare risanke (Jajo in pajo), Kravica Liska, Grizzy in
glodavčki, Svobodni Spirit, Družina Jazbečjak, Telebajski, Želvica Lulu, Dino ranch, Peter
rabbit, Kako izuriti svojega zmaja in Bibi in Tina.
Zanimivo se nam zdi, da kar nekaj naslovov risank starši navajajo v originalnem jeziku in ne
slovenščini.

26

Krvina, T., Pečelin, N., Petrovčič, L.: Nasilje v Disneyjevih risankah. Žiri: OŠ Žiri, 2022.

Ali odrasli gledate vse risanke z njimi ali jih pustite, da
gledajo sami?
50

44,7

45
40
35

31,9

30
25
19,1

20
15
10
5

4,3

0
vse skupaj

večinoma skupaj

pretežno sami

povsem sami, jaz pa takrat
kaj postorim

Graf 4: Nadzor nad gledanjem risank

Graf 4 prikazuje, če tudi odrasli poleg otrok gledajo risanke ali jih pustijo, da gledajo sami.
Nekateri odrasli gledajo vse risanke z otroki, a teh je zelo malo, več je odraslih, ki večinoma
gledajo risanke skupaj z otroki, veliko je tudi odraslih, ki pustijo, da otroci gledajo pretežno
sami. Nekateri pa gledajo tudi povsem sami, odrasli pa takrat kaj postorijo.

Ali v risankah zaznate veliko nasilja?
0
14,9

51,1
34

da, prav v vseh risankah

da, včasih

ne

pozoren sem na to, da izbiramo risanke, kjer ni nasilja
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Graf 5: Zaznavanje nasilja v risankah
Graf 5 prikazuje, če v risankah odrasli zaznajo veliko nasilja. Čisto nihče ni odgovoril, da v
vseh risankah opazi nasilje, nekateri so odgovorili, da včasih opazijo nasilje. Veliko jih je
odgovorilo, da nikoli ne opazijo nasilja v risankah, največ odraslih pa poskuša biti pozornih na
to, da izbirajo risanke, v katerih ni nasilja.

Ali se seznanite z vsebino, pred otrokovim ogledom
risanke?

21,3

51,1
27,7

da

včasih

ne

Graf 6: Predhodna seznanitev z vsebino risanke
Graf 6 prikazuje, če se odrasli kdaj seznanijo z vsebino risanke pred otrokovim ogledom. Več
kot polovica je odgovorilo da, nekateri starši se z vsebino seznanijo včasih, dobri 20 odstotkov
staršev pa je tudi, da se ne seznanijo s tem.
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Ali Vaši otroci zaznajo nasilje?

25,5
34

40,4

da

včasih

ne

Graf 7: Otrokovo zaznavanje nasilja
Graf 7 prikazuje, ali otroci opazijo nasilje v risankah. Velik del jih zazna, večina pa samo včasih.
Del otrok je tudi, ki nasilja nikoli ne opazi, kar je po našem mnenju zaskrbljujoče, saj se jim
očitno nasilna dejanja zdijo samoumevna oz. sprejemljiva.

Ali otroci gledajo tudi risanke proizvajalca Disney?

29,8
44,7

25,5

da

včasih

ne

Graf 8: Ogledi Disneyjevih risank
Graf 8 prikazuje, če otroci gledajo tudi risanke proizvajalca Disney. Nekaj otrok gleda Disney
risanke, nekateri jih gledajo včasih, večina otrok pa risanke proizvajalca Disney ne gledajo.
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Sicer pa otroci radi gledajo Tom in Jerry, Avtomobile 1. del, Avtomobile, Zootropolis, V višave,
Ratatouille, Dory, Nemo, Barbi, Frozen, Moano, Levjega Kralja, Malo morsko deklico, Pošasti
iz omare, Mickey Mouse, Kako izuriti svojega zmaja, Petra Pana, Knjigo o džungli, Strelo
Mqueen, Pepelko, Damo in Potepuha, Pogum, Trnuljčico, Zlatolasko in Coco.

Ali otroci posnemajo vedenje junakov iz risank?

14,9
27,7

57,4

da

včasih

ne

Graf 9: Posnemanje vedenja junakov
Graf 9 prikazuje, če otroci posnemajo vedenje junakov iz risank. Nekaj otrok stalno posnema
junake, večina jih včasih, le dobra četrtina otrok pa ne posnema junakov iz risank. Iz
navedenega lahko sklepamo, da je tudi nasilje na dobri poti, da ga ponotranjijo.
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Ali otroci želijo imeti tak zunanji videz kot junaki iz risank?

19,1

48,9

31,9

da

včasih

ne

Graf 10: Želja po podobnem zunanjem videzu
Graf 10 prikazuje, če otroci želijo imeti tak zunanji videz kot junaki iz risank. Večina otrok ne
želi imeti takega zunanjega videza kot junaki iz risank, majhen del pa je otrok, ki si želi imeti
tak videz kot njihovi junaki. Dokaj veliko otrok pa včasih – odvisno od identifikacije z junakom
- želijo imeti podoben videz kot njihovi junaki iz risank.
Sicer pa 14 otrok najraje gleda risanke na RTV SLO 1, na Pop TV gleda 6 otrok, na Otu 26,
na Minimaxu 13, na Nickelodeonu 9, na CD/DVD 5, na You tubu 23, na Woyu, Netflixu, Super
Rtl, Zdf, Nick Juniorju, Voyu, Plexu pa gleda po en otrok.
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So imeli otroci zaradi risank kdaj nočne more oz. se jim je
sanjalo o njih?

12,8

87,2

da

ne

Graf 11: Nočne more, pogojene z gledanjem risank
Graf 11 prikazuje, če so otroci kdaj imeli nočne more oz. če se jim je kdaj sanjalo o risankah.
Večini otrok se ne sanja oz. nimajo nočnih mor zaradi risank, nekaj otrok pa ima nočne more
oz. sanje o risankah.

Katero nasilje najslabše vpliva na Vašega otroka?
2,1

23,4
25,5

48,9

psihično

fizično

verbalno

spolno

Graf 12: Vrsta nasilja z najslabšim vplivom
Graf 12 prikazuje, katero nasilje najslabše vpliva na otroke. Največ jih je odgovorilo, da na
otroke najslabše vpliva fizično nasilje, malo manj jih je odgovorilo z verbalnim nasiljem, ni malo
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tudi psihičnega nasilja, najmanj pa jih je odgovorilo, da spolno nasilje najslabše vpliva na
otroka. Sicer pa tudi me pri pregledu risank nismo zaznale spolnega nasilja.

Katerega od spodnjih nasilij, ki spadajo v verbalno nasilje
opazite največkrat?
ukazovanje

21,3

zmerjanje

14,9

grožnje

21,3

podcenjevanje

2,1

obtoževanje

8,5

nasprotovanje

29,8

umikanje

2,1
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Graf 13: Zaznane posamezne vrste nasilja
Graf 13 prikazuje, katero nasilje, ki spada v verbalno nasilje, največkrat opazijo v risankah.
Opazijo največ nasprotovanja, kmalu za tem so že grožnje in ukazovanje. Ni malo tudi
zmerjanja, obtoževanja pa ni veliko. Najmanj je podcenjevanja in umikanja.
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Ali je kakšno nasilje v risankah sploh sprejemljivo?
2,1

23,4

74,5

da

ne

da, saj ga tako učim soočanja v različnih družbenih okoliščinah

Graf 14: Dopustnost nasilja
Graf 14 prikazuje, če je kakšno nasilje sploh sprejemljivo. Tri četrtine anketiranih je na to
vprašanje odgovorila z ne, par odstotkov pa je tudi ljudi, ki so odgovorili z da, saj ga tako lahko
naučijo soočanja v različnih družbenih okoliščinah.

Ali otroku dovolite gledati prizore s fizičnim nasiljem?

10,6

4,3

85,1

da

ne

nisem pozoren

Graf 15: Možnost ogleda nasilnih prizorov
Graf 15 prikazuje, če otroku odrasli pustijo gledati prizore s fizičnim nasiljem. Več kot tri četrtine
jih je odgovorilo, da otrokom ne pustijo gledati fizičnega nasilja. Nekateri so odgovorili tudi, da

34

Krvina, T., Pečelin, N., Petrovčič, L.: Nasilje v Disneyjevih risankah. Žiri: OŠ Žiri, 2022.

na to sploh niso pozorni, kar je zaskrbljujoče, malo pa jih je takih, ki otrokom pustijo gledati
fizično nasilje, česar pa tudi me sploh ne odobravamo, če se o tem nasilju z otrokom ne
pogovorijo.

Kje Vaš otrok največkrat gleda risanke (označite lahko dve
najbolj pogosti)?
90
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pri prijateljih

v vrtcu

0
doma

pri starih starših

Graf 16: Kje otrok gleda risanke

Graf 16 prikazuje, kje otroci največkrat gledajo risanke. Največkrat gledajo doma, kdaj pa tudi
pri starih starših. Majhen delček jih gleda tudi vrtcu. Nihče od otrok ne gleda risank pri prijateljih
ali pa v kinu.
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Ali Vaši otroci gledajo krajše ali daljše risanke?
6,4

93,6

krajše (10-45min)

daljše-celovečerne(od 60 min naprej)

Graf 17: Daljše ali krajše risanke
Graf 17 prikazuje, kakšne risanke gledajo otroci (krajše ali daljše). Večina otrok gleda krajše
risanke, ki so dolge od 10 do 45 minut. Par otrok pa gleda tudi daljše ali celovečerne risanke,
ki so od 60 minut naprej. Navedeno lahko povežemo z možnostjo koncentracije v tej starostni
stopnji.

Otroci gledajo večinoma

0

14,9
25,5

59,6

slovenske risanke

sinhronizirane risanke

risanke s podnapisi

Graf 18: Risanke glede na izvor
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Graf 18 prikazuje, katere risanke večinoma gledajo. Več kot polovica anketirancev je
odgovorilo, da otroci gledajo sinhronizirane risanke, četrtina otrok gleda slovenske risanke,
nekateri pa gledajo tudi risanke v tujih jezikih. Nihče od otrok ne gleda risanke s podnapisi.
Zadnje vprašanje se je navezovalo, kakšno je mnenje staršev o risankah glede na celostno
vzgojo otroka.
V veliki večini odrasli mislijo, da so risanke vzgojne in koristne, saj se iz njih otroci zelo veliko
naučijo, vendar morajo biti v pravi meri dovoljene otrokom (preveč gledanja tudi škodi). Če
otroci gledajo risanke z neprimerno vsebino, so lahko celo škodljive za njihov razvoj. Le eden
od odraslih je napisal, da so risanke nepotrebne.
Pri drugi skupini anketirancev (starši, ki imajo otroke stare 8 let, torej starši učencev 3. razreda)
je opazno, da so že samostojnejši. Za to starostno obdobje je namreč značilno, da že lahko
gledajo risanke s podnapisi. Sicer pa je bilo anketiranih nekaj več staršev, ki imajo dečka.

Pogost gledanja risank
60%

56%

50%

40%
30%

30%

20%
11%
10%
4%
0%
Vsak dan

3-5-krat na teden

1-krat na teden

Zelo redko

Graf 19: Pogostost gledanja risank šolskih otrok
Pri teh odgovorih je očitno, da otroci kar pogosto gledajo risanke. Več kot polovica otrok
anketirancev gleda risanke vsak dan. To seveda ni presenetljivo, saj tako stari otroci nimajo
še toliko dela in skrbi; časa imajo torej dovolj in radi pogledajo kakšno risanko. Obenem pa so
to 9-letniki, ki pa verjetno še ne morejo sami preživljati časa z vrstniki kot npr. mi, najstniki.
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Dolžina gledanja risank
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Graf 20: Dolžina ogledov pri šolskih otrocih

Očitno pa otroci še vseeno ne sedijo preveč pred ekrani in se držijo omejitve ene ure. Manj kot
polovica pa jih gleda risanke več kot eno oz. dve uri. Ti podatki so torej precej spodbudni, da
otroci kljub takšnemu svetu niso preveč pred takšnimi in drugačnimi ekrani. Po drugi strani pa
je morda iskati razlog tudi v tem, da tako majhni otroci še nimajo dolgotrajne koncentracije in
ne morejo biti toliko časa skoncentrirani, zato gledanje prekinejo.
Otroci radi gledajo najrazličnejše risanke. Od tega so starši v anketi velikokrat omenili Tačke
na patrulji, Maša in medved, Divja brata Kratt, Thundermanovi. Veliko jih tudi gleda Spuži
Kvadratnik, Super Krila, Nevarni Henry, Grizzy in glodalčki, Mia in jaz, Tri mucke. Torej, če
potegnemo črto, otroci gledajo najrazličnejše risanke. Od osnovnih kot so Bacek Jon ter Tom
in Jerry, pa do najnovejših, npr. Spinfighters ali Miracoulus. Radi si pogledajo krajše na primer
Tri mucke, pa tudi daljše, kot so Ledeno kraljestvo ali Bikec Ferdinand.
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Samostojnost gledanja risank pri otrocih
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Povsem sami, jaz pa takrat kaj postorim

Graf 21: Samostojnost gledanja risank
Glede na odgovore otroci gledajo risanke pretežno sami (61 %), kar prikazuje Graf 21. Od
anketiranih staršev pa ni nobenega, ki bi vedno gledal risanke z otroki. Je pa nekaj staršev
tudi navedlo, da otroci risanko gledajo otroci čisto sami.

Zaznava nasilja
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Graf 22: Zaznavanje nasilja pri šolskih otrocih
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Rezultati tega vprašanja pa so precej predvidljivi in za nas ne presenetljivi. Več kot polovica
anketiranih v risankah pretežno opazi nasilje. Nekaj je seveda tudi takih, ki na nasilje niso
pozorni in ga zato tudi ne opazijo. Prav toliko pa je takih, ki izbirajo risanke brez nasilja.

Seznanitev z vsebino pred ogledom
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Graf 23: Seznanitev z vsebino pri šolskih otrocih
Zgornji graf prikazuje odstotek staršev, ki se pred otrokovim ogledom risanke seznanijo tudi z
njeno vsebino. 33 % vprašanih se pred otrokovim ogledom seznani z vsebino, pa čeprav je
več takih, ki to naredijo le včasih (47 %).
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Otrokova zaznava nasilja
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Graf 24: Zaznavanje nasilja pri šolskih otrocih

Raziskava je pokazala, da enaka odstotka (43 %) otrok zazna nasilje vedno in včasih. Nekaj
pa je tudi takih, ki nasilja ne zaznajo, kar se zdi zaskrbljujoče – torej, da jim je vse običajno
oz. sprejemljivo.

Ogled Disney risank
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Graf 25: Gledanje Disneyjevih risank
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Očitno je, da si otroci radi pogledajo tudi risanke proizvajalca Disney (46 %). Malo več kot
četrtina (26 %) otrok ne gleda Disney risank. Morda je razlog to, da so le redko predvajane
na televiziji ali pa so predolge.
Starši so napisali le nekaj Disney risank, ki si jih otroci radi pogledajo. Med njimi so pogosto
omenjene Ledeno kraljestvo, Zlatolaska, Zootropolis, Vaiana. Veliko je tudi živalskih npr. Levji
kralj. Nekaj si jih rado ogleda tudi Strela Mcqueen ali Ratatouille. Drugi pa so napisali, da si
otroci radi pogledajo vse, predvsem filmske uspešnice, ki pa jih je tudi kar precej.

Posnemanje vedenja junakov
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Graf 26: Posnemanje vedenja junakov pri šolskih otrocih
Graf 26 prikazuje, koliko otrok posnema vedenje junakov iz risank. Takih – odgovor da in
včasih - je 70 %. Zanimivo je, da se tako velik odstotek tega zaveda, kar pomeni, da so risanke
na nek način vzor.
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Želja po zunanjem videzu, kot junaki iz risank

17%

48%

35%

Da

Včasih

Ne

Graf 27: Želja po enakem zunanjem videzu

Očitno nima veliko otrok želje po videzu junakov iz risank. Malo več kot polovica si to želi, vsaj
včasih, ostali pa nimajo želje po tem. Morda se otroci v tej starostni skupini zavedajo, da so
junaki neresnični in se glede videza (za razliko od vedenja) ne identificirajo z njimi.
Brez dvoma lahko rečemo, da največ otrok gleda risanke na programu Oto. Veliko si jih ogleda
risanke, ki so predvajane na Minimaxu in Nickelodeonu. Nekateri se poslužujejo tudi Youtuba
in klasičnih programov, kot sta RTV SLO 1 in Pop TV. Redki pa gledajo risanke na CD/DVDju ali na različnih aplikacijah, kot so Voyo, Netflix …
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Nočne mora zaradi risank
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Graf 28: Pojav nočnih mor zaradi risank pri šolskih otrocih
Po zgornjem grafu sodeč risanke le niso tako grozne, saj je imelo le malo otrok zaradi njih
nočne more, kar je seveda dobro, ali pa starši s tem niso v celoti seznanjeni.

Nasilje, ki najslabše vpliva na otroke
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Graf 29: Vrsta nasilja z najslabšim vplivom
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Glede na ugotovitve starši mislijo, da na otroke najslabše (44 %) vpliva fizično nasilje (torej
razna pretepanja, brcanje …), veliko jih tudi misli, da na njihove otroke najslabše vpliva
psihično (28 %) ali verbalno (24 %) nasilje. Le peščica pa je takih, ki so glasovali za spolno
nasilje. Zagotovo pa nobeno nasilje ne vpliva dobro na otroke.

Najbolj opaženo verbalno nasilje
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Graf 30: Najpogostejše verbalno nasilje
V verbalno nasilje sodi precej nasilnih vedenj, kot so npr. grožnje, podcenjevanje, ukazovanje.
Najbolj opaženo verbalno nasilje s strani staršev je zmerjanje ali grožnje. Opaženo je tudi
ukazovanje in obtoževanje. Najmanj opaženo verbalno nasilje s strani staršev pa je
podcenjevanje, nasprotovanje in umikanje. Skupni delež je višji od 100, ker so starši lahko
obkrožili več odgovorov.

45

Krvina, T., Pečelin, N., Petrovčič, L.: Nasilje v Disneyjevih risankah. Žiri: OŠ Žiri, 2022.

Sprejemljivo nasilje
0%

30%

70%

Da

Ne

Da, saj ga tako učim soočanja v različnih družbenih okoliščinah

Graf 31: Sprejemljivost nasilja
Večina (70 %) anketiranih misli, da nasilje v risankah ni sprejemljivo, kar ne preseneča razvidno z Grafa 31. Malo več kot četrtina pa je takih, ki menijo, da nasilje mora biti prisotno,
saj s tem svoje otroke učijo soočanja v različnih družbenih okoliščinah. Nam se ob tem
postavlja vprašanje, ali starši res izpeljejo svojo vzgojno vlogo pri tem. Prav nikogar pa ni, da
bi menil, da je nasilje sprejemljivo brez razloga.

Dovoljenje za gledanje prizorov s fizičnim nasiljem
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Nisem pozoren

Graf 32: Dovoljenje za gledanje nasilnih prizorov
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Graf 32 prikazuje, koliko staršev dovoli otrokom, da gledajo prizore v risankah, v katerih je
prisotno fizično nasilje. Kar precejšnja večina staršev (74 %) otrokom ne dovoli gledati prizore
s fizičnim nasiljem. Peščica pa je tudi takih, ki na fizično nasilje sploh ni pozornih in nimajo
določenih prizorov, ki naj jih otroci ne bi smeli gledati – ta podatek pa je zaskrbljujoč.

Najpogosteljši kraj gledanja risank
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Graf 33: Najpogostejši kraj gledanja risank pri šolskih otrocih

Očitno največ otrok gleda risanke največkrat doma, kar je precej razumljivo. Nekaj si jih risanke
rado ogleda tudi pri starih starših. Najpogostejši in tudi edini izglasovani kraj, kjer otroci največ
gledajo risanke, sta torej njihov dom in pri njihovih starih starših.
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Dolžina ogledanih risank
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Graf 34: Dolžina ogledanih risank
Največ oz. kar večina otrok si raje ogleda krajše risanke (razvidno na Grafu 34), kar ni
presenetljivo. Krajše risanke so bolj priročne, za izkoristek prostega časa in ne zahtevajo toliko
pozornosti.

Najpogosteje gledane risanke
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Graf 35: Najpogosteje gledane risanke pri šolskih otrocih
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Največ otrok si pogleda največ sinhroniziranih risank, kar smo lahko predvidevale, saj je pravih
slovenskih risank tudi manj. Zelo malo otrok pa gleda risanke v tujem jeziku ali s podnapisi,
saj so te za njih še malo pretežke in se raje poslužujejo svojega maternega jezika.
Za konec pa smo starše vprašale, kakšno je njihovo mnenje o risankah. Veliko jih meni, da so
risanke sedanjosti nesprejemljive in da so bile v njihovih otroštvih risanke boljše. Nekatere so
poučne in se iz njih lahko otroci tudi kaj naučijo, menijo drugi. Za nekatere pa risanke skrivajo
preveč nasilja, skritih sporočil ter da glasba, pretiravanje in dražljaji otroke spreminjajo v
nemirne in nezmožne dolgoročne pozornosti. Veliko jih pravi, da morajo biti starši zelo pozorni
na to, kakšne risanke otroci gledajo in kako le-te vplivajo na njih. Vsi pa menijo, da so vsaj
nekatere risanke dobre le do določene mere.

Pogostotost gledanja risank
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Graf 36: Pogostost gledanja risank v vrtcu
Očitno se vzgojiteljice v vrtcu risank ne poslužujejo prav pogosto (Graf 36). Večinoma jih v
vrtcu otroci gledajo 1-krat na mesec, le ena vzgojiteljica je odgovorila, da jih gledajo 1-krat
tedensko.
Otroci v vrtcu največkrat gledajo risanke kot so Maša in medved, A je to, Bi se gnetli na tej
metli, Gasilec Samo, Palčica, Bacek Jon. Je pa odvisno od tematike in navadno gledajo
risanke vezane na tematiko, risanka pa je odvisna tudi od starosti otrok. Ena izmed vzgojiteljic
pa je napisala, da gledajo risanke, ki imajo cilj in namen, torej da je zgodba poučna in ni le
navadna risanka, kar je tudi super. V vrtcu pa otroci najpogosteje omenjajo novejše risanke,
ki jih gledajo doma. Najpogosteje omenjene risanke v vrtcu so Ledeno kraljestvo, Super krila,
Tačke na patrulji, Gasilec Samo, Maša in medved ali pa risanke, ki jih vzgojiteljice ne poznajo.
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Pogosto omenjevanje vsebin risank
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Graf 37: Pogosto omenjene vsebine
Veliko otrok v vrtcu omenja vsebine risank (da in včasih skupaj 80 %). Ta podatek seveda ni
presenetljiv, saj otroci radi gledajo risanke in nato z veseljem pripovedujejo o njih. Malo pa je
takih, ki risank ne omenjajo.

Samostojno ustvarjanje na temo risank

20
40

40

Da

Včasih

Ne

Graf 38: Samostojno ustvarjanje na temo risank
Graf 38 prikazuje, koliko otrok rado samo ustvarja na temo risank. Več kot polovica je takih, ki
ustvarjajo na temo risank, saj so risani junaki kot njihovi »vzorniki« in jih tudi zato tako raje npr.
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narišejo. Česar pa nismo predvidevale, pa je, da je kar precej otrok tudi takih, ki ne ustvarja
pogosto na temo risank.

Posnemanje in iganje za risane junake
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Graf 39: Posnemanje risanih junakov
Podatki Grafa 39 nas niso presenetili. Podatki namreč prikazujejo, koliko otrok posnema ali se
igra za različne junake iz risank. Prav vsi otroci so taki, ki se vsaj včasih radi igrajo ali
posnemajo svoje najljubše junake.

Urice na temo risank
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Graf 40: Urice na temo risank
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V vrtcih očitno vzgojiteljice ne pripravljajo pogosto uric na temo risank. Le malo več kot četrtina
je takih, ki pa si včasih vzamejo čas in pripravijo kakšno zanimivo urico na temo najrazličnejših
risank.

Spremenjenost otrok skozi leta
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Graf 41: Sprememba vedenja skozi čas
Pri tem vprašanju smo vzgojiteljice vprašale, če se današnji otroci obnašajo drugače kot otroci
izpred 10 let. Večina jih je odgovorilo z da, kar smo lahko predvidevali. Na vse te spremembe
zagotovo vpliva sodobna tehnologija, drugačnost, hiter način življenja in konec koncev tudi
najnovejše risanke.
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Nasilje bolj vpliva na ...
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Graf 42: Na koga bolj vpliva nasilje
Nasilje najbolj vpliva na fante, kar mislijo tudi vzgojiteljice. To je sicer precej logično, saj so
fantje po naravi navadno bolj nemirni in »nasilni« in zato posnemajo več nasilja in na njih tudi
bolj vpliva.

Opažanje nasilja pri otrocih
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Graf 43: Zaznavanje nasilja v risankah pri otrocih
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Vzgojiteljice pa opazijo, da veliko otrok zazna nasilje v risankah, le peščica misli, da ga otroci
ne opazijo. Nasilja pa ni tako težko opaziti, saj ga je v današnjih risankah prisotnega kar veliko.

Preverjanje vsebine
120
100
100

80

60

40

20
0

0

Včasih

Ne

0
Da

Graf 44: Preverjanje vsebine risank
Graf 44 prikazuje, koliko vzgojiteljic preveri vsebino risank, preden si le-te pogledajo otroci. To
naredijo prav vse vzgojiteljice, kar je seveda prav, da ne bi risanka vsebovala npr. groznega
nasilja, žaljenja, strašljivih scen ali še kaj hujšega.
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Prenasilne risanke
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Graf 45: So risanke prenasilne?

Skoraj vsem anketiranim, se zdijo risanke sedanjosti prenasilne. Verjetno je to res, saj so oni
navajeni risank iz svojega otroštva, ki pa niso vsebovale veliko nasilja in nepotrebnega zla.

Gledanje Disney risank
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Graf 46: Gledanje Disney risank
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V vrtcu, se očitno ne poslužujejo veliko Disneyjevih risankah in raje gledajo druge risanke.
Manj kot četrtina jih v vrtcu gleda Disney risanke. Morda je razlog v tem, da so predolge,
nekatere morda prezahtevne ali pa se zdijo vzgojiteljicam nasilne in ne preveč poučne.

Izdelki z risanimi junaki
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Graf 47: Prisotnost izdelkov z Disneyjevimi junaki

Prav vsi otroci v vrtcu pa imajo seveda tudi najrazličnejše izdelke, na katerih so njihovi najljubši
risani junaki. To smo seveda predvidevali, saj otroci res obožujejo risanke in njihove junake.
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Maskiranje v risane junake
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Graf 48: Risani junaki za pusta

Tudi za pust se otroci radi oblačijo v risane junake. Prav vse vzgojiteljice so zato v anketi
obkrožile da. Tako so otroci lahko vsaj en dan v letu zamaskirani v njihove televizijske prijatelje.

Zaznavanje in posnemanje psihičnega nasilja
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Graf 49: Psihično nasilje
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Po naši raziskavi (Graf 49) več kot polovica otrok, vsaj včasih posnema ali zazna tudi psihično
nasilje. Tako so označile vzgojiteljice v anketi. Malo več kot četrtina otrok pa psihičnega nasilja
ne zazna niti posnema, kar tudi ni presenetljivo, saj je psihično nasilje na nek način bolj skrito
ali vsaj prikrito kot fizično.

Posnemanje in zaznava verbalnega nasilja
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Graf 50: Verbalno nasilje

Otroci pa zaznajo in posnemajo tudi verbalno nasilje, npr. grožnje, podcenjevanje, ukazovanje.
Le peščica anketiranih misli, da otroci ne posnemajo ali zaznajo verbalnega nasilja.
Nobena izmed vzgojiteljic pa v nobeni izmed risank ni zaznala spolnega nasilja. Izdelovalci
risank očitno vedo, da je spolno nasilje še manj primerno za otroke kot fizično in ga zato ne
vstavijo v risanko.
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Največji vpliv risank
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Graf 51: Največji vpliv risank
Pri vprašanju, pri kakšni starostni skupini je največji vpliv risank, pa so bili odgovori zelo
raznoliki in izenačeni. Enako število vzgojiteljic misli, da je to starostna skupina 3-4 leta in 4-5
let. Največ pa jih misli, da to ni opredeljeno z leti, saj je odvisno tudi od posameznika,
pogostosti gledanja risank in gledanih risank.

3.2.3 Intervju
Spodaj v krepkem tisku podajamo vprašanja, ki smo jih zastavili strokovnjakinji s področja
vzgoje za medije, dr. Karmen Erjavec. Poleg so v poševnem tisku navedeni odgovori.
Koliko časa potrebujejo, da ustvarijo risanko?
To vprašanje je namenjeno producentom risank, ker je seveda najprej odvisno, o kakšni
risanki sploh govorite. Ne morete govoriti na splošno.
Odvisno je od dolžine, zahtevnosti in sloga risanke, koliko ljudi dela na njej in kako hitro ti
animatorji delujejo. Spodnje številke so za enega izvajalca in mislim samo na fazo animacije,
to ne vključuje oblikovanja ali snemanja ali urejanja ali postavitve ali česar koli drugega, samo
animacijo, ki je del mnogih za izdelavo risanke. Če je to narejeno v Adobe Animate, potem
sem osebno videla, da je največ 30 sekund na dan (za enega animatorja), če ni zapletena
risanka.
Nekaj povprečij na animatorja:
3D funkcija = 3 do 4 sekunde na teden
neposredno v video funkcijo = 12-18 sekund na teden
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TV animacija = 25-30 sekund na teden
Animacija igre = 25-50 sekund na teden
Tako je animacijski film običajno dolg od 60 do 90 minut, TV-oddaja pa 15-22 minut.

Animacije so ena od najdražjih televizijskih žanrov, z desetinami različnih tonov in stilov.
Obstajajo risanke, anime, kratki filmi, kratke serije, kratki filmi, spremenjeni v kratke serije,
spletne serije, animacije, usmerjene v odrasle …
Kako se določi starostno skupino za risanke?
To morate vprašati producente.
Ali in če, kdo preveri film preden izide oz. ga dajo ocenjevalcem/kritikom?
To morate vprašati producente, zagotovo preveri uredniški odbor določene medijske hiše.
Katere vrste risank so najbolj gledane?
Odvisno od starosti otrok, ampak če gledamo na splošno, so najbolj gledane tiste risanke, ki
imajo hitro spreminjajoče se kadre, to pomeni, da so običajno tudi nasilne.
Animacije si sicer niso izmislili Američani, a je leta 1937 Walt Disney posnel prvo zvočno in
barvno risanko: Sneguljčica in sedem palčkov.
Po različnih merilih so najbolj gledane risanke naslednje: Tom in Jerry, Doraemon, Shinchan.
Mr Bean, Oggy & the Cockroaches, Chhota Bheem, Ninja Hattori, Motu Patlu.
Kakšne vrste nasilje je v risankah najpogostejše?
Nasilje iz risank je predstavitev nasilnih dejanj, ki vključujejo animirane like in situacije. To
lahko vključuje nasilje, ko je lik po dejanju nepoškodovan. Animirano nasilje je včasih
razdeljeno na komično in nekomedično nasilje iz risank.
Otroške risanke vsebujejo več nasilja kot številne druge televizijske oddaje. Najvišje stopnje
nasilja so imeli risanke, namenjene otrokom od sedmih let dalje.
Ali ste pri ocenjevanju/gledanju pozorni na nasilje?
Seveda, to je pomemben dejavnik.
Ali je v risankah prisotno veliko nasilja?
Sem prej odgovorila.
Mislite, da so kritiki pri oceni risanke/filma pozorni na nasilje v njej?
Da, tudi kritiki so zelo pozorni na nasilje.
Koliko ljudi sodeluje pri izdelavi risanke?
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To je v veliki meri odvisno od kompleksnosti risanke in njenega proračuna.
Ključni akterji običajno so:
1 glavni režiser animacije (celotne)
2 režiserja animacije
2 režiserja epizod
13 ključnih animatorjev
3 drugotni animatorji
1 3D animator
7 vmesnih animatorjev
1–2 vmesni nadzorniki
2 končni animatorji
torej približno 33 ljudi.
Mislite, da današnje risanke na otroke vplivajo dobro ali slabo?
Mnenja o vplivih nasilja iz risank so različna. Nekateri raziskovalci verjamejo, da lahko visoka
stopnja nasilja v risankah naredi otroke bolj agresivne. Njihove študije so tudi pokazale, da
majhni otroci ponavadi posnemajo negativno vedenje, ki ga vidijo na televiziji. Najvišje stopnje
nasilja so imeli rezultati, namenjeni otrokom od sedmih let, ki vključujejo številne risanke.
Raziskovalci so tudi ugotovili, da v zgodnjem in srednjem otroštvu laboratorijski poskusi z
uporabo risank s komičnim nasiljem dosledno niso pokazali bistvenih razlik v agresivnosti,
usmerjeni k osebi. Nasprotno pa so terenski poskusi dosledno pokazali, da se agresivno
vedenje do vrstnikov poveča po ogledu nekomedičnih nasilnih risank.
Drugi raziskovalci menijo, da morajo ljudje razmisliti o načinih, na katere otroci obdelujejo
informacije, o količini duševnega napora, ki ga vložijo, in o lastnih življenjskih izkušnjah, da bi
razumeli, kako televizijsko nasilje vpliva na otroke. Nedavne raziskave so na primer pokazale,
da se zdi, da otroci ne posnemajo nasilnih dejanj v medijih, bodisi na televiziji ali v risankah.
Blumberg, Bierwirth in Schwartz trdijo, da imajo otroci sposobnost razlikovanja resničnega
življenja od animacije, pa tudi sposobnost razumevanja pravega od napačnega. Vedo, da se
nasilna dejanja štejejo za nemoralna in posegajo v dobrobit drugih, zato bo nasilje, ki je bilo
priča v risankah, otrokom zabeleženo kot "zaverjanje" in ne bo uporabljeno v njihovem
resničnem življenju.
Mislite, da na otroke bolj vpliva fizično ali psihično nasilje?
Odvisno od otroka, toda običajno bolj psihološko. Odvisno od tega, kateri žanr in koliko so
stari otroci.
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Kot smo opazile, je v veliko risankah prisotnega tudi nekaj psihičnega nasilja
(zmerjanje…), ki ga na prvi pogled sploh ne opazimo. Ali so ustvarjalci pri izdelavi
sploh pozorni na to?
Da.
Kaj bi sporočili staršem, učiteljem, ki so včasih pred dilemo, ali otrokom dovoliti
gledanje risank?
Risanke so neizogiben del življenja vsakega otroka. Od nastanka risanih filmov pred več kot
stoletjem je več generacij otrok odraščalo ob gledanju animiranih filmov. Množica deklet je
fantazirala o tem, da so princese, fantje pa so si predstavljali, da so pogumni vitezi, potem ko
so gledali klasične animirane zgodbe, kot so Peter Pan, Aladin in čarobna svetilka, Pepelka,
Lepotica in zver itd. Vendar pa imajo lahko risanke tako pozitivne kot negativne učinke na
kognitivni razvoj in vedenje otroka.
Pozitivni učinki gledanja risank na otroke
1. Otrokom pomaga pri zgodnjem začetku učenja
Risanke lahko otrokom pomagajo pri zgodnjem začetku učenja. Pozitiven vpliv risank na
otroke se kaže predvsem pri izobraževalnih risankah, ki učijo oblike, številke in barve.
Takšne risanke lahko otroke naučijo osnovnih stvari na zabaven in interaktiven način, s
čimer postane učenje prijetna dejavnost. Gibljive, govoreče slike in pisane slike naredijo
učenje zanimivo za otroke.
2. Pomaga pri kognitivnem razvoju
Gledanje risank lahko pomaga pri razvoju otrokovih kognitivnih sposobnosti. Lahko pomaga
razviti logiko in sposobnost sklepanja, vizualno in slušno obdelavo ter trajno in selektivno
pozornost otroka.
3. Pomaga pri razvoju jezika
Risanke lahko vaše otroke izpostavijo različnim jezikom in tako pomagajo otrokom pri
razvoju njihovih jezikovnih sposobnosti. Z gledanjem različnih risank lahko otroci izboljšajo
tudi svojo izgovorjavo in način govora.
4. Izboljša ustvarjalnost
Gledanje risank pomaga povečati otroško domišljijo in ustvarjalnost. Otrok lahko razmišlja o
novih idejah, ki jih navdihujejo določene risanke, in bo pripravil nove zgodbe ali umetnine na
podlagi risank, ki jih gleda.
5. Spodbuja smeh in lajša stres
Otrokom se zdijo risanke zabavne in se pogosto na glas smejijo norčijam risanih likov. Smeh
dobro odpravlja stres in gradi samozavest. Prav tako krepi imunost in povzroča sproščanje
endorfinov, ki povzročajo pozitivne občutke.
6. Otrokom pomaga spoznati različne stvari
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Gledanje risank je odličen način, da se otroke pouči o lokalnih običajih, tradiciji, zgodovini in
mitologiji. Na primer, gledanje animiranih različic Ramayane ali Mahabharate lahko otroke
nauči o indijski mitologiji. Gledanje risank o Ezopovih basni ali Pančatantri lahko otroke nauči
dobre morale, prijaznosti in sočutja.
Negativni učinek gledanja risank na otroke
1. Spodbuja nasilje
Gledanje risank, ki prikazujejo nasilje, lahko spodbudi otroke, da postanejo nasilni v
resničnem življenju. Otroci lahko tudi verjamejo, da nihče ne bo poškodovan ali ne čuti
bolečine, saj risanke po doživetju nasilja ali nesreči pobegnejo nepoškodovane. Na primer,
liki v Tom in Jerry, The Road Runner in Oggy in ščurki se pogosto udarijo ali povzročijo drug
drugega padca z višine, pogosto brez resničnih posledic.
2. Spodbuja neukročeno vedenje in pomanjkanje empatije
Obstaja več risank, ki prikazujejo like, ki se nesramno ali neposlušno obnašajo do svojih
učiteljev in starejših. Otroci lahko posnemajo to vedenje in izzivajo svoje starše ali učitelje, ko
so disciplinirani zaradi slabega vedenja.
3. Spodbuja uporabo nepristojnega jezika
Risanke pogosto vključujejo jezik, ki ni primeren za otroke. Otroci hitro sprejemajo vtise iz
okolja in morda začnejo uporabljati slab jezik, ki se ga naučijo iz risank v resničnem življenju.
4. Spodbuja nesocialno vedenje
Več risank, ki spodbujajo antisocialno vedenje in dajejo napačna sporočila otrokom. Potem je
tu še nekaj risank, ki vsebuje zunanje namige, spodbujajo agresijo in spodbujajo hrapavo
vedenje. To lahko vpliva na vedenje vašega otroka in ga navede, da misli, da je normalno biti
agresiven, razvajen ali nasilen.
5. Lahko povzroči zdravstvene težave zaradi sedečega načina življenja
Preveč ur sedenja pred ekranom ob gledanju risank lahko povzroči številne zdravstvene
težave zaradi neaktivnosti in sedečega načina življenja. Sem spadajo debelost, težave z
vidom in prehranske pomanjkljivosti zaradi slabih prehranjevalnih navad.
6. Spodbuja posnemanje slabih vzornikov
Otroci pogosto obožujejo svoje najljubše risane junake in jih posnemajo ali si želijo biti njim
podobni. Pogosto je lahko predmet njihovega občudovanja zavajajoč vzornik, ki spodbuja
napačne navade ali kaže neobčutljivo vedenje do soljudi. Tovrsten vpliv risank na otroško
psiho lahko pogosto vodi do uničujočih posledic in povzroči, da so otroci umaknjeni,
nekomunikativni, nesocialni ali neukrotljivi.
Nasveti za starše, kako se spopasti s stranskimi učinki risank na otroka
1. Starši naj gledajo risanke s svojimi otroki
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Gledanje risanke s svojimi otroki bo omogočilo spremljanje, kaj vidijo, in tudi opazovanje
njihove reakcije na različne dogodke v zgodbi. Prav tako pomaga, da se starši bolje povežejo
s svojim otrokom. Če bodo vedeli, kateri je njihov najljubši risan lik, in se smejali z njimi,
boste lažje razumeli otrokov način razmišljanja in izboljšali svoj odnos z otrokom.
2. Starši naj omejijo število ur
Starši naj določijo čas za gledanje televizije ali risank: 1 uro na dan za majhne otroke.
Spodbujajo naj jih, naj gredo ven in se igrajo, namesto da bi sedeli in gledali risanke.
3. Starši naj izberejo primerne ali izobraževalne risanke
Otroku naj dovolijo, da gledajo samo starosti primerne ali izobraževalne risanke, ki ne
prikazujejo ali spodbujajo negativnega vedenja.
4. Starši naj pojasnijo razliko med risankami in resničnostjo
Otroku naj razložijo razliko med risankami in resničnostjo. Naučijo naj svojega otroka o tem,
kaj je škodljivo, kaj je sprejemljivo in kaj ni realno. Otroku lahko na primer razložijo, da
čeprav se zdi, da je lik po doživetju nasilja pobegnil nepoškodovan, v resničnem življenju ni
tako.
5. Uporabiti aplikacije za filtriranje in spremljanje
Starši naj uporabijo aplikacije za starševski nadzor, ki imajo programsko opremo za
spremljanje in filtriranje, da filtrirajo neprimerno vsebino in zaklenejo vsebino, do katere ne
želijo, da bi otrok dostopal. Pazijo naj, da otroka ne bodo več ur pustili samega pred
televizorjem ali iPadom, ne da bi spremljali, kaj gleda.

6. Raziskati informativne kanale
Raziščite kanale, kot so Discovery, National Geographic in Animal Planet, za informativne in
izobraževalne vsebine, ki bodo pomagale pri splošnem razvoju otroka. Lahko se jih tudi
peljete ven, da doživijo, kar so videli na televiziji. Če na primer gledajo program o galaksiji ali
sončnem sistemu, jih lahko peljete na obisk v planetarij in jim na nočnem nebu celo pokažete
ozvezdja in planete.
7. Ogledati si programe z jezikovnimi pripomočki
Spodbujati otroka k gledanju programov z jezikovnimi pripomočki, ki mu pomagajo pri učenju
črk abecede, besed in rim.
8. Ne dovolite jim, da jedo sede pred televizorjem
Prehranjevanje med gledanjem televizije ali iPada postavlja temelje za vse življenje slabih
prehranjevalnih navad, kot sta prenajedanje in zasvojenost z nezdravo hrano. Otroci se
pogosto prenajedajo, ko so pred ekranom. Prav tako se nagibajo k nezdravi izbiri hrane.
Otroci naj jedo skupaj za jedilno mizo kot družina in se izogibajo gledanju televizije med
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obroki. To bo otrokom pomagalo, da se osredotočijo na obrok in jih spodbudilo, da jedo
hranljivo hrano in prenehajo, ko so siti.
Risanke imajo lahko tako pozitivne kot negativne učinke na otroke, odvisno od tega, kakšno
risanko gledajo. Z omejevanjem časa otrok pred zaslonom in spodbujanjem, da gredo ven in
se igrajo, lahko starši zagotovijo, da bodo otroci bolj zdravi in srečnejši.
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4 RAZPRAVA
V pogledanih in analiziranih risankah, ob rezultatih anket, ki smo jo razdelile trem različnim
skupinam odraslih, ki delajo z otroki oz. skrbijo za njihovo vzgojo, ter po intervjuju s
strokovnjakinjo vzgoje za medije smo ugotovile marsikaj, česar prej nismo vedele. Določene
podatke smo pričakovale, določeni so nas presenetili.
Najprej nam je bilo v veselje še enkrat pregledati risanke, vendar smo ob res podrobnejšem
pregledu naletele na več prizorov nasilja. Največ je bilo fizičnega nasilja: prerivanje, porivanje,
udarjanje, spotikanje, udarci …, sledilo je verbalno nasilje. Hipotezo Risanke vsebujejo največ
fizičnega nasilja lahko potrdimo. Glede na izpisano minutažo smo predvidevale, da imajo
risanke enakomerno prerazporejeno nasilje po celotnem delu in kot tako smo postavile drugo
hipotezo Risanke imajo nasilje enakomerno prerazporejeno na celotno dolžino, ki pa jo glede
na dobljene podatke lahko ovržemo. Ugotovile smo namreč, da so nasilni prizori predvsem
zgoščeni na drugo polovico risanke – morda namenoma toliko počakajo, da gledalca privabijo
in risanko pogleda do konca.
Sledeče tri hipoteze so se navezovale na anketne vprašalnike. Ovržemo lahko hipotezo Vsi
starši skrbno zbirajo risanke brez nasilja, saj se je izkazalo, da je v obeh starostnih skupinah
kar 20 % tistih staršev, ki se z vsebino ne seznanijo, in če posplošimo: pri vsakem petem
otroku odrasli ne vedo, kaj otrok gleda. Če temu prištejemo še tiste, ki se samo včasih
seznanijo, se delež še poveča, kar se nam ne zdi dobro sporočilo.
Otroci risane junake pogosto posnemajo: v obeh primerih 70 % ali več. S tem hipotezo Otroci
pogosto posnemajo risane junake. potrjujemo. Enako potrdimo tudi naslednjo hipotezo Šolski
otroci gledajo risanke vsak dan., saj večina otrok resnično gleda risanke prav vsak dan in
očitno to postaja način preživljanja prostega časa/zabave.
Po intervjuju z dr. Karmen Erjavec lahko hipotezo Otroške risanke imajo manj nasilja kot
oddaje za odrasle. ovržemo, saj nam je intervjuvanka pojasnila, da ima marsikatera risanka
več nasilja kot oddaje za odrasle. Če pomislimo in pregledamo seznam izpisanega nasilja,
lahko sedaj tudi me temu pritrdimo. Verjetno se ustvarjalcem risank to zdi nekako opravičljivo,
ker ne gre za žive, temveč pravljične osebe, veliko njih je tudi nesmrtnih oz. prenese precej
več kot človek v resničnem življenju.
Kljub vsemu pa smo si razlagale, da imajo risanke tudi pozitiven vpliv – taka je bila naša
hipoteza. To lahko potrdimo, s čimer se je strinjala naša intervjuvanka. Navedla je, da otrokom
pomagajo pri zgodnjem začetku učenja, pri kognitivnem razvoju, pri razvoju jezika, izboljšajo
ustvarjalnost, spodbujajo smeh in lajšajo stres ter pomagajo spoznati različne stvari.
Smiselni so tudi odgovori staršev, saj jih veliko meni, da so risanke sedanjosti nesprejemljive
in da so bile v njihovih otroštvih risanke boljše. Nekatere so poučne in se iz njih lahko otroci
tudi kaj naučijo, menijo drugi. Za nekatere pa risanke skrivajo preveč nasilja, skritih sporočil
ter da glasba, pretiravanje in dražljaji otroke spreminjajo v nemirne in nezmožne dolgoročne
pozornosti. Veliko jih pravi, da morajo biti starši zelo pozorni na to, kakšne risanke otroci
gledajo in kako le-te vplivajo na njih. Vsi pa menijo, da so vsaj nekatere risanke dobre le do
določene mere.
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Risanke so del vsakdanjega življenja in se preprosto temu ne moremo izogniti. V zadnjih
desetih letih so se risanke precej spremenile. Postale so veliko bolj nasilne in niso tako poučne
oz. nimajo dejanskega nauka. Še vedno obstajajo risanke, ki ne vsebujejo veliko vidnega
nasilja, a takih se otroci ne poslužujejo veliko, saj so verjetno te za njih premalo zanimive, ker
ni dovolj »akcije«.
Po odgovorih iz anket so si starši otrok zelo različni. Nekateri v risankah nasilja sploh ne
opazijo in ne spremljajo, kakšne risanke gledajo njihovi otroci. Spet drugi pa nasilje hitro
opazijo in svojim otrokom ne dovolijo gledati risank z nasilnimi prizori.
Čeprav pa je nasilje v risankah precej nespodobno, nekaj nasilja ne škodi, saj razni dogodki iz
risank učijo otroke soočanja v različnih življenjskih situacijah.
Tudi vzgojiteljice menijo, da so risanke sedanjosti preveč krute in nasilne ter da so se otroci v
zadnjih desetih letih precej spremenili, sploh zaradi risank.
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5 ZAKLJUČEK
Človek bi mislil, da vse, kar je namenjeno otrokom, mora biti otroško, nevsiljivo, nenasilno. A
žal se prevečkrat svet odraslih zrcali tudi v našem, otroškem svetu. Tako na prikrit način tudi
naši otroškosti jemljejo čas, ki nam je namenjen. Seveda otroci to vse vzamemo, saj so naši
vzorniki vedno starejši in menimo, da imajo vedno prav.
Po drugi strani je večkrat mogoče zaslediti, da nam stvari naj ne bodo prikrite. Da se bomo
znali odzivati, ko odrastemo. Verjamemo, da risanke z nasilnimi prizori niso narejene z
namenom, da bi bili gledalci nasilni, ampak je to sredstvo za večjo gledanost. Morda česar v
resničnem življenju ne moreš/smeš storiti, je na platnu mogoče.
S svojo raziskavo smo se malo odmaknile od rednega učnega programa, tam se največ
ukvarjamo s književnimi besedili.
V prihodnje bi lahko raziskale še druge vidike risank, od oblačil, socialnega statusa, vrste
družin, domovanj ipd. Lahko bi pod drobnogled vzele slovenske risanke, za katere kljub vsemu
menimo, da nimajo prisotnega nasilja v takšni meri kot ameriške.

Naše raziskave so le potrdile, da risanke niso le risanke ter da imajo tudi svoj vpliv. So
neizogibne, a tudi zanimive. Otroci se jih poslužujejo neprestano. Zanimivo nam je bilo
raziskovati, koliko nasilja lahko opazimo, če se na to res osredotočimo. Tega je kar precej. V
sklepu naj navedemo dve misli, ki smo ju zapomnile iz ogledanih risank in imajo pomenljivo
sporočilo: Ohana pomeni družina, družina pa pomeni, da nihče ne bo zapuščen… ali pozabljen
(Lilli in Žverca); Naša usoda živi v nas. Le dovolj pogumen moraš biti, da to vidiš. (Pogum)
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7 PRILOGE

Priloga 1 – Anketni vprašalniki
Anketa za starše otrok v vrtcu
Koliko je star vaš otrok?
Katerega spola je vaš otrok?
Kako pogosto vaši otroci gledajo risanke?
Koliko časa v enem dnevu gledanja gledajo risanke?
Katere risanke otroci najraje gledajo?
Ali odrasli gledate vse risanke z njimi, ali jih pustite, da gledajo sami?
Ali v risankah zaznate veliko nasilja?
Ali se seznanite z vsebino pred otrokovim ogledom risanke?
Ali vaši otroci zaznajo nasilje?
Ali otroci gledajo tudi risanke proizvajalca Disney? Če da, katere?
Ali otroci posnemajo vedenje junakov iz risank?
Ali otroci želijo imeti tak zunanji videz kot junaki iz risank?
Na katerih programih otroci najraje gledajo risanke?
Ali so imeli otroci kdaj nočne more oziroma so sanjali o njih?
Katero nasilje najslabše vpliva na vašega otroka?
Katero od spodnjih nasilij, ki spadajo v verbalno nasilje, opazite največkrat?
Ali je kakšno nasilje v risankah sploh sprejemljivo?
Ali otroku pustite gledati prizore s fizičnim nasiljem?
Kje vaš otrok največkrat gleda risanke (označite lahko dve najbolj pogosti)?
Ali vaši otroci gledajo krajše ali daljše risanke?
Otroci gledajo večinoma: slovenske, angleške,…
Kakšno je vaše mnenje o risankah glede na celostno vzgojo otroka?

Anketa za starše otrok v šoli
Koliko je star vaš otrok?
Katerega spola je vaš otrok?
Kako pogosto vaši otroci gledajo risanke?
Koliko časa v enem dnevu gledanja gledajo risanke?
Katere risanke otroci najraje gledajo?
Ali odrasli gledate vse risanke z njimi, ali jih pustite, da gledajo sami?
Ali v risankah zaznate veliko nasilja?
Ali se seznanite z vsebino pred otrokovim ogledom risanke?
Ali vaši otroci zaznajo nasilje?
Ali otroci gledajo tudi risanke proizvajalca Disney? Če da, katere?
Ali otroci posnemajo vedenje junakov iz risank?
Ali otroci želijo imeti tak zunanji videz kot junaki iz risank?
Na katerih programih otroci najraje gledajo risanke?
Ali so imeli otroci kdaj nočne more oziroma so sanjali o njih?
Katero nasilje najslabše vpliva na vašega otroka?
Katero od spodnjih nasilij, ki spadajo v verbalno nasilje, opazite največkrat?
Ali je kakšno nasilje v risankah sploh sprejemljivo?
Ali otroku pustite gledati prizore s fizičnim nasiljem?
Kje vaš otrok največkrat gleda risanke (označite lahko dve najbolj pogosti)?
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Ali vaši otroci gledajo krajše ali daljše risanke?
Otroci gledajo večinoma: slovenske, angleške,…
Kakšno je vaše mnenje o risankah glede na celostno vzgojo otroka?

Anketa za vzgojiteljice
Kako pogosto v vrtcu gledate risanke? Če da, katere?
Katere risane junake sicer otroci najpogosteje omenjajo?
Ali otroci pogosto govorijo o vsebinah risank?
Ali kdaj ustvarjajo (sami) na temo risank?
Ali otroci posnemajo ali se igrajo za različne junake iz risank?
Ali kdaj pripravite urice na temo risank?
Ali se sedanji otroci obnašajo drugače kot otroci pred desetimi leti (so se kaj spremenili zaradi
risank)?
Na koga nasilje bolj vpliva?
Ali otroci sploh opazijo nasilje?
Ali pregledate vsebino risanke, preden si risanko ogledajo otroci v vrtcu?
Se vam zdijo risanke sedanjosti prenasilne?
Ali v vrtcu gledate tudi risanke proizvajalca Disney?
Imajo otroci tudi izdelke (npr. nahrbtnik, oblačila), na katerih so junaki iz risank?
Ali se otroci tudi za maškare oblačijo v junake iz risank?
Ali otroci zaznajo ali posnemajo tudi psihično nasilje?
Ali otroci zaznajo ali posnemajo tudi verbalno nasilje?
Ali ste že kdaj zaznali spolno nasilje in ugotovili, da je to na podlagi katere risanke?
Pri koliko starih otrocih je viden največji vpliv risank?

