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Otroške risbe kot pomoč pri prepoznavanju spolnih zlorab
Ključne besede: spolna zloraba, otroške risbe, prepoznavanje, otroci

Povzetek
Dejanskega obsega spolnih zlorab ne poznamo, saj jih veliko ostaja neprijavljenih. Spolna
zloraba je za otroka težka izkušnja, ki na njem pušča posledice in vpliva na njegov razvoj.
Pridobivanje materialnih in osebnih dokazov pri spolni zlorabi je oteženo, zato je pregon
težak. Raziskovalci so v zgodnjih osemdesetih letih objavili poročila o tem, kako risbe
spolno zlorabljenih otrok vsebujejo določene značilnosti, ki jih ločijo od risb nezlorabljenih
otrok. Študije risb spolno zlorabljenih otrok se osredotočajo predvsem na risbe človeških
figur in kinetične risbe.
V magistrskem delu so uporabljeni sekundarni viri in analizirane so dosedanje raziskave
ter študije na temo otroških risb. Magistrsko delo je sestavljeno iz treh delov: prvi del
predstavlja opredelitev pojma spolne zlorabe in preiskovalnega intervjuja, v drugem delu
so podrobneje preučeni načini, s katerimi lahko otroška risba pripomore pri prepoznavanju
spolne zlorabe, tretji del pa predstavlja razpravo.
Glavne ugotovitve dela so, da so otroške risbe lahko v pomoč, če jih razumemo kot znake,
da bi se lahko dogajalo nekaj posebnega. Smiselno je raziskati, zakaj je otrok narisal nekaj
nenavadnega, tako, da ga preprosto vprašamo. Vendar pa otroške risbe niso zanesljivi
indikatorji, niti dokazi, za obstoj spolne zlorabe. Raziskave jasno kažejo, da je risanje
vprašljiva tehnika, ki ima nezadostno veljavnost, zato jo lahko odsvetujemo za odkrivanje
spolnih zlorab. Za uporabo otroških risb v primerih spolnih zlorabah so potrebne nadaljnje,
metodološko ustrezne raziskave.
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Investigating sexual abuse with children's drawings
Keywords: sexual abuse, children's drawings, recognition, children

Abstract
The actual range of sexual abuse is not known, because many remain unreported. Sexual
abuse is a difficult experience for the child, which leaves the consequences and influences
on his development. Obtaining material and personal evidence in case of sexual abuse is
difficult, therefore, the prosecution is also difficult. In the early eighties, clinicians
published reports on how the drawings of sexually abused children contain certain
characteristics that separate them from the drawings of non-abused children. Studies of
the drawings of sexually abused children focus primarily on drawings of human figures
and kinetic drawings.
In this master's thesis, secondary sources are used and existing research is analysed and
studies on the topic of children's drawings. The master's thesis consists of three parts: the
first part is the definition of the concept of sexual abuse and the investigation interview, in
the second part, the ways in which a child drawing can help identify sexual abuse are
examined more closely, while the third part presents a discussion.
The main findings of the work are that children's drawings can be helpful, if they are
understood as signs that something is happening with the child. It is reasonable to find out
why the child draw something unusual by simply asking the child. However, children's
drawings are not reliable indicators, nor evidences of the existence of sexual abuse.
Research has clearly shown that drawing is very questionable technique with insufficient
validity so, for that reason it is not advised in detecting sexual abuse. To use child
drawings in cases of sexual abuse, further methodologically appropriate research is
needed.
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1 Uvod
V magistrskem delu bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako lahko otroška risba
pripomore pri odkrivanju, preiskovanju in dokazovanju spolnih zlorab. Frei (1996) definira
spolno zlorabo otroka kot »nasilje, ki se zgodi, ko odrasla oseba ali mladostnik zlorabi, ali
zlorablja otroka za to, da se spolno vzburi in/ali da poteši svojo spolno slo« (str. 12).

Zlorabe otrok so zgodovinsko podcenjen socialni problem, saj ostaja veliko spolnih zlorab
neprijavljenih in dejanskega obsega ne poznamo. Pri obtožbah spolnih zlorab je pogosto
pomanjkanje materialnih dokazov, zato je pregon težak. Veliko otrok spolno zlorabo
zanika, o njej noče govoriti ali pa imajo težavo pri opisu te izkušnje. Prav to je spodbudilo
raziskovalce, da so začeli iskati posredne oblike pridobivanja informacij. Študije so
pokazale, da so risbe sredstvo za lažje besedno izražanje otrok in da njihova uporaba
poveča število pridobljenih informacij, ko otrok govori o svojih težavah. Raziskovalci so v
zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja objavili poročila o tem, kako risbe spolno
zlorabljenih otrok vsebujejo določene značilnosti, ki jih ločijo od risb nezlorabljenih otrok.
Študije risb spolno zlorabljenih otrok se osredotočajo predvsem na risbe človeških figur in
kinetične risbe. Prisotnost določenih kazalcev (narisani spolni organi, neorganiziranost
delov telesa in drugi) naj bi kazala na to, da je bil otrok spolno zlorabljen. Obstaja več
različnih načinov uporabe otroške risbe pri prepoznavanju spolne zlorabe (Allen in Tussey,
2012).

Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali je otroška risba v pomoč pri prepoznavanju
spolne zlorabe. Cilj magistrskega dela smo dosegli po teh korakih. Prvi korak je
opredelitev pojma spolne zlorabe in preiskovalnega intervjuja. Drugi korak je osredotočen
na otroško risbo na splošno. Podrobneje smo preučili načine, s katerimi otroška risba
lahko pripomore k prepoznavanju spolne zlorabe. Tretji, zadnji korak je razprava.
Uporabili bomo sekundarne vire in analizirali dosedanje raziskave in študije na temo
otroških risb pri prepoznavanju spolnih zlorab.
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V magistrskem delu smo preverjali naslednji hipotezi:
-

otroške risbe so v pomoč pri odkrivanju, preiskovanju in dokazovanju spolnih
zlorab, ne uporablja pa se jih kot samostojne tehnike za dokazovanje spolnih
zlorab na sodišču;

-

večina raziskav o otroških risbah spolno zlorabljenih otrok ne zagotavlja zadostnih
empiričnih dokazov za ugotavljanje spolne zlorabe preko slike.
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2 Spolna zloraba otrok
Spolna zloraba je za otroka težka izkušnja, saj na otroku pušča krute posledice, tako
kratkotrajne kot dolgotrajne. Prav tako lahko spolna zloraba vpliva na otrokovo kasnejše
dojemanje samega sebe in drugih. Čeprav številni dejavniki vplivajo na otrokov razvoj,
lahko zloraba močno vpliva na njegov socialno-čustveni, kognitivni in telesni razvoj.
Problem spolne zlorabe je širok, zato se ga je potrebno lotiti strokovno in celostno, o tem
pa ozavestiti tudi pedagoške delavce in javnost (Katz, Bernetz in Hershkowitz, 2014).

Trpinčenje otrok je zgodovinsko podcenjen socialni problem, saj je njegovo velikost težko
dokazati. Pri obtožbah zlorabe je pogosto pomanjkanje fizičnih dokazov, zato je pregon
težak. Veliko otrok o zlorabi noče govoriti ali pa jo celo zanika. Tudi če otrok zlorabo
prijavi, lahko obtožbe delujejo neresnično ali pa ima otrok težavo pri opisu izkušnje (Allen
in Tussey, 2012).

Spolne zlorabe otrok se dogajajo v vseh družbenih slojih in v vseh skupinah. Tudi v
družinah, ki so navzven popolne (Frangež, 2010). Storilci spolnih zlorab otrok potrebujejo
občutek kontrole in moči nad drugimi. To svojo potrebo najlažje zadovoljijo v odnosu z
nemočno in ranljivo osebo. V odnosu s sebi enakimi se namreč čutijo nemočne,
nesposobne in ranljive (Bain in Sanders, 1996). Obstajata dva osnovna tipa storilcev
spolnih napadov na otroke, situacijski in preferentni tip. Situacijski tip storilca, ki je
številčnejši, je usmerjen na žrtve, ki so blizu njegovega bivalnega ali delovnega okolja in jih
pozna. Preferentni tip je v spolnih razmerjih z odraslimi nezadovoljen in je primarno
spolno orientiran k otrokom. Sadistični pedofili, ki spolne napade načrtujejo, otroke
trpinčijo in lahko tudi ubijejo, sodijo k preferentnim tipom (Dvoršek, 2008). Storilci
spolnih zlorab otrok so lahko tako ženske kot moški vseh starosti. Večina jih živi družbeno
sprejemljivo življenje in so pogosto poročeni ali v partnerski zvezi ter imajo svoje otroke
(Smallbon et al., 2008, v Frangež, 2010). Kar 85 odstotkov storilcev izhaja iz otrokove ožje
družine oziroma iz kroga oseb, ki jim otrok zaupa. Prevladuje mišljenje, da so žrtve
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najstnice, ki pa ne drži. Žrtve so lahko že zelo majhni otroci in deklice ter dečki (Dvoršek,
2008).

Slovenija je ratificirala Konvencijo o otrokovih pravicah leta 1989. Določbe te konvencije
opredeljujejo otrokove najbolj občutljive pravice, kot so zaščita otrokove osebnosti in
zaščita otroka pred nasilnimi dejanji (Frangež, 2010). Od leta 1993 smo se v Sloveniji začeli
seznanjati z novimi znanji in pogledi na spolne zlorabe otrok, saj je bil zaznan trend
naraščanja. V letu 1999 se je spremenila kazenska zakonodaja, in sicer je kaznivo dejanje
spolnega napada na osebo, mlajšo od 14 let, nadomestilo kaznivo dejanje spolnega
napada na osebo, mlajšo od 15 let. Žrtve so postale tako opredeljene do starosti 15 let.
Število razkritih in tudi prijavljenih zlorab je tako vključevalo večje število žrtev. Vmes so
se pojavili tudi padci števila prijavljenih spolnih zlorab, kar je lahko pogojevalo negativno
družbeno duhovno ozračje kot tudi kadrovske zmožnosti in usposabljanja nevladnih ter
drugih organizacij. Še vedno lahko govorimo o velikem zanikanju spolnih zlorab otrok
skozi oči družbe (Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 2015).

Da bi lahko odkrili spolno zlorabo, je potrebno poznati indikatorje, ki kažejo na sum
spolne zlorabe. Dvoršek (2008) med telesne indikatorje uvršča hujšanje kot posledica
slabega apetita, praske, vreznine, modrice, ožganine in ugriznine, nosečnost, prisotnost
tujkov v telesnih odprtinah, razširjeno vaginalno ali rektalno odprtino in sledove sperme.
Med socialne travme oziroma indikatorje uvrščamo strah pred odraslimi, regresijo v
vedenju (blatenje, lulanje, sesanje prsta), nezmožnost socializacije, poslabšanje odnosov v
družini, bežanje od doma, izrazit strah pred tujci in uživanje alkohola ter drugih drog
(Dvoršek, 2008). Dvoršek (2008) loči tudi psihološke indikatorje, med katere sodijo
depresija, nezanimanje za stvari okoli sebe, izkazovanje občutka krivde, razdražljivost,
občutek zadrege in sramu, izmikanje prijateljem in šoli, zapiranje vase, slabo spanje in
spanje s prižgano lučjo, opazno zanimanje za spolnost, nočne more in spremembe v šolski
uspešnosti.
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V literaturi najdemo različne izraze za spolno zlorabo otrok. Nekateri avtorji uporabljajo
izraze, kot so spolni napad, spolno nasilje, spolno nadlegovanje, posilstvo, incest, nasilni
spolni stik idr. Uporaba posameznega izraza je odvisna od načina, na katerega je bila
zloraba storjena, in od storilca (Dečman Dobrnjič, Rožman in Tranšek, 2004).
Bašić (1997) meni, da je izraz »spolna zloraba« blažji od »spolnega napada« in da s tem
izrazom lahko nehote zmanjšamo pomen samega zločina. Pomembno je, da glede na
vrsto, naravo in vsebino kaznivega dejanja uporabljamo ustrezne izraze. Tudi zakonodaja
ločuje med spolnim napadom na otroka in na primer incestom.

2.1 Definicija spolne zlorabe
Definicije spolne zlorabe niso enostavne in niso enoznačne. Obstaja veliko različnih
definicij, ki se razlikujejo glede na družbeno okolje, kulturo in zgodovinsko obdobje.
Razlikujejo se tudi, ker njihovi avtorji izhajajo iz različnih strok (Ančić, 2002).

Pri nas spolno zlorabo otroka obravnava Kazenski zakonik Republike Slovenije v 173.
členu, ki zlorabo opredeljuje kot spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let (»Kazenski
zakonik [KZ-1-UPB2]«, 2012). Med najpomembnejše zakone in predpise, ki tudi urejajo
področje zlorab otrok, v Republiki Sloveniji spadajo: Zakon o preprečevanju nasilja v
družini (ZPND), Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), Zakon o nalogah in
pooblastilih policije (ZNPPol), Zakon o socialnem varstvu (ZSV), Zakon o brezplačni pravni
pomoči (ZBPP), Zakon o kazenskem postopku (ZKP) in drugi.

Dejanje spolne zlorabe otroka je podano, kadar odrasli človek ali mladostnik načrtno
uporabi otroka za to, da se spolno vzburi in/ali poteši svojo spolno slo (Frei, 1996). Spolna
zloraba lahko obsega: otipavanje otrokovih spolnih organov; poučevanje otroka o spolni
vzgoji; siljenje otroka, da opazuje golega odraslega; samozadovoljevanje pred otrokom;
siljenje otroka, da gleda pornografijo; siljenje, da je otrok navzoč pri spolnem odnosu
odraslih; tepež otroka po goli zadnjici; siljenje otroka k spolnemu odnosu (oralno,
vaginalno, analno); siljenje otroka v prostitucijo in snemanje filmov (Frei, 1996).
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Znani norveški otroški klinični psiholog Øvreeide definira zlorabo tako: »Otrokovo telo,
čutnost, radovednost, potreba po potrditvi in drugi vidiki otroških naravnih motivov so
izkoriščeni s strani odrasle osebe ali starejšega otroka, ki išče nadvlado in/ali spolno
zadovoljstvo v neposrednem ali posrednem odnosu z otrokom.« (Združenje proti
spolnemu zlorabljanju, n. d.).
»Spolna zloraba je udeležba odvisnih otrok v spolnih aktivnostih z odraslo osebo ali
osebo, ki je starejša ali večja od njega samega, pri čemer je otrok zlorabljen kot spolni
objekt za zadovoljevanje spolnih potreb ali želja te osebe in pri tem nima možnosti, da bi
izbiral ali bo privolil v spolno aktivnost ali ne zaradi neenakih moči v odnosu med njim in
drugo osebo.« (Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 2010). Storilci svoje potrebe po
zlorabi moči, obvladovanju in nadvladovanju najučinkoviteje udejanjijo nad otrokom na
način spolnega zlorabljanja. Svoje potrebe zadovoljujejo tudi z različnimi oblikami nasilja
nad drugimi (Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 2010).

Po navadi se spolna zloraba zgodi v štirih fazah. V prvi fazi se zloraba zgodi, ko je storilec
sam z žrtvijo. Do posilstva ne pride, običajno storilec žrtev le boža. Otrok občuti krivdo in
obup, verjame pa obljubam, da se to ne bo več zgodilo. V drugi fazi storilec ponovi
dejanje. Okolica zlorabe ne opazi, ker otrok še vedno molči. Zloraba se tako nadaljuje in
po navadi pride do posilstva (tretja faza). Otrok storilca ni sposoben izdati. Če družinski
člani ne ukrepajo, se zloraba nadaljuje. V četrti fazi otrok neznansko trpi, tako psihično
kot fizično, in izda storilca ter spregovori o zlorabi. Pomoč pogosto poišče zunaj družine
(Dečman Dobrnjič et al., 2004).

2.2 Vrste in oblike spolnih zlorab
Po naravi lahko spolno zlorabo delimo v štiri kategorije (Bain in Sanders, 1996):
1. zlorabe v družini (oče, brat, mati, sestra, stric idr.);
2. zlorabe, ki jih povzroči neznana oseba;
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3. zlorabe, pri katerih so storilci otroku znane odrasle osebe (učitelj, družinski
prijatelj, vzgojitelj idr.);
4. zlorabe, pri katerih so storilci starejše mladoletne osebe.

Bain in Sanders (1996) delita spolno zlorabo tudi glede različnih dejanj, in sicer (1) zloraba
s stikom – dotikanje genitalij in prsi, masturbacija, (2) zloraba brez stika – nadlegovanje,
pornografija in (3) spolni odnos ali poskus – oralno, analno ali vaginalno.

Obstaja širok spekter spolnih zlorab (Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 2010):
-

golota: odrasli hodi gol po hiši pred vsemi člani družine ali nekaterimi izmed njih;

-

nesramne pripombe: odrasli daje neprimerne pripombe o spolnosti ali otrokovem
telesu;

-

slačenje: odrasli se slači pred otroki;

-

razkazovanje genitalij: odrasli otroku kaže genitalije in vanje usmeri otrokovo
pozornost;

-

opazovanje otroka: odrasli na skrivaj ali odkrito opazuje otroka, kadar se kopa,
slači, urinira ali iztreblja;

-

fotografiranje otrok: odrasli fotografira otroka ali opazuje in fotografira otroka v
erotični pozi;

-

uporaba pornografije: odrasli kaže otroku pornografsko literaturo, video filme ali
zlorablja otroka za pornografske aktivnosti;

-

poljubljanje: odrasli intimno poljublja otroka. Takšen "francoski način" poljubljanja
naj bi bil namenjen samo odraslim;

-

otipavanje: odrasli otipava otrokove prsi, trebuh, genitalno področje, notranjo
stran stegen ali zadnjico. Otrok otipava odraslega na njegovo zahtevo;

-

masturbacija: odrasli masturbira medtem, ko ga otrok opazuje; odrasli gleda
otroka kako masturbira; odrasli in otrok gledata drug drugega medtem ko
masturbirata;

-

felacija: pri tej vrsti oralno genitalnega stika odrasli moški prisili dečka, da vzame v
usta njegov penis, nato pa še sam vzame dečkov penis v usta;
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-

kunilingus: pri tej vrsti oralno genitalnega stika se mora otrok z jezikom in usti
dotakniti spolovila ali vaginalnega področja odrasle ženske ali pa se odrasli moški
ali ženska z usti dotika spolovila ali vaginalnega področja deklice;

-

digitalna penetracija (s prsti) v zadnjik ali danko: storilec lahko vdene v zadnjik tudi
razne predmete;

-

digitalna penetracija (s prsti) v vagino: storilec s prsti penetrira v vagino. Vanjo
lahko vstavlja tudi razne predmete;

-

sodomija: penetracija s penisom v zadnjik ali danko: odrasli lahko otroku to stori
večkrat brez poškodb, ker je zadnjik v otroštvu prožnejši;

-

penetracija penisa v nožnico: moški storilec s penisom penetrira v vagino;

-

spolni odnos na suho: je slengovski izraz, ki opisuje odnos, pri katerem odrasli
drgne svoj penis ob otrokovo genitalno področje, ob notranjo stran njegovih
stegen ali ob otrokovo zadnjico;

-

bestialnost: prisilni spolni odnos z živaljo: o bestialnosti govorimo, ko odrasli
otroka prisili, da živali drgne spolovilo ali, da ima spolni odnos z živaljo.

Pomembno je dejstvo, da je manjši del storilcev spolnih zlorab pedofilov. Če spolne
napade na otroke povezujemo le s pedofili, dobimo izkrivljeno sliko o možnih storilcih te
zlorabe (Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 2010).

Pedofili so na splošno ljudje, ki jih spolno privlačijo otroci in navadno niso preveč
zainteresirani za spolne odnose z odraslimi (Elliot, 1996). Pedofilija je kompleksen pojav,
kjer gre za alibije. Pedofil pridobi otroka na svojo stran s tem, ko mu reče da ga ima rad in
mu nosi darila. Pogosto je profesionalno povezan z otrokom, lahko kot učitelj, trener,
prijatelj. Do zlorabe pride postopoma, s prilagajanjem otroku (Rojšek, 2002). Za današnji
čas je značilno, da pedofili ne oprezajo za otroci več na igriščih, ampak se veliko zlorab
dogaja po internetu. Pri tem izkoriščajo otrokove lastnosti, kot so naivnost, zaupljivost in
radovednost (Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 2010).
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V DSM – IV (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) je incest uvrščen
kot podtip pedofilije in vključuje vse oblike seksualnega kontakta, najpogosteje med
bratom in sestro ali med očetom in hčerko (Rojšek, 2002). Ko gre za incest je večina žrtev
starejših od objekta želja pedofila. Pedofili so zainteresirani za otroke, ki še niso spolno
zreli, medtem ko oče postane zainteresiran za hčer šele, ko spolno dozori (Rojšek, 2002).
Maddock in Larson (2004,v Cvetek, 2009) navajata, da incest temelji na štirih temeljnih
osnovah:
1. Incest, ki temelji na izkrivljenem izražanju čustvene bližine. Storilca muči kronično
spolno nezadovoljstvo in zato napačno in izkrivljeno prikazuje ljubezen. Tako na
primer očetje hčerkam ali posvojenkam izkazujejo ljubezen. Zloraba pri tej obliki
incesta traja dalj časa, saj lahko oče in hči postaneta ljubimca. Pogosto pride do
spolnih odnosov.
2. Incest, ki temelji na erotičnosti. Pri tej obliki incesta gre za panseksualno družino,
pri kateri so v incestno dogajanje vključeni večina ali vsi otroci in oba starša. Ni
nujno, da dejanja vodijo v spolne odnose, poudarek je na draženju.
3. Incest, ki temelji na besu. Storilec je lahko besen, ker je bil sam žrtev zlorabe ali
nasilja v preteklosti.
4. Incest, ki temelji na agresiji. Storilec izvede spolno zlorabo, da se spoprime z
razočaranjem in s frustracijami. Do žrtve se vede jezno in nasilno. Mož »kaznuje«
svojo ženo, ker mu ne daje dovolj pozornosti in spolnega užitka, tako, da zlorablja
hčerko.
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3 Preiskovanje in dokazovanje spolnih zlorab otrok
Med laično javnostjo in tudi v kriminalnem okolju velja spolna zloraba otrok za najbolj
izprijeno dejanje. Tega se zavedajo tudi osumljenci oziroma storilci, ki redko priznajo to
dejanje. Tudi osebni dokazi žrtev so redki. Preiskava je zato ključnega pomena (Dvoršek,
2008).

Raziskave kažejo, da zlorabljeni otroci razkrijejo spolne zlorabe šele v odrasli dobi. Izpoved
otroka pa je najpomembnejše sredstvo za odkrivanje spolnih zlorab. Prav tako je izpoved
ključnega pomena za organe pregona in centre za socialno delo. Razkrivanje spolne
zlorabe se lahko pojavi na različne načine. Otroci lahko o zlorabi najprej delno ali v celoti
povedo družinskim članom ali drugim (npr. učitelju, svetovalcu). Na spolno zlorabo lahko
kažejo tudi psihološki znaki, sumljivo vedenje ali drugi dejavniki, ki povzročijo skrb
(Lippert, Cross, Jones in Walsh, 2009).

Preiskovalci morajo poleg zakonodaje in pravil poznati tudi značilnosti spolnih zlorab
otrok in biti usposobljeni za pogovor z otrokom (Umek, 2009). V Sloveniji imajo
kriminalisti možnost izobraževanja glede vodenja pogovorov z žrtvami spolnih zlorab.
Izobraževanja so redka, zato je pomembna osebna zavzetost posameznega kriminalista
(Areh, 2012).

Preiskovalci izhajajo predvsem iz treh preiskovalnih korakov. Prvi je zbiranje obvestil od
tistih, ki bi lahko kar koli vedeli o zlorabi in/ali žrtvi. Drugi korak predstavlja zbiranje
obvestil od žrtev. Zadnji korak je po navadi zbiranje obvestil od osumljenca. Vrstni red
posameznih preiskovalnih korakov je odvisen od posamezne preiskovalne situacije
(Dvoršek, 2003).

Pri spolnih zlorabah otrok razlikujemo med preiskovalno situacijo, v kateri je storilec
neznan, in tisto, v kateri je storilec znan. V prvi omenjeni situaciji med spolno zlorabo in
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prijavo običajno preteče manj časa kot v drugi. Starši v primeru neznanega storilca otroka
ščitijo, preiskovalci pa pridobijo dodatne informacije »od vrat do vrat«. Otrok je
izvedensko pregledan, iščejo se predvsem kontaktne sledi. Z otrokom opravijo tudi
razgovor (Dvoršek, 2003).

Materialni dokazi, ki kažejo na spolno zlorabo, so redki. Med dnevno nego otroka se
večina sledi uniči. Tudi najdene sledi težko povežemo s spolno zlorabo, če je osumljenec
eden od staršev, ki dnevno izvaja določene naloge skrbništva (Frangež, 2010).

Od kakovosti osebnih dokazov in otrokovega pričanja je odvisna uspešnost dokazovanja v
kazenskem postopku, še posebej pri mlajših otrocih. Obsodilne sodbe z daljšo zaporno
kaznijo so redke (Dvoršek, 2003).

Otrok je zaradi spolne zlorabe travmatiziran. Dejanje spolne zlorabe je prvo, kar povzroči
travmo. Travma se poveča, ko otrok dolgo molči, nato pa o zlorabi spregovori. O spolni
zlorabi mora nato govoriti z učitelji, socialnimi delavci, zdravniki in preiskovalci. Lahko se
zgodi, da mu najbližji ne verjamejo ali pa tudi, da se otrok ustraši, da bo nekdo od
domačih, ki je storilec, kaznovan (Šugman, 2000).

K. Bašič (intervju, 7. 2. 2018) meni, da so otroci še vedno prevečkrat izpostavljeni
izpraševanju različnih oseb in bi morali to omejiti na minimum ter zagotoviti, da otroke
izprašajo osebe, ki niso samo dobri preiskovalci, temveč imajo tudi resnično znanja o
psihofizičnem razvoju otrok in druga potrebna znanja.

Samo delovanje pravosodnega sistema je še dodatna travma. Izkazalo se je, da je bil sodni
sistem, deloma še vedno je, neprimeren za otroke, ki so v vlogi priče (Mcgough, v
Šugman, 2000). V našo zakonodajo se počasi prebijajo spoznanja iz anglosaških držav o
tem, kako olajšati otrokov položaj (Šugman, 2000).
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3.1 Preiskovalni intervju
Literatura o preiskovalnem intervjuju pri domnevnih spolnih zlorabah otrok se osredotoča
na vsebino intervjuja. Pred letom 1990 so avtorji poudarjali sugestibilna vprašanja,
veljavnost intervjujev, uporabo anatomskih lutk in risanje ter izpraševanje otrok. Po
tistem letu se je pozornost avtorjev usmerila na pomisleke glede spomina otrok,
sugestibilnost in lažne obtožbe. Nekatere novejše teme se nanašajo na način
multidisciplinarnega tima, vedenje otrok, vpliv na otroka, izboljšanje pričanja otrok,
strukturirane protokole intervjujev in usposabljanje spraševalcev (Cheung, 2008).

V preiskovalnih intervjujih z otroki je potrebno vzpostaviti dve vzporedni liniji. Ena linija
predstavlja formalni cilj preiskovalnega intervjuja: pridobivanje jasnih in zanesljivih izjav,
ki vsebujejo forenzično pomembne podatke, za krepitev kriminalistične preiskave. Druga
linija pa se nanaša na dobro počutje otroka in njegovo varovanje, da ne pride do
sekundarne travmatizacije (Katz, 2013).

Potrebno je zagotoviti, da (Katz, 2013):
-

preiskava spolne zlorabe ni travmatična izkušnja za otroka in da ne poveča
otrokovega občutka tesnobe, stresa ter občutka krivde;

-

preiskava okrepi občutek otrokovega zaupanja, samospoštovanja in pravice.

Razkritje spolne zlorabe v preiskovalnem intervjuju je odvisno od več dejavnikov.
Pomembno je otrokovo razumevanje in spomin na zlorabo, otrokova čustvena reakcija in
otrokova skrb glede posledic razkritja. Odvisno je tudi, v kolikšni meri ga družinski člani
podpirajo in kako učinkoviti so pri pogovoru preiskovalci (Lippert et al., 2009).

Različne študije so preučevale, kako otrokova starost, spol ali sorodstvena veza s
storilcem vplivajo na otrokovo izpoved o spolni zlorabi (Lippert et al., 2009):
-

Otrokov spol. Pri fantih je manj verjetnosti za razkritje spolne zlorabe kot pri
deklicah zaradi splošne nezmožnosti razkritja intimnih informacij, strahu, ki je
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povezan s homoseksualnostjo (če je storilec moški), ali zaradi psiholoških,
družbenih in kulturnih dejavnikov, ki bi privedli do preziranja (če je storilec
ženska). Nekatere druge raziskave razlik med spoloma niso pokazale.
-

Starost otroka. Starejši otroci bolj verjetno razkrijejo spolno zlorabo med
preiskovalnim intervjujem. Starost otroka ob zlorabi lahko vpliva na otroški
spomin, zato je pomemben čas, ki mine od zlorabe do preiskovalnega intervjuja.

-

Resnost spolne zlorabe. Če se je spolna zloraba dogajala poredko, jo otroci težje
prepoznajo kot zlorabo in si težje zapomnijo to dejanje. Nekatere študije so
pokazale, da se pri hujših spolnih zlorabah verjetnost razkritja zmanjša, saj se
otrok boji storilca ali pa krivi samega sebe. Raziskave o povezavi trajanja in
pogostosti zlorabe v povezavi z razkritjem so dognale različna spoznanja.

-

Razmerje med storilcem in otrokom. Otroci, ki so jih zlorabile osebe, ki niso
družinski člani, so bolj nagnjeni k razkritju spolne zlorabe, saj pričakujejo, da bodo
starši na njihovi strani. Hkrati so otroci do storilcev, ki niso družinski člani, tudi
manj zvesti in zaščitniški. Študija Goodman-Browna in ostalih (v Lippert et al.,
2009), v kateri so preučevali izpoved v preiskovalnih intervjujih, je odkrila, da so
otroci, ki so jih zlorabili družinski člani, spolno zlorabo razkrili kasneje kot otroci, ki
jih je zlorabil tujec.

Pri izvedbi preiskovalnega intervjuja moramo upoštevati razvojne značilnosti. Te so
sposobnost komunikacije, spomina in mišljenja (Mrevlje, 2013). Mišljenje otroka je v
obdobju od treh do šestih let konkretno, kar pomeni, da je logično in organizirano glede
na konkretne informacije. V razgovoru bodo otroci te starosti besede razumeli zelo
konkretno, saj jim abstraktne ideje, ki niso očitne v realnem svetu, delajo težave. Če otrok
na primer živi v hiši, mi pa ga vprašamo, kaj se je zgodilo v stanovanju, mogoče sploh ne
bo znal odgovoriti (Mrevlje, 2013).

Pojma prostor in čas se pri malčkih razvijata postopoma, enote pa so jim težje razumljive.
Malčku zato vprašanja, povezana s starostjo, časom, višino itd., postavljamo s primerjavo.
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Prosimo ga, naj višino osebe, po kateri sprašujemo, primerja z višino nekoga, ki ga pozna
(Wilson in Powell, 2001, v Mrevlje, 2013).

V zgodnjem otroštvu, nekje do osmega leta, imajo otroci težave z razumevanjem čustev.
Pozitivna čustva izražajo kot veselje, negativna kot žalost. Šele osemletniki razumejo
tesnobo, strah in jezo (Mrevlje, 2013).

Mišljenje otrok v obdobju sedmih do enajstih let je operativno. Otrok razume
reverzibilnost in je decentriran, kar pomeni, da je mišljenje bolj logično. Okoli enajstega
leta otrok razvije znanstveno/formalno mišljenje, tako da že sklepa in posplošuje
(Aldridge in Wood, 1997).

Prve stavke otroci začnejo sestavljati med 18. in 24. mesecem starosti. Sprva je izražanje
poenostavljeno. Pomembno se je prepričati, kaj otrok misli z izrečeno besedo »spolnost«
ali »dotik«. Verbalne sposobnosti otroka so namreč lahko precenjene. Otrok svojih
napačnih informacij ne popravlja, temveč jih uporablja skozi intervju, in te izkrivljajo
spomin (Mrevlje, 2013). Tudi med petim in sedmim letom, ko otroci začnejo uporabljati
bolj zapletene povedi, se morajo preiskovalci zavedati, da ni nujno, da te povedi tudi
razumejo (Mrevlje, 2013).

Usmerjanje in ohranjanje pozornosti se povečuje s starostjo otroka. Najzgodnejši spomini
so implicitni, to pomeni neverbalni. V forenzičnem intervjuju pa nas zanimajo predvsem
informacije iz eksplicitnega spomina, ki je verbalen (Olafson, 2007, v Mrevlje, 2013).

Ob ponavljajoči zlorabi se spomin okrepi v obliki skriptov, pri tem pa se oslabi priklic
posebnosti/podrobnosti dogodka. Za preiskovalca je pomembna informacija, ali se je
zloraba zgodila več kot enkrat. Med intervjujem pa ni priporočljivo vprašati kolikokrat, saj
si lahko otrok izmisli zaradi želje po ustrežljivosti. V spominu so nenavadni ponavljajoči
dogodki namreč jasneje zarisani, tako da lahko izpraševalec vpraša po drugačnem
dogodku ali zadnjem/prvem (Mrevlje, 2013).
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Izpraševalec mora biti pozoren na čustva otroka med spraševanjem. Posebej se mora
osredotočiti na otrokove strahove (Mrevlje, 2013).

Govorjenje resnice pri otrocih je lahko obratno sorazmerno z njihovo starostjo. Otrok se
mora namreč naučiti lagati, kar se ponavadi zgodi med četrtim in šestim letom.
Pomembna za forenzični intervju je tudi zmožnost ohranjanja skrivnosti. Otroci šele ob
vstopu v šolo začnejo razlikovati, kdaj lahko neko skrivnost razkrijejo in kdaj ne (Mrevlje,
2013).

V forenzičnem razgovoru je priporočljivo uporabljati vprašanja odprtega tipa, na primer
»Povej mi vse, česar se spomniš.« Z odprtimi vprašanji spodbudimo prosti priklic
informacij in zmanjšamo število napak. Za podvprašanja, s katerimi želimo pridobiti
podrobnosti, je tudi priporočljivo, da so odprtega tipa, na primer »Povej mi še kaj o tem.«
(Lamb idr., 2008, v Mrevlje, 2013).

Ko je potrebno neko vprašanje postaviti znova, mora izpraševalec otroka opozoriti, da ni
nezadovoljen s prvim odgovorom, na primer »Neko vprašanje bi ti rada zastavila še
enkrat, ker sem zbegana. To ne pomeni, da moraš spremeniti svoj odgovor. Povej mi,
česar se zares spomniš.« Pomembno je namreč, kako se otroka izpraša in ne kolikokrat
(Mrevlje, 2013).

Izpraševalec mora pred začetkom spraševanja otroku razložiti svojo vlogo. Povedati mu
mora, da ga lahko kadar koli popravi, če nekaj ni prav razumel, in da ne pozna vseh
odgovorov. Predvsem pri otrocih v zgodnjem otroštvu je potrebno paziti na sugestibilne in
domišljijske odgovore. Če izpraševalec ohranja otrokovo osredotočenost na njegove
lastne izkušnje, če na otroka ne pritiska in ne ponavlja zavajajočih vprašanj, je manj
sugestibilen (Pipe, Lamb, Orbach in Esplin, 2004). Saywitz in Lyon (2002, v Mrevlje, 2013)
navajata tri dejavnike, zaradi katerih so otroci v zgodnjem otroštvu najbolj izpostavljeni
sugestibilnosti: malčki so do prepričanj odraslih spoštljivi (trudijo se odgovoriti na vsa
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vprašanja), prosti priklic je zanje težji kot prepoznava in malčki imajo težave pri
prepoznavanju izvora svojih spominov (sprašujejo se, ali se je dogodek zares zgodil).

3.1.1 Protokoli preiskovalnih intervjujev
Namen preiskovalnih intervjujev je, da iz njih pridobimo izčrpne in točne podatke o
domnevni zlorabi otroka in ugotovimo, ali je bil otrok zlorabljen ali je morebiti v
neposredni nevarnosti, da se zloraba zgodi. Če se je zloraba zgodila, moramo seveda
ugotoviti, kdo je storilec (Cronch, Viljoen in Hansen, 2006).

Nepravilno izpraševanje lahko povzroči resne posledice in izzove lažne obtožbe. Lahko
pride do obremenitev otrok in družin z nepotrebnim stresom in do zmanjšanja
verodostojnosti pričanja otroka na sodišču. Dejstva se lahko kontaminirajo in zmanjšajo
možnost pravične obtožbe (Wood in Garven v Cronch et al., 2006). Da bi se izognili
naštetim negativnim posledicam slabega izpraševanja, je potrebno tekoče tehnike
intervjujev stalno preučevati in po potrebi izboljšati (Cronch et al., 2006).

Posebne tehnike intervjujev oziroma protokoli imajo pogosto pomembno vlogo pri
razkritju spolne zlorabe. V literaturi lahko najdemo več tehnik, ki se uporabljajo za
preiskovanje spolnih zlorab otrok in so močno ali delno empirično podprte ter
raziskovalno preverjene (Cronch et al., 2006). Med njimi so za obtožbe slepi intervju,
uporaba vprašanj odprtega tipa, tehnike kognitivnega intervjuja, razprava o resnici in laži,
pregled dotikanja, uporaba anatomskih lutk in risanja (Cronch et al., 2006).

Po mnenju Ameriškega strokovnega združenja za spolne zlorabe otrok (angl. American
Professional Society on the Abuse of Children – APSAC) je sprejemljivo zbiranje informacij
o zlorabi pred intervjujem, saj so te informacije lahko koristne za usmeritve spraševalcev
in za pojasnitev otrokovih izjav (APSAC, Bruck in Ceci, Cantlon et al., Wyatt v Cronch et al.,
2006). Cantlon, Payne in Erbaugh (1996) so primerjali rezultate, ki so jih spraševalci
pridobili z uporabo za obtožbe slepim intervjujem, pri katerem spraševalci pred
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intervjujem ne vedo ničesar o zlorabi, in rezultate, pridobljene z intervjujem, v katerem
imajo spraševalci predhodno informacije o zlorabi. Raziskavo so naredili na 1535 primerih
spolnih zlorab v obdobju štirih let. Ugotovili so višjo stopnjo razkritja spolnih zlorab v
primerih, kjer se je uporabil za obtožbe slepi intervju. Pri uporabi za obtožbe slepega
intervjuja se po mnenju avtorjev poveča pozornost in potrpežljivost spraševalca. Izboljšan
je tudi odnos med spraševalcem in otrokom (Cantlon et al., 1996).

Raziskave so pokazale, da odprta vprašanja izzovejo podrobnejše in natančnejše odgovore
pri otrocih in mladostnikih, niso pa se izkazala za učinkovita pri zelo majhnih otrocih, saj
so bili odgovori krajši in manj podrobni kot pri uporabi drugih vrst vprašanj (Cronch et al.,
2006).

Za preiskovanje spolnih zlorab otrok se uporablja tudi kognitivni intervju, ki so ga razvili
Geiselman in sodelavci za uporabo pri odraslih pričah in žrtvah. Vključuje mentalno
rekonstruiranje dogodka (t. i. ponovno vzpostavitev duševnega konteksta) in zajema
podrobnosti dogodka, ne glede na zaznani pomen. Gre za priklic dogodka v različnih
zaporedjih in iz različnih perspektiv (Geiselman et al. v Cronch et al., 2006).

Spraševalci pogosto ocenijo otrokovo razumevanje razlik med resnico in lažjo pred
začetkom intervjuja o domnevni spolni zlorabi. Ta ocena lahko kaže na otrokovo
spodobnost ločevanja, kar poveča verodostojnost njegovih izjav na sodišču (APSAC,
Huffman et al. v Cronch et al., 2006). APSAC priporoča, da spraševalci v razpravi z
otrokom glede resnice in laži uporabijo konkretne primere. Wyatt (1999) priporoča, da
otroka vprašamo, ali se je kdaj zlagal in kakšne so bile posledice izgovorjene laži. Tudi on
predlaga, da pri nadaljnjem preizkušanju razumevanja otroka uporabimo primere, na
primer: »Povej mi laž o tem stolu.«

Pregled dotikanja, ena izmed priljubljenih tehnik intervjuja v zadnjih letih, je v zgodnjih
osemdesetih letih prejšnjega stoletja razvila Sandra Hewit. Temelji na ideji, da se dotiki
razlikujejo od dobrega, nevtralnega pa do slabega in so raztegnjeni v kontinuum. Pregled
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dotikanja vključuje razpravo raznih dotikov, ki jih je doživel otrok (objemanje, poljubljanje,
udarjanje, spolne dotike) in povezavo o čustvih z dotiki. Razprava se navezuje tudi na
lokacijo na telesu, kjer je otrok čutil dotike, in na to, kdo se je otroka dotikal. Avtorica
opozarja, da se tehniko lahko uporablja pri otrocih, starejših od treh let. Predšolski otroci
namreč še nimajo razvitih lastnih sposobnosti predstavljanja (Hewitt in Arrowood, 1994).
Tehnika pregled dotikanja je koristno orodje, vendar v kombinaciji z drugimi empirično
podprtimi tehnikami intervjujev. Uporabnost tehnike morajo preučiti še drugi raziskovalci,
ne le avtorica tehnike (Cronch et al., 2006).

Med najbolj sporne tehnike intervjujev pri preiskovanju spolnih zlorab avtorji uvrščajo
uporabo anatomskih lutk. Trdijo, da zmanjša kakovost odzivov otrok in izzove spolne igre
tudi pri nezlorabljenih otrocih (Bruck in Ceci, DeLoache, Santtila, Korkman, Sandnabba v
Cronch et al., 2006). Uporaba anatomskih lutk pri mlajših otrocih ni priporočljiva.
Uporabljajo pa se lahko z namenom, da se raziščejo že povedane informacije (Umek,
2009).

Obetajoč nov način v ugotavljanju spolnih zlorab otrok je uporaba strukturiranih
intervjujev, med njimi je najbolj razširjen protokol NICHD (angl. National Institute of Child
Health and Human Development) (Cronch et al., 2006). Objavljen je bil leta 2000, razvila
pa ga je Yael Orbach s sodelavci. Pri protokolu NICHD začnemo s predstavitvijo,
nadaljujemo z razpravo o resnici in laži, potem vzpostavimo temeljna pravila razgovora.
Spraševalec se osredotoča na gradnjo odnosa in otroka prosi, naj opiše nevtralni dogodek.
Postopoma preusmeri vprašanja na vprašanja, vezana na spolno zlorabo. Priporočljivo je,
da spraševalec uporablja nesugestibilna in odprta vprašanja, kolikor je le mogoče, nato pa
preide na osredotočena (Orbach, Hershkowitz, Lamb, Esplin in Horowitz, 2000). Protokol
NICHD zajema vse faze preiskovalnega intervjuja in je zasnovan tako, da prenese
priporočila, ki temeljijo na raziskavah, v operativne smernice z namenom izboljšati
pridobivanje informativnih, celostnih in natančnih poročil o domnevni zlorabi
(Hershkowitz, Fisher, Lamb in Horowitz, 2007).
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Risanje je še ena izmed uporabnih tehnik, ki dopolnjuje preiskovalne intervjuje na več
načinov. Lahko se uporabi vzporedno z intervjujem kot povezovalni most do naslednje
faze intervjuja. Intervju v kombinaciji z risanjem omogoči preiskovalcem pogled v
otrokove spretnosti, stopnjo travme, čustven odziv na zlorabo in v mnogim primerih tudi
specifične informacije o zlorabi. Risanje lahko služi kot spodbuda med intervjujem, risbe
pa se lahko shranijo in kasneje uporabijo za kasnejše pridobivanje informacij
(Cohen-Liebman, 1999).

V preiskovanju spolnih zlorab je priljubljena metoda »riši in govori«, ki otroku omogoča,
da med pripovedovanjem o svoji izkušnji riše. Upošteva se samo, kar je otrok povedal,
risbe pa se ne ovrednoti (Brown, 2011 v Katz in Hamama, 2013).

Z raziskavo (Katz in Hershkowitz, 2010) so želeli ugotoviti, kako uporaba risanja v
preiskovalnih intervjujih z domnevno spolno zlorabljenimi otroki učinkuje na priklic
informacij. Opravljena je bila tudi predhodna raziskava o uporabi risanja z nezlorabljenimi
otroki v laboratoriju. Ta raziskava je vsebovala reprezentativni vzorec. Širok razpon
starosti (4–14 let) in velik vzorec (n = 125) sta omogočila, da so bili učinki risanja raziskani
bolj podrobno kot v prejšnjih študijah. Vse otroke v vzorcu so najprej izprašali z odprtimi
vprašanji, potem pa so v eni skupini (n = 69) otroke prosili še, naj rišejo, v drugi (n = 65) pa
ne. Rezultati raziskave so pokazali, da ima uporaba risanja pri preiskovalnih intervjujih
pozitivne učinke. Skozi risanje so namreč anketarji pridobili bogatejše izjave otrok.
Prednosti risanja so še toliko večje, saj so risanje uporabili šele, ko so anketarji izčrpali
otrokov spomin z uporabo odprtih vprašanj. Kljub temu so dobili z risanjem še veliko
novih informacij. Risanje je spodbudilo tako kognitivne kot čustvene procese. S
kognitivnega stališča je risanje spodbudilo otroški spomin. Risba namreč predstavlja
vizualne kazalnike, ki lahko pripomorejo k hitrejšemu in boljšemu priklicu informacij.
Vizualni kazalniki namreč prevladujejo v procesu kodiranja. Risanje prav tako omogoča, da
otrok ostane zbran med intervjujem, saj večina otrok pri risanju uživa. Glede čustvenih
procesov pa so raziskovalci ugotovili, da risanje zmanjšuje anksioznost. Risanje otroke
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motivira, da postanejo bolj aktivni pri odgovarjanju na vprašanja, kar je zelo pomembno,
sploh pri domnevno spolno zlorabljenih otrocih (Katz in Hershkowitz, 2010).

Rezultati so pokazali tudi, da je imelo risanje še posebej močan vpliv na priklic podrobnih
informacij, ki določajo jedro spolnih incestov in kažejo na resnost prekrška. Natančneje, z
risanjem so preiskovalci pridobili podrobnejše informacije o ljudeh, lokacijah, času in
dejavnostih. Izkazalo se je, da napisano velja tako za mlajše kot starejše otroke ter fante in
punce (Katz in Hershkowitz, 2010).

Katz in Hamama (2013) sta se osredotočila na tri primere preiskave spolne zlorabe otrok,
v katerih so otroci tudi risali. Preučevala sta otroško pripovedovanje o zlorabi pred in po
uporabi risanja. V vseh treh primerih so otroci med risanjem izdali forenzično pomembne
podatke za preiskavo. Pripovedovanje je bilo bolj organizirano in jasno. Risanje namreč
otrokom pomaga pri izražanju in opredelitvi intenzivnih spominov in čustev, še posebej,
če se ne morejo spomniti podrobnosti dogodka. Prednosti risanja avtorja opažata tudi
glede čustvenega področja otroka. Z risanjem otrok namreč lažje pripoveduje neznancu o
boleči in sramotni izkušnji. Skozi konstruktiven proces risanja, se lahko otroci od
nemočnega položaja premaknejo v položaj za obvladovanje in tako iz izkušenj postanejo
bolj močni (Katz in Hamama, 2013). Šest let staro deklico, obravnavano v študiji Katz in
Hamama (2013), je domnevno zlorabil neznanec. Deklico so intervjuvali 24 dni po
dogodku z uporabo protokola NICHD. Anketar je z deklico vzpostavil prijateljski odnos in
deklica je začela govoriti o incidentu. Njena pripoved o dogodku je bila skopa, nejasno je
opisovala storilčeve dotike in mesto dogodka. Ko je anketar presodil, da je z odprtimi
vprašanji od deklice izčrpal vse možne informacije, jo je prosil, naj mu nariše, kaj vse se je
zgodilo. Risanje je privedlo do tega, da je deklica spregovorila o forenzično pomembnih
podrobnostih (o kraju in času zločina, o identiteti osumljenca ter resnosti zločina). Risba je
za otroka namreč kot nekakšna »posoda« za močna čustva, obravnavanje strašnih,
nasilnih in bolečih izkušenj z risbo pa lahko pomaga pri otrokovem čustvenem stanju. Z
risanjem lahko otrok ponovno dobi vpogled v svoje intenzivne spomine, ki se
reorganizirajo in kasneje lažje obravnavajo pri terapiji (Lev-Wiesel in Liraz, 2007).
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Bruck et al. (2000) so v svoji raziskavi ugotovili, da risanje spodbuja otroke, da prikličejo v
spomin več resničnih informacij o dogodku. Avtorji pa so ugotovili tudi negativne
posledice uporabe risanja kot tehnike pri izpraševanju. Raziskava je bila opravljena s
predšolskimi otroki, starimi od 3-6 let. Otroci so se udeležili čarovniške predstave. Kasneje
so jih vprašali o predstavi, s postavitvijo resničnih in lažnih trditev. Polovico otrok so
prosili naj trditve, ki mislijo, da so resnične, narišejo, polovico otrok pa so o trditvah samo
spraševali. Risanje je pri otrocih vzbudilo nastanek lažnih spominov. Poročali so o lažnih
telesnih dotikih ( »Čarovnik me je objel.«), lažnih čustvih (»Čarovnik je jokal, ko je padel«)
in tudi drugih dejanjih, ki se niso zgodila (»Ko se je čarovnik poškodoval, sem mu dal obliž
na nogo«). Škodljivi učinki risanja pri priklicu spomina, so se pokazali v povezavi z
osrednjim dogodkom – predstavo, v kateri so otroci sodelovali in ne v povezavi z
obstranskimi dogodki. Avtorji so zaključili, da risanje pripomore k boljšemu priklicu
spomina otrok, ne pomaga pa jim pri razlikovanju kaj se je ali ni v resnici zgodilo.
Potrebno je opozoriti, da lahko otroci v določenih okoliščinah narišejo lažne risbe (Bruck
et al., 2000). Risanje se zato uporablja bolj kot pomoč za lažjo verbalno komunikacijo z
otroki, od katerih ne pričakujemo, da bomo dobili informacije, zaradi kognitivnih,
razvojnih ali čustvenih faktorjev. Priporočeni postopek je, da otroka prosimo, da nariše
risbo (travmatičnega dogodka) in bodisi med ali takoj po risanju začnemo postavljati
direktna vprašanja o dogodku, o katerem spraševalec že nekaj ve. Anketar otroka ne sme
prositi in ga usmerjati, da nariše podrobnosti, ki jih je na risbi izpustil, saj intervju lahko
postane sugestibilen (Bruck et al., 2000).
Velikokrat otroci narišejo izmišljene risbe. Lažna poročila otrok so lahko lažna prepričanja
(lažni spomini). Otroci lahko začnejo verjeti, da so se lažni spomini dejansko zgodili. To so
avtorji raziskave potrdili s spremljanjem podatkov. Otroke so namreč vprašali, če so
prepričani, da se je izmišljen dogodek res zgodil. V 86 % primerov so otroci trdili, da se je
res zgodil. Dezinformacije u otrokovi glavi so tako pogosto posledica dejanskih sprememb
spomina in ne rezultat drugih dejavnikov (Bruck et al., 2000).
Pri uporabi risanja v preiskovalnih intervjujih pa je pomembno,

da tisti, ki niso

usposobljeni in kvalificirani za uporabo tehnike risanja, ne pretiravajo pri razlagi risbe.
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Zagovorniki multidisciplinarnega pristopa pri preiskovanju spolnih zlorab otrok so mnenja,
da bi v preiskovalnem postopku morali sodelovati in biti v pomoč umetnostni terapevti za
razlago risb (Cohen-Liebman, 1999).

3.2 Verodostojnost pričanja otrok
Na področju ocenjevanja otrokovih sposobnosti pričevanja so veljale stereotipne
predstave o tem, da so bolj podvrženi sugestijam, da imajo manjšo sposobnost opažanja
in priklica, da je meja med resničnostjo in domišljijo zabrisana in da so sposobni
zavestnega zavajanja (Šugman, 2000). Psihološke raziskave kažejo, da so zlorabljeni otroci,
mlajši od deset let, veliko bolj zanesljive priče, kot se je v preteklosti domnevalo. Težava
se pojavi, ker v kazenskih postopkih psihološka spoznanja slabše upoštevajo in so otroci
neprimerno obravnavani (Bull, 2001, v Umek, 2009). Dvom o zanesljivosti v vlogi priče se
pojavlja tudi, ker se je v praksi večkrat pokazalo, da otroci spreminjajo svoje izjave (Ceci,
Bruck in Battin, 2000).

Otroci domišljijskih predstav o dogodku, povezanim s spolnostjo, nimajo. Pojavijo se
kvečjemu zaradi nepravilno vodenega intervjuja (Umek, 2009). Izmišljanje in laganje nista
povezana z zmožnostjo razločevanja med domišljijo in realnostjo. Laganje je povezano s
kredibilnostjo in ne s kompetentnostjo (London, 2006).

Na zanesljivost otrokovih odgovorov v intervjujih vpliva (Umek, 2009):
-

oblika ali stil spraševanja; uporaba usmerjevalnih vprašanj, neposredne sugestije
otroku in ponavljanje vprašanj zmanjšajo zanesljivost odgovorov;

-

splošne karakteristike intervjuja in vzdušja;

-

posebni pripomočki (uporaba anatomskih lutk) in prijemi.

Neposredno na odgovore otrok vpliva vzdušje intervjuja. Določajo ga (Umek, 2009):

22

-

Ton spraševanja, ki je bodisi obtožujoč ali nevtralen. Pomemben je odnos med
spraševalcem in otrokom. V primerih, v katerih se je otrok počutil sproščeno in
neogroženo, je bilo manj netočnih odgovorov in povečal se je odpor do sugestij.

-

Poudarjanje neenakega statusa. Raziskave so pokazale. Da otroci sledijo željam
odraslih, ker jim bolj verjamejo. Če se bo spraševalec predstavil kot avtoriteta, bo
otrok bolj nagnjen k sugestijam.

-

Uvajanje stereotipov oziroma uvajanje predstav spraševalca o tem, kar si misli o
obdolženemu, ima močan negativen učinek na verodostojnost pričanja otrok.
Otrok lahko negativne stereotipe vključi v svoje izjave.

-

Sklicevanje na izjave vrstnikov. Otrok sledi izjavam drugih otrok, če mu je
spraševalec predhodno poročal, kaj so o obtožencu povedali drugi otroci.

Otroci so dovzetnejši za zavedne in nezavedne namige odraslih in tudi spominske in
sporazumevalne zmožnosti so manjše. Kljub temu jih moramo sprejeti kot kompetentne
priče. Ker je verodostojnost njihovih izjav v veliki meri odvisna od usposobljenosti
spraševalcev je potrebno kontinuirano usposabljanje (Umek, 2009). Otroci dajejo v
glavnem točne podatke o spolni zlorabi. V približno 5 do 8 odstotkih primerov otroci
potvarjajo pretekle dogodke. Analize so pokazale še, da je bilo do 50 odstotkov lažnih
pričanj otrok o spolni zlorabi v primerih ločitvenih postopkov, posebno pri tistih, kjer so
bili starši sprti (London, 2006).

V naši zakonodaji za kazniva dejanja zoper spolno integriteto in za kaznivo dejanje
surovega ravnanja obstaja pravica do pooblaščenca. Ta velja od uvedbe kazenskega
postopka dalje in ne že v postopku pred policijo, kar je slabost, saj je otroku neprijetno že
pred uvedbo formalnopravnega ali sodnega postopka. Pooblaščenec skrbi za zaščito
integritete med zaslišanjem na sodišču in za mladoletnikove pravice (Šugman, 2000). V
različnih mestih po Sloveniji imamo barvite sobe za zaslišanje, ki so prijazne otrokom. V
takih sobah je možnost travmatičnega zaslišanja manjša. Otrokom so na voljo listi za
risanje in igrače. Pogovor v sobi je možno posneti, videoposnetek pa lahko uporabimo na
sodišču kot dokaz. Ogledajo si ga lahko sodniki, sodni izvedenci, tožilci in odvetniki. Otrok,
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kot žrtev kaznivega dejanja, tako ne podoživlja dogodkov, hkrati pa se izogne ponovnemu
zaslišanju. Zasliševalec je z otrokom v sobi sam in ne vidi ostalih uradnih oseb in
strokovnjakov, ki pa lahko preko dlančnika postavljajo dodatna vprašanja (M. R., 2009).
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4 Zgodovinski pregled risanja
Eden najbolj naravnih in običajnih načinov izražanja v določeni starosti je risanje. Pri
uvodnem kontaktu z otrokom lahko z risanjem vzpostavimo nek odnos, in sicer na
unikaten in nevsiljiv način. S tem dobimo pogled tudi v določene značilnosti otroka
(Tušak, 1995).

Risanje spada med psihološko najzanimivejše in najosnovnejše izrazne oblike človeške
duševnosti. Grafično izražanje vsebuje (Tušak, 1995):
-

formalni vidik; sem sodijo faktorji motorične zrelosti ter stilne posebnosti
psihomotoričnega izražanja;

-

vsebinski vidik; sem sodita tematsko in emocionalno doživljanje.

Vsebinski kot tudi formalni vidiki so tesno povezani s splošnim psihofizičnim razvojem
človeka. To so med prvimi ugotovili Goodenoughova, Luquet in Kerschensteiner (Tušak,
1995).

Razvoj otroške psihologije je povečal zanimanje za risbe otrok ob koncu 19. stoletja.
Različni avtorji so pri risanju otrok preučevali zvezo med grafičnim izražanjem in
določenimi vidiki duševnosti (Tušak, 1995).

Leta 1885 se je prvič pojavila ideja o spontani otrokovi risbi kot sredstvu za osvetljevanje
otrokovega razvoja in osebnosti, ko je Ebenezer Coke objavil članek o procesu otrokovega
risanja. Poudaril je, da je potrebno navodila prilagoditi otrokovemu mišljenju in
interesom. Opisal je zaporedne stadije razvoja otroške risbe (Tušak, 1995).

Psihologija risanja je v obdobju od leta 1908 do 1928 doživela velik razmah. Risbe
duševno bolnih otrok so jemali kot vzorec za primerjanje in ocenjevanje drugih risb.
Shematsko lahko ločimo tri usmeritve (Tušak, 1995):
1. poskus razstavljanja risbe v senzo-motorične akte,
2. primerjava z eidetsko redukcijo,
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3. celotna interpretacija.

V prvi in drugi usmeritvi so risbo obravnavali kot produkt spomina. Zanimalo jih je zgolj,
kaj je narisano, ne pa tudi kako. Obravnava otrokove risbe pa mora biti kakovostna in
celostna, saj le tako lahko postavimo diagnozo osebnosti. Pomembni so ritem, barve,
proporcialnost, igrivost, doživljaji, obravnavanje prostora itd., saj risba izraža celotno
osebnost in ne le specifičnih merljivih sposobnosti (Tušak, 1995).

Psihološke študije otroške risbe delimo na tri tematsko omejene kategorije, za vsako od
njih pa je značilna lastna strategija raziskovanja (Tušak, 1995):
-

deskriptivne razvojne študije (obdobje od leta 1885 do 1920);

-

študije tehnike risanja moža (obdobje od leta 1920 do 1940);

-

projekcijske študije (od leta 1940 dalje).

Pomembna študija prvega obdobja je Roumova. Zbral je slike normalnih otrok, starih od
šest do enajst let, in risbe učencev iz šole za mentalno zaostale otroke. Spremljal jih je
skoraj eno leto. Rezultate je utemeljil na podlagi skrbnih opazovanj in ne statističnih
metod. Pri spontanih risbah mentalno zaostalih otrok je opazil tendenco k avtomatizmu,
upočasnjen razvoj, retrogresije na nižji nivo, risbe niso bile dokončane in so se vsebinsko
nanašale na nepovezane predmete. Otroci z motnjami v duševnem razvoju so imeli rajši
risbe, v katerih se isti gibi ponavljajo, ob reprezentaciji risb pa so kazali anksionost (Tušak,
1995). Roum je poleg razlik v risbah normalnih in mentalno zaostalih otrok poskušal tudi
izluščiti stadije risanja človeške figure. Načel je obdobje raziskav, ki so se nanašale na
tehnike risanja moža (Tušak, 1995).

Pomemben prispevek drugega obdobja publikacija Cyrila Burta, ki je leta 1921 analiziral
in deskriptiral razvojne stadije otroške risbe. V drugem obdobju so nastali čistejši opisni
pristopi in karakteriološki sistemi (Tušak, 1995).
Goodenoughova (1926, v Allen in Tussey, 2012) je prva razvila tehniko risanja v psihološke
namene in oblikovala prvi test za otroške risbe. Imenoval se je »Nariši moža« (ang.
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»Draw-A-Man« – DAM). Test je bil zasnovan za ocenjevanje otrokovih intelektualnih
sposobnosti in je bil raziskan predvsem na področju Indije in Afrike, kjer je imel
pomembno vlogo pri klasifikaciji nepismenih otrok v vzgojne namene. Goodenoughova je
uporabila analitični pristop in prikazala intelektualne aspekte otrokove risbe.
Warteggov risalni test iz leta 1939, je prvi test, ki poskuša v risbi sistematično najti sliko
osebnosti. Prvič so bili uporabljeni psihonalitični vidiki interpretacije otrokove risbe, kar je
bil velik korak naprej. Test pa je imel tudi omejitve, veljavnost te metode namreč niso
kritizirali zgolj zaradi težavnega preizkušanja rezultatov, ampak tudi zaradi premalo
definiranih pojmov in tez (Tušak, 1995).

Tretje obdobje, obdobje projekcijskih študij je začel L. K. Frank okoli leta 1940. Po
njegovem mnenju imajo risalni testni dosežki vrednost le, če jih obravnavamo kot
posledico oz. rezultat dinamično-procesne osebnosti posameznika. V psiholoških
raziskavah otroške risbe se po letu 1945 interes premakne na področje percepcije in
kognitivnih procesov (Tušak, 1995).
V sodobni interpretaciji otrokove risbe je šel razvoj v tri smeri (Tušak, 1995):
1. Interpretacija risbe po osebni izkušnji. V risbi naj bi dobro strukturirali svoj svet.
Skozi risanje menjamo temo in izpovemo tudi to, česar drugače nočemo ali ne
moremo povedati. Številni avtorji so po bogati in dolgoletni praksi vrednotili
risalne preizkušnje po svojih izkušnjah. Metodični princip teh poskusov je moč le
razumeti, ne pa tudi razložiti. Če je koga zanimala agresija, telesno počutje ali
osebna identifikacija, je moral le narisati človeka ali pa družino, če je nekoga
zanimalo stanje v družini.
2. Izrazna in gestaltpsihološka obravnava (višek okoli leta 1950). Bistvo te smeri je, da
risbo razlagamo z grafološkimi principi kretenj in prostorske simbolike. Pojavlja se
mnogo nekontroliranih faktorjev.
3. Fenomenološka tipologija (višek od leta 1950 do 1960). Ta smer je želela odkriti
prave celostne principe in ne samo pravilnega opisnega načina.
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Test DAM je leta 1963 revidiral Harris, imenoval se je »Goodenough-Harrisov risalni test«
(ang. Goodenough - Harris Drawing Test – GHDT). Vključeval je tri risbe, namesto ene;
otroke je prosil, da narišejo moža, ženo in samega sebe (Willcock, Imuta in Hayne, 2011).
Tudi test GHDT je bil sčasoma posodobljen. Naglieri (1988, v Willcock et al. 2011) je
vzpostavil sistem »Nariši osebo: kvantitativni sistem točkovanja« (ang. »Draw-A-Person: A
Quantitative Scoring System« – DAP;QSS). Uporablja se za otroke in najstnike od 5 do 17
let. Tudi ta preizkus od otroka zahteva tri risbe, vendar je Naglieri razvil nov sistem
točkovanja za risbe samega sebe. Vse tri risbe (risbe moža, žene in sebe) so je točkovalo
na podlagi 14 kriterijev: roke, okončine, ušesa, oči, stopala, prsti, lasje, glava, noge, usta,
vrat, nos, prsni koš in oblačila. Točke se dodelijo glede na prisotnost, delež vsakega dela
telesa, podrobnosti; bonus točk se dodeli v primeru, da so vse značilnosti telesa ocenjene
pravilno (Willcock et al. 2011).
V študiji Willcocka et al. (2011) so ocenjevali veljavnost testa DAP:QSS, ki se uporablja za
ocenjevanje intelektualnih sposobnosti otrok. Vključenih je bilo 125 otrok (5-letni in 6letni otroci). Avtorji študije so uporabili revidirano Wechslerjevo lestvico inteligence za
predšolske in šolske otroke (ang. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence –
Revised – WPPSI – R) pri 5-letnikih in Wechslerjevo skrajšano obliko lestvice inteligence
(ang. Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence – WASI) pri 6-letnikih. Rezultati so
pokazali statistično pomembne korelacije med točkami DAP:QSS in točkami dveh testov
Wechlerja. Veliko število lažno pozitivnih in lažno negativnih rezultatov za nizko
intelektualno sposobnost se je izkazalo pri preučevanju točk za individualnega otroka pri
testu DAP:QSS. Avtorji študije sklepajo, da test DAP:QSS ni veljaven za ocenjevanje
intelektualnih sposobnosti in se ne bi smel uporabljati kot orodje za testiranje (Willcock et
al. 2011).

4.1 Sistemi psihodiagnostične razlage
Čiste zveze med razlagami in njihovim teoretičnim ozadjem so bile pri raziskovanjih risb
pogosto zanemarjene. Modeli so bili razumljivi le implicitno po najsplošnejših sistemskih
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razlagah. Interpretacije pa imajo vrednost samo takrat, kadar so metodično čiste (Tušak,
1995).

Pri S. Freudu je centralni pojem podzavest, v kateri so skrite in potlačene nekatere
zavestne težnje. Te se pojavljajo v obliki projekcije, nehotenih risb, v sanjah ali kako
drugače. Na slikah se tako pogosto pojavijo potlačene težnje, ki jih moramo simbolično
obravnavati in interpretirati (Tušak, 1995).

Pri interpretaciji risb šolskih otrok moramo biti posebej pozorni. Možnost interpretacije s
simboli je pri njih otežena, saj sprostitev zavor pri risanju ne kaže le na potlačene težnje,
ampak risba lahko izraža neposredno otrokove želje in potrebe (Tušak, 1995).
Osnovna težava pri preverjanju psihoanalitičnega pristopa je dialektična zasnovanost.
Podzavest deluje kvalitativno in zakoni logike ne veljajo. Vse dokler principi razlage v testu
Machoverjeve »risanje človeka« ne bodo enoznačno definirani, bo test zgolj asociacijski
(Tušak, 1995).

C. G. Jung je istopomenske in tipične simbole med časovno in prostorsko ločenimi
kulturami pojasnjeval z mitološkimi in etnološkimi razlagami. Poudarjal je dvojno
katarzično vrednost spontane risbe. Lahko prihaja do sprostitve v sami dejavnosti, ki je
igriva, ali do sprostitve duševnega ravnotežja po sanjavem odreagiranju konfliktne
situacije. Svojega prispevka k razlagi spontane slike Jung ni sistematiziral (Tušak, 1995).

J. Piagetu je risanje predstavljalo neko sredino med simbolično igro in mentalnim imagem.
Njegovo pojmovanje se naslanja na ugotovitve G. H. Luqueta, ki je risanje klasificiral kot
igro. Piageta so zanimale oblike risanja otrok, kdaj se te oblike pojavljajo in kakšen je
vrstni red pojavljanja specifičnih oblik. Faze risanja je povezoval s stadiji mentalnega
razvoja otroka. Vsakemu stadiju mentalnega razvoja pa naj bi ustrezale določene faze
risanja, karakteristični načini risanja, karakterističnia uporaba in razumevanje prostora
(Tušak, 1995).
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Po Piagetu najzgodnejše oblike risanja niso imitacijske, ampak imajo karakteristike
preproste igre. Ta oblika se pojavlja pri dveh do dveh letih in pol. Ko otrok v svojih čačkah
prepozna obliko, risanje postane imitacija in image. Piaget vedno govori o povprečnem
otroku in karakteristikah njegovega risanja v posameznem obdobju, risbe kot
diagnostičnega sredstva nekih osebnostnih karakteristik pa ni raziskoval (Tušak, 1995).
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5 Otroška risba
V vlogi otrokovega kognitivnega razvoja nastopa likovno izražanje, ki predstavlja
pripomoček, s katerim otrok spoznava, raziskuje in spoznava svet. Otrok nima izkušenj in
možnosti, da na različne načine manipulira s stvarnostjo (Vrlič, 2001, v Slatinšek-Mlakar,
2009). Z risanjem otrok izraža nerešene čustvene konflikte, zavedno in nezavedno
vedenje, strese, stiske, želje in potrebe (Pogačnik-Toličič, v Slatinšek-Mlakar, 2009).

Del otrokovega razvoja je tudi razvoj simboličnega razumevanja. Vsebino risbe določi tisti,
ki jo nariše. Pogosto je vsebina lahko dvoumna, saj elementi na risbi predstavljajo različne
pojme. Otroško razumevanje risb nam lahko razkrije njihovo razumevanje simbolov in
njihov pomen (Allen, Nurmsoo in Freeman, 2016). Otroci pri dveh letih in pol že
spremljajo in razumejo, ko jim tisti, ki riše, pove kaj bo narisal. Če jim rečemo, da bomo
narisali piščanca, bo otrok to povezal z narisanim in bo na risbi videl piščanca, četudi risba
predstavlja nekaj drugega (Preissler in Bloom, 2008, v Allen et al., 2016).
Bloom in Markson (1998) sta pri triletnikih in štiriletnikih ugotovila, da so si zapomnili, na
kateri risbi so risarji narisali balon in na kateri liziko, čeprav so bile risbe podobne (npr.
preprost krog in črta). Otroci so namreč nasprotovali, če sta avtorja študije risbo z
balonom označila za risbo z liziko. Študija pa ni imela empirične veljavnosti (Allen et al.,
2016). V nasprotju z rezultati omenjene študije, sta Browne in Woolley (2001) ugotovila,
da otroci pri poimenovanju risbe niso upoštevali namena risarja. Risar je rekel, da bo
narisal medveda, narisal pa je žival, podobno kuncu. Štiriletniki in osemletniki so
odgovarjali, da je na risbi kunec.
Samuelson, Perry in Warrington (2007) so v svoji raziskavi ugotovili, da si otroci ne morejo
zapomniti, kaj so narisali na šestih risbah, s podobno uporabljenimi barvami in
upodobljenimi podobnimi oblikami. Ko so število risb zmanjšali na dve, kot v študiji
Blooma in Marksona (1998), otroci s pravilnim poimenovanjem risb niso imeli težav.
Upoštevajoč pomanjkljivosti omenjenih študij so avtorji v študiji Allen et al. (2016)
poizkušali ugotoviti, če otroci upoštevajo izražen namen risarja pri poimenovanju narisane
risbe. Preučevali so fleksibilnost otrok pri interpretaciji risb, v primeru, da se določena
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risba poimenuje z drugačnim imenom. Risar je v prvem eksperimentu povedal, kaj bo
narisal (npr. balon), narisal pa je dvoumno risbo. Otroke so vprašali, če bi risba lahko
predstavljala nekaj drugega (npr. liziko), v prisotnosti risb s podobnimi in različnimi
motečimi dejavniki (npr. lizika in kača). Šestletniki so odgovorili, da risba lahko predstavlja
nekaj drugega, medtem ko so štiriletniki tako odgovorili le v primerih, kjer je bila za
primerjavo prisotna risba z različnimi motečimi dejavniki. Štiriletniki se tako niso strinjali,
da risba, za katero je bilo rečeno, da predstavlja balon, lahko predstavlja npr. liziko (Allen
et al., 2016). V drugem eksperimentu so postavljali podrobna vprašanja o narisani risbi
(npr. »Ali plava?«, »Je okus dober?«). Predšolski otroci, ki so razumeli, da ima risba lahko
več interpretacij, so pritrdilno odgovarjali le o lastnostih v povezavi s prvotnim namenom
risarja (Allen et al., 2016).
Končni rezultati raziskave (Allen et al., 2016) so tako pokazali, da celo štiriletniki razumejo,
da risbo lahko interpretiramo na več različnih načinov, toda še vedno na risbi vidijo
izražen namen tistega, ki jo je narisal. Namen tistega, ki riše, je povezan z otrokovih
razumevanjem oziroma videnjem risbe.

Tako kot obstajajo različna mnenja glede otrokove fleksibilnosti pri interpretaciji risb,
obstajajo tudi različna mnenja glede razvojnih faz otrok v otroških risbah. Kellogg (1970, v
Grieve in Hughes, 1990) navaja, da obstaja univerzalni vzorec razvoja v otroških risbah. Po
njegovem mnenju je umetnost majhnih otrok v različnih kulturah enaka, z majhnimi
razlikami pri oblikah na risbi. Alland pa navaja (1983, v Wales, 1990), da ima kultura
pomembno vlogo pri razvoju simboličnega predstavljanja in pri tem, kako otroci rišejo.
Razlike, so po njegovem mnenju, ne samo v slogih risanja, temveč tudi v osnovnih
strategijah, ki se uporabljajo za izdelavo risbe.

Razvojna psihologinja Marjanovič Umek (2011) navaja, da se otroci s celega sveta v svojih
risbah izražajo enako. Razlike naj bi bile le v motivih, ki so odvisni od okolja, v katerem
živijo. Tako na primer severnjaški otroci rišejo zasnežene pokrajine, severne jelene in
medvede, otroci z našega podeželja gozdove in domače živali, afriški otroci pa pesek,
slone in žirafe.

32

5.1. Razvoj otroške risbe
Otrok gre v svojem razvoju skozi razvojne faze. Razvoj je stalen in dinamičen in vključuje
spremembe v socialnem, biološkem, čustvenem in spoznavnem vedenju. Spremembe
dozorevajo pod vplivom konstantnih izkušenj in učenja. Otrok vsa dogajanja zaznava in o
njih razmišlja. S tem se prične tudi notranje čustveno dogajanje. V otroških risbah
mnogokrat to izraža notranje dogajanje. S tem ko otrok riše stvarnost, ki jo zaznava, sledi
razvojnim fazam risanja (Musek in Pečjak, 2001, v Slatinšek-Mlakar, 2009).

Cyril Burt je leta 1921 analiziral in opisal razvojne stadije otroške risbe. Otroško sliko Burt
(1921) razlikuje po stopnjah (Tušak, 1995):
1. Čečkanje (od 2–3 let);
a. brezciljno risanje, gre za motorično ekspresijo;
b. bolj namensko risanje, rezultati postanejo fokus pozornosti;
c. imitativno risanje, oblikovano glede na gibe odraslega bolj kot glede na
produkcijo;
d. lokalizirano čečkanje, otrok poskuša reproducirati specifične dele objekta.
2. Linija (4 leta). Posamezni premiki svinčnika zamenjajo oscilacije masovnega
čečkanja.
3. Deskreptivni simbolizem (5–6 let). V figuri človeka se pojavijo grobe sheme z zelo
malo pozornosti na obliki in proporcih. Vključujejo glavo, telo, roke, noge in
obrazne poteze.
4. Realizem (7–9 let, 10 let). Poudarek je na deskripciji in ne na upodobitvi. Shema
postaja vse bolj resnična. Pojavijo se dekorativni detajli.
5. Vizualni realizem (10–11 let). Tehnika se izboljša in otrok se nagiba h posnemanju
dela drugih ali k risanju narave; skuša vizualno reprezentirati;
a. dvodimenzionalna slika, predvsem obrisi in silhuete;
b. tridimenzionalna slika, pojavi se akcija na sliki, značilno je otrokovo
zavestno popravljanje slike, pojavijo se poskusi pokrajinskega risanja,
prekrivanja, perspektiva.
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6. Ustavitev, zaviranje, zadušitev (11–14 let). Risbe kažejo deterioracijo ali regresijo.
Nekatera nazadovanja lahko pripišemo emocionalnim konfliktom, ne moremo pa
izključiti tudi kognitivnih faktorjev. To je naraščajoča kritičnost, povečana moč
opazovanja, estetsko vrednotenje. Pomembnejšo vlogo dobi tudi sposobnost
samoekspresije. V spontanih figurah postane človeška risba redkejša. Prevladuje
geometrična, okrasna in dekorativna risba.
7. Umetniški preporod in oživitev (zgodnja adolescenca, večina tega stadija ne
doseže). Risbe povedo zgodbo, približujejo se poklicnim metodam (npr. portret).
Pojavijo se definirani estetski elementi, interes je razširjen tudi na barve, obliko,
same linije.

Leta 1926 je Mimma Becker začela preučevati prvo fazo grafičnega izražanja – čečkanje.
Ugotovila je, da lahko o pravem risanju govorimo, ko otrok narisane čačke skuša
poimenovati in jim začne pripisovati določen pomen (Tušak, 1995).

Hildegarda Hetzer je ugotovila, da so triletni otroci skoraj vsi v fazi čečkanja. Dve tretjini
štiriletnih otrok med samim risanjem pove, kaj riše, ena tretjina pa že pred samim
risanjem. Že pred začetkom 80 odstotkov petletnih otrok pove, kaj bodo narisali. Pri vseh
šestletnih otrocih pa je risanje na predstavni bazi (Tušak, 1995).

Na razvojne faze likovnega izražanja in na posebnosti v risbi (risanje človeške figure,
uporaba barv in oblikovanje prostora) se nanašajo novejša spoznanja o razvojnih fazah
otrokove risbe (Vrlič, 2001, v Slatinšek-Mlakar, 2009).

S starostjo otrok so tudi njihove risbe vse bolj realistične, proporcionalne in vključujejo
vse več podrobnosti ter večje število elementov na risbi. Analize risb različno starih otrok
kažejo na razvojne značilnosti (Slatinšek-Mlakar, 2009).

Iz simbolične v realistično fazo risanja otroci prestopijo okoli sedmega leta starosti. Takrat
je otrok tudi že sposoben razumeti navodila odraslih in ima razvit občutek za bolj realno
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izražanje čustev v risbah. Pri risanju še vedno uživa, toda vse bolj razmišlja o svoji risbi.
Tako se razvije oblikovanje figur, prikazovanje gibanja, prikaz prostora in odnosov. Risba
je odvisna od načina razmišljanja, gledanja in različnih ciljev (Tanay, 1988, v
Slatinšek-Mlakar, 2009).

V etapi od sedem do deset let pride do kognitivnega in vizualnega razvoja. Otroci
opuščajo intuicijo, zato je to čas vizualnega realizma. V naslednji stopnji, od enajst do
trinajst let, je manj spontanega risanja, nadomesti pa ga risanje z namenom. V tem času
otroci uživajo v preslikavanju (Slatinšek-Mlakar, 2009). V času od trinajst do petnajst let je
nevarnost, da se otroci izneverijo naravnemu toku risanja. Takrat zatone otroški način
izražanja (Tacol, 1999, v Slatinšek-Mlakar, 2009).

Seidel (2010) navaja štiri stopnje otroškega risanja:
1. Stopnja 1 (od rojstva do približno dveh let). Od avtomatskega grabeža v prvih
mesecih otrokovega življenja prihaja do ponotranjenega razumevanja oziroma
simboličnega razmišljanja v kasnejšem času. Ko lahko otroci držijo svinčnik (med
13. in 18. mesecem), začnejo čečkati. Narisani krogi še niso zaprti, prav tako še ne
pride do simbolizacije.
2. Stopnja 2 (2–7 let). Je predfaza kognitivnega razvoja. Otrok začne simbolično
razmišljati. Izbira barv je naključna in je nerealna (modro sonce, zelena krava). Pri
približno petih letih je otrok sposoben narisati svoje notranje občutenje. Narisani
ljudje dobijo posamezne lastnosti. Otrok upodablja prizore iz risank in nerealnega
sveta po navadi do konca predšolskega obdobja. Risanje prostora in gibanja se
pojavlja občasno, toda šele okoli sedmega leta.
3. Stopnja 3 (7–12 let). V tej stopnji se prične operativno razmišljanje. Pri sedmih
letih otroci uporabljajo realne barve za posamezne elemente na risbi. Otroci
začnejo risati dvodimenzionalno. Napredek se kaže v prostorskem zaznavanju.
Nebo in tla sta na primer postavljena na vrhu in na dnu risbe. Risbe začnejo
prikazovati zgodbo. Okoli dvanajstega leta otroci čedalje bolj dvomijo o kakovosti
svoje risbe in tako pogosto izgubijo motivacijo in veselje do risanja.
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4. Stopnja 4 (od dvanajstega leta dalje). Zadnja stopnja ne temelji, tako kot prve tri
stopnje, na Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja. Na začetku adolescence so
oblike in podrobnosti na risbah realistične, medtem ko se v pozni adolescenci
realizem pogosto opusti. Nadomesti ga težnja k odtujenosti in ironiji. V tej stopnji
lahko prepoznamo nadarjene talente za risanje.

Ugotovitve raziskovalcev v preteklosti so bile, da gredo otroci vseh kultur skozi iste faze,
ko se naučijo risati človeške figure (Garden, 1980, Golomb, 1974 in Kellog, 1969, v
Willcock et al., 2011). Obstaja splošna skladnost v fazah risanja pri otrocih, toda hitrost,
pri kateri napredujejo skozi faze variira od otroka do otroka (Willcock et al. 2011).
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6 Uporaba otroške risbe pri prepoznavanju spolnih zlorab
K. Bašič (intervju, 7. 2. 2018), predsednica Združenja proti spolnemu zlorabljanju, nam je v
telefonskem pogovoru zaupala, da se v združenju srečujejo s spornimi otroškimi slikami,
vendar poredko. Na združenje se največkrat obrnejo starši otrok, ki želijo zaščititi otroka
pred zlorabo oz. so zaskrbljeni v zvezi s sumom različnih zlorab otroka. Otrok pa v
združenju ne zaslišujejo, niti ga ne nadlegujejo z vprašanji, kaj je narisal, saj to ni v njihovi
pristojnosti. Če sumijo, da otrok doživlja spolno zlorabo, se o tem kvečjemu pogovorijo z
mamo otroka. V preteklosti so imeli tudi primere, ko so vzgojiteljice iz vrtca in šole
posredovale otroške risbe s čudno vsebino. Vse take primere so v združenju vzeli resno in
sume o zlorabi posredovali naprej na pristojne organe. Predsednica združenja ga. Bašič
pravi, da taki primeri zelo redko dobijo sodni epilog in da je toleranca do spolne zlorabe v
Sloveniji žal previsoka (K. Bašič, intervju, 7. 2. 2018).

K.Bašič (intervju, 7. 2. 2018) navaja primer triinpolletnega fantka, ki je narisal glavonožca z
očitnim falusom. To risbo so tudi uporabili za plakat o 18. novembru, ko je evropski dan za
zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Če otroci v združenju narišejo
sporno risbo, jo fotokopirajo, seveda pa jo izročijo tudi organom pregona za potrebe
preiskave.

Nenavadna otroška risba je lahko indic, ki kaže na spolno zlorabo, vsekakor pa sama risba
še ni dejanski dokaz o spolni zlorabi, poznati moramo celotno zgodbo (K. Bašič, intervju,
7. 2. 2018).

Z uporabo risb se lahko marsikaj razkrije in žrtvi prepreči nadaljnje trpljenje. Izurjen
diagnostik mora risbo tematsko usmeriti. Ko otroka tlačijo more, ga lahko prosimo, da
nariše svoje sanje. V primeru bolečin in psihosomatskih motenj ga lahko prosimo, da
nariše svoje telo. Simbolično nakazovanje razdevičenja se kaže v motivih rož, cvetovih s
padajočimi listi in podobno (Tušak, 1995). Z uporabo risbe je mogoče zaslutiti tudi spolne
zlorabe. Goodwin (1989, v Tušak, 1995) je z uporabo risb omogočil otrokom, da od realne
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travmatske izkušnje pobegne v svet fantazije in pridobi informacije o tem, kaj se je res
zgodilo. Otroke je prosil, da rišejo karkoli, kar želijo, nato šele, da narišejo hišo, svojo
družino, ki nekaj skupaj počne in nazadnje krivca. Na podlagi teh štirih slik je dokaj
zanesljivo identificiral dogodek. Tudi ostala klinična opazovanja kažejo na to, da risbe
spolno ali fizično zlorabljenih otrok vsebujejo določene kazalce, ki jih ločijo od risb otrok,
ki niso bili zlorabljeni (Allen in Tussey, 2012).
Spoznanja, da veliko otrok noče odgovarjati na vprašanja o možni zlorabi, da lahko
zlorabo celo zanikajo ali pa imajo težavo pri opisu zlorabe, so raziskovalce spodbudila k
temu, da so začeli iskati posredne oblike pridobivanja informacij o zlorabi (Allen in Tussey,
2012).

6.1 Risbe človeških figur
Risbe človeških figur služijo kot kazalci številnih psiholoških značilnosti. Z risanjem
človeških figur dobimo pogled v dojemanje samega sebe in drugih ter morebitno tesnobo
in agresivnost. Risbe nam omogočajo tudi razumevanje družbenih odnosov (Milne,
Greenway in Best, 2005). Otroka na lahek način vpeljemo v psihološki pregled z risanjem
človeka, hkrati pa z njim tudi vzpostavimo kontakt (Tušak, 1995).

V zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja so klinični zdravniki objavili številna
poročila o tem, kako risbe spolno zlorabljenih otrok vsebujejo določene značilnosti, kot je
npr. prisotnost spolnih organov na risbi. To je spodbudilo raziskovalna prizadevanja, da se
preveri verodostojnost risb pri določanju spolnih zlorab. Prišlo je do številnih prehitrih
sklepov, ki so se navezovale na to, da izkušeni zdravniki lahko odkrijejo spolne zlorabe z
interpretacijo otrokove risbe. Nekateri raziskovalci so dali risbam celo tako velik pomen,
da so predlagali, da bi jih na sodišču uporabili kot dokaz za zlorabo (Allen in Tussey, 2012).

Večina raziskovalcev je poskušala otroške risbe interpretirati z individualnimi kazalci na
sliki, nekateri pa so poskušali razviti definirane sisteme točkovanja kot metodo za
prepoznavanje spolnih zlorab. Pogosto so sistemi točkovanja uporabili določeno število
individualnih kazalcev, iz katerih se naredi končna ocena. Sistemi točkovanja so definirani
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kot objavljene smernice, ki usmerjajo preiskovalce, na katere lastnosti kazalcev morajo
biti pozorni in jih točkovati, da pridejo do sklepa. V kontroliranih študijah, ki so
preiskovale otroške risbe z namenom ugotoviti, ali je bil otrok spolno zlorabljen, sta bila
uporabljena dva sistema točkovanja (Allen in Tussey, 2012). Avtorica prvega sistema
točkovanja je Koppitz (1966, v Allen in Tussey, 2012), ki je domnevala, da 30 lastnosti risb
človeških figur loči otroke, ki so čustveno moteni in tiste, ki niso. Te lastnosti je razvrstila v
tri skupine:
-

slaba kakovost risbe (slabo povezovanje delov telesa, asimetrija),

-

neobičajne slike (genitalije, odsotnost rok),

-

odsotnost tipičnih delov telesa (oči, roke).

Čeprav avtorica ni domnevala, da je ta sistem točkovanja primeren za ugotavljanje spolnih
zlorab, so raziskovalci v ta namen uporabili njen sistem. Rezultati so pokazali, da sistem
točkovanja ne deluje za ugotavljanje spolnih zlorab (Allen in Tussey, 2012).

Drugi sistem točkovanja za ugotavljanje spolnih zlorab je objavila Van Huttonova (1994, v
Allen in Tusey, 2012) na podlagi testa »nariši hišo, drevo, osebo« (angl. House-TreePerson) in testa »nariši osebo« (angl. Draw-A-Person). Sistem zagotavlja točke za štiri
lestvice (Allen in Tussey, 2012):
-

preobremenjenost s pojmi, povezanimi s spolnostjo;

-

agresivnost in sovražnost;

-

umikanje in nedostopnost;

-

pazljivost, sumničavost in pomanjkanje zaupanja.

Lestvice so temeljile na skupnih težavah, o katerih so poročali spolno zlorabljeni otroci. Tri
študije, ki so uporabile ta sistem točkovanja, so ugotovile, da je zanesljivost vseh štirih
lestvic slaba in da sistem ni primeren za ugotavljanje spolnih zlorab (Allen in Tussey,
2012).
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6.1.1 Risanje spolnih organov
Avtorica Koppitz (1968) je zbrala risbe več kot 1800 otrok, starih od pet do dvanajst let.
Ugotovila je, da je manj kot odstotek otrok narisalo spolne organe na človeških figurah.
Tudi DiLeo (1970, v Cohen-Liebman, 1995), ki je pregledal na tisoče otroških risb, je bil
presenečen nad redko upodobitvijo spolnih organov na otroških risbah človeških figur.
Zato je zaključil, da je njihova upodobitev zelo pomembna. Raziskovalci tudi najpogosteje
navajajo, da je izrecna risba spolnih organov najpogostejši kazalnik spolne zlorabe otroka
(Allen in Tussey, 2012).

Prvo kontrolirano študijo, osredotočeno na pojavljanje spolnih organov na risbah spolno
zlorabljenih otrok, so opravili Hibbard, Roghmann in Hoekelman leta 1987. Zbrali so risbe
52 otrok, domnevno spolno zlorabljenih, in risbe 52 otrok iz pediatrične klinike. Otroške
risbe so ocenjevali na podlagi prisotnosti petih delov telesa: oči, vagine, penisa, popka in
anusa. Bistvenih razlik med risbami spolno zlorabljenih in nezlorabljenih otrok niso
ugotovili. Ugotovili so namreč, da je le šest otrok od 104 narisalo spolni organ (pet
domnevno spolno zlorabljenih otrok in eden iz kontrolne skupine). Kljub pomanjkanju
statistično značilnih rezultatov in nizki stopnji narisanih spolovil so avtorji študije zaključili,
da je prisotnost spolnih udov na risbi opozorilo za spolno zlorabo, ne pa dokaz o spolni
zlorabi (Allen in Tussey, 2012).

Howe, Burgess in McCormack so leta 1987 primerjali risbe otrok, ki so pobegnili od doma
zaradi zlorabe, in risbe otrok, ki so pobegnili iz drugih razlogov. Med risbami niso našli
razlik (Allen in Tussey, 2012).

V študiji leta 1987 sta Sidun in Rosenthal primerjala risbe otrok, ki so imeli terapije zaradi
spolne zlorabe in risbe otrok, ki so terapijo obiskovali iz drugih razlogov. Razlik v
upodabljanju spolnih organov na risbah nista ugotovila. Podobno študijo so opravili tudi
Yates, Beutler in Crago leta 1985, ki razlik med risbami prav tako niso ugotovili (Allen in
Tussey, 2012).
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Pogačnik (2004), sociolog in psihoterapevt, navaja, da je seksualna vsebina (npr. spolovilo)
včasih zabeležena na risbah in se je potrebno o tej vsebini z otrokom pogovoriti.
Vprašamo lahko, kaj se dogaja na sliki, zakaj je oseba jezna, potrta, srečna, žalostna itd. Če
otrok sodeluje, odgovarja na vprašanja in nakaže, da se je nekaj zgodilo, ga prosimo, da
(Pogačnik, 2004):
-

nariše sliko identificiranega storilca,

-

nariše sliko, kje se je zloraba dogajala,

-

nariše sliko, kaj je storilec naredil,

-

nariše sliko, kateri predmet ali del telesa je uporabljal.

Naštete zahteve lahko uporabimo, da otroku olajšamo izpoved in razjasnimo dejstva. Sliko
6.1 je narisala dvanajstletna deklica, ko so jo prosili, naj nariše, kako je potekala zloraba.
Čeprav je narisala storilca s kapo ter sončnimi očali, ni znala povedati, kdo je bil. Policiji ni
uspelo dokazati zlorabe, čeprav je našla osumljenca, ker se je pri deklici pojavila amnezija
(Pogačnik, 2004).

Slika 6.1: Risba dvanajstletne deklice (Vir: Pogačnik, 2004)

V primeru, ko otrok ne želi odgovarjati, moramo biti pri interpretaciji risbe previdni. Ni
nujno, da so narisane genitalije odraz spolne zlorabe (Pogačnik, 2004).

6.1.2 Kazalci na risbah, povezani s spolnostjo
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Raziskovalci so v preteklosti najpogosteje obravnavali risanje spolnih organov v otroških
risbah. Narisani spolni organi naj bi bili potencialni kazalniki spolne zlorabe. Raziskovali pa
so tudi druge diagnostične kazalce na otroških risbah, ki naj bi kazali na spolne zlorabe
(Allen in Tussey, 2012).

Odkriti grafični kazalci na risbah spolno zlorabljenih otrok se razlikujejo glede na
raziskovalce. Nekateri grafični kazalci so se pojavili v več študijah in kažejo na morebitno
povezavo s spolno zlorabo (Cohen-Liebman, 1995):
-

Poudarjene roke in noge. Okončine so lahko podolgovate ali shematizirane v
grafični proizvod (Kelley, 1984, v Cohen-Liebman, 1995).

-

Telo je upodobljeno brez spodnje polovice ali je pa je zapostavljeno. Pozornost je
usmerjena na zgornji del telesa (Malchiodi, 1990, v Cohen-Liebman, 1995).

-

Podrobnosti, pretirane ali nezadostne. Ta kazalec je opredeljen kot zrcalna zavest
posameznika in njegova vključitev v zunanji svet. Pomanjkanje podrobnosti lahko
kaže na notranjo praznino, depresijo ali pomanjkanje energije. Vsekakor pa
moramo pri pregledovanju narisanih podrobnosti upoštevati otrokovo starost.
Hjorth in Harway (1981) sta pri zlorabljenih otrocih opazila, da so zelo podrobno
narisali zgornje dele telesa in oblačila, medtem ko so bili spodnji deli telesa brez
podrobnosti. Na splošno sta na risbah spolno zlorabljenih otrok zaznala manj
simetrije in manj podrobnosti kot na risbah nezlorabljenih otrok. To sta
interpretirala tako, da imajo zlorabljeni otroci slabo podobo o telesu in da imajo
občutek negotovosti.

-

Malchiodi (1990, v Cohen-Liebman, 1995) je opazil ograjenost. To opredeljuje kot
vsak narisan ograjen prostor okoli nečesa, kar otroka loči od ostalih elementov na
risbi.

-

Otrok sebe izbriše z risbe. Pretirani izbrisi so povezani z negotovostjo,
neodločnostjo in nezadovoljstvom s samim seboj. Hjorth in Harway (1981) sta v
študiji ta kazalec našla v nekaj risbah zlorabljenih otrok.

42

-

Močnejši, neenakomerni ali različni pritisk narisanih linij je po mišljenju Siduna in
Rosenthalta (1987) najpomembnejši kazalec tesnobe. V svoji študiji sta ugotovila,
da so linije zlorabljenih otrok močnejše in raznolike.

-

Povečano zavedanje o spolnosti. Risbe spolno zlorabljenih otrok demonstrirajo
poznavanje spolnosti (spolni stiki, spolni odnosi), ki še ni značilno niti primerno za
otrokovo stopnjo razvoja (Miller, Veltkamp in Janson, 1987, v Cohen-Liebman,
1995).

-

Postavitev figur nam lahko pove, kaj se je med zlorabo dogajalo, kakšna je
samopodoba otroka in kaj otrok čuti do drugih ljudi (Miller, Veltkamp in Janson,
1987, v Cohen-Liebman, 1995).

-

Senčenje določenega dela na risbi lahko pomeni preobremenjenost s tistim, kar je
osenčeno. Različni avtorji ta kazalec povezujejo z anksioznostjo in vznemirjenostjo
(Wohl in Kaufman, 1985, v Cohen-Liebman, 1995);

-

Raziskovalci izjemno majhne figure na risbah povezujejo z občutkom
manjvrednosti, nizko samopodobo, anksioznostjo, depresijo in šibkim egom (Wohl
in Kaufman, 1985, v Cohen-Liebman, 1995);

-

Prosojnost na risbi (če je nekaj vidno narisano pod nečem drugim) po otrokovem
sedmem letu lahko kaže na organsko ali čustveno patologijo (Wohl in Kaufman,
1985, v Cohen-Liebman, 1995).

-

Vreme na risbi so avtorji interpretirali kot projekcijo stanja, ki ga ima otrok doma.
Tako naj bi neprijazno vreme, kot je dež, sneg, toča ali veter odsevali razmere
doma, na primer zlorabo (Manning, 1987, v Cohen-Liebman, 1995).

Pri risanju človeških figur nam risanje glave predstavlja center intelektualne moči, center
za lokacijo samega sebe in center kontrole impulzov v telesu. Seveda je glava tudi vir
komunikacije. Pri risanju človeških figur osebe, ki imajo motnje v medosebnih odnosih,
glavo narišejo na koncu. Glavo izpustijo oziroma je ne narišejo osebe, ki so zaprte vase in
plašne. Če otrok nariše poudarjena usta, to lahko kaže na seksualno problematiko ali
oralni konflikt (Tušak, 1997).
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Sidun in Rosenthal (1987) sta v svoji raziskavi preučila skupno 74 kazalcev. Vzorec je
zajemal 30 psihiatričnih bolnikov, ki so v preteklosti doživeli spolno zlorabo, v kontrolni
skupini pa je bilo 30 psihiatričnih bolnikov, ki v preteklosti niso bili spolno zlorabljeni. Med
kazalci so bile roke, ki prekrivajo medenični del, odpete hlače, krogi, klini in predmeti
podobni falusu. Edini kazalec, ki je pokazal očitno razliko med skupinama je bila prisotnost
odpetih hlač. Rezultati so pokazali, da je bilo narisanih več odpetih hlač na risbah
kontrolne skupine, torej ravno nasprotno od postavljene hipoteze. Pri kombinaciji krogov
(npr. gumbi na hlačah, kroglice, sonce), klinov in predmetov, podobnim falusu, v enem
rezultatu je analiza pokazala razlike med skupinama. V skupini, kjer so bili spolno
zlorabljeni, je bilo narisanih več omenjenih predmetov kot v kontrolni skupini. Avtorja sta
opozorila, da je potrebna previdnost pri interpretaciji rezultatov, saj veliko število analiz
(80) lahko ustvari pomembne rezultate pri vrednosti p = 0,05 po naključju vsaj štirikrat
(Sidun in Rosenthal, 1987).

Howe in ostali (1987) (v Allen in Tussey, 2012) so v svoji študiji z otroki, ki so pobegnili od
doma, preučevali skupno 20 kazalcev na risbah domnevno spolno zlorabljenih otrok in
risbah otrok, ki niso bili spolno zlorabljeni. Pozorni so bili na risbe, kjer so bili predeli
genitalij zakriti ali pa so bile okoli njih črne črte, in na noge, ki so bile prekrižane ali tesno
skupaj. Nobeden od kazalcev ni pokazal razlik med skupinama.

Študija Hibbarda in Hartmana (1990) (v Allen in Tusey, 2012) prav tako ni odkrila
pomembnih razlik med risbami domnevno spolno zlorabljenih otrok in kontrolno skupino
glede narisanih prosojnih oblek in nog, stisnjenih skupaj. Rezultati ne potrjujejo trditve, da
spolno zlorabljeni otroci narišejo več kazalcev, povezanih s spolnostjo.

V nasprotju z prepričanji, narisani nasilni prizori ali spolni organi niso nujno zaskrbljujoči
znaki, dokler se ne pojavljajo redno na risbah. Otrok je namreč umetnik po naravi in ima
.univerzalni jezik izražanja, ki si ga odrasli lahko narobe predstavljamo (K. Bašič, intervju,
7.2.2018).
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6.1.3 Organizacija delov telesa
Cohen-Liebman (1995) je ugotovila, da spolno zlorabljeni otroci rišejo podolgovate roke
ali noge kot znak za viktimizacijo, spustijo dele telesa kot znak nemoči in rišejo
neorganizirane dele telesa, kar kaže na izgubo nadzora ali hudo psihopatologijo.

Neorganiziranost delov telesa lahko kaže na hudo patologijo, ki je posledica kronične
zlorabe. Malchiodi (1990, v Cohen-Liebman, 1995) je navedel, da dolgo trajajoča travma
lahko spremeni miselne procese, tako kot vsebino in stil risanja.

Samo tri študije so ugotavljale pomen organizacije delov telesa na risbah spolno
zlorabljenih otrok. Ena izmed njih je študija Hibbarda in Hartmana (1990) je bilo vključenih
15 kazalcev, vključno z opustitvijo delov telesa (npr. oči, roke, noge, stopal, ust, vrat,
dlani), velike dlani, kratke roke, dolge roke in asimetrične okončine. Noben od
raziskovanih kazalcev ni pokazal razlike med risbami spolno zlorabljenih otrok in risbami
otrok, ki niso bili zlorabljeni. Howe in ostali (1987) (v Allen in Tussey, 2012) tudi niso našli
dokazov, ki bi kazali, da spolno zlorabljeni otroci rišejo nepopolne dele telesa, da izpustijo
dele telesa ali da poudarjajo oči ali lase.

Sidun in Rosenthal (1987) v študiji nista našla velikih razlik med skupinami glede
poudarjanja določenih delov telesa, asimetrične in nenaravne dolžine udov ali opustitve
prstov in oči. Sta pa poročala o treh pomembnih ugotovitvah. Prva je, da so spolno
zlorabljeni otroci pogosteje na risbi izpustili dlani kot pa otroci v kontrolni skupini. Druga
ugotovitev je bila, da so otroci v kontrolni skupini slabše povezovali dele telesa v celoto
kot pa spolno zlorabljeni otroci, kar je nasprotno od pričakovanj raziskovalcev. Glede na
veliko število analiz je tudi tukaj mogoče, da so najdene razlike oz. rezultati napačni.
Tretja ugotovitev pa je bila, da so bile na risbah zlorabljenih otrok večkrat upodobljene
samo glave (brez telesa) kot pa v kontrolni skupini. Navedla sta, da se zlorabljeni
mladostniki ne samo počutijo odrezani in izolirani od svojega telesa, ampak se tudi
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počutijo poškodovani, kar v njih povzroča tesnobo. Ta tesnoba pa se nato kaže na risbah
(Sidun in Rosenthal, 1987).

Opravljene nadzorovane študije glede organiziranosti delov telesa so pokazale, da spolno
zlorabljeni otroci na risbah ne izpuščajo delov telesa, ne rišejo nenormalnih velikosti delov
telesa ali slabo povezujejo dele telesa v primerjavi z otroki, ki niso bili spolno zlorabljeni.

6.1.4 Drugi grafični kazalci
Avtorja Amir in Lev-Wiesel (2007) sta v svoji študiji raziskovala, ali se disociacija kaže v
risbah »travmatičnih dogodkov« otrok, ki so bili spolno zlorabljeni. Otroci lahko med
travmatičnim dogodkom disociirajo, kar otroku omogoči da preživi in deluje dokaj
normalno. Disociacija se namreč nanaša na miselni proces, ki povzroči pomankanje
povezave med mislimi, spomini, čustvi ali dejanji. Disociativni mehanizmi omogočajo
osebi, da začasno pobegne pred bolečino in trpljenjem (Amir in Lev-Wiesel, 2007).

Disociacija je sestavljena iz petih glavnih simptomov (Steinberg, 1997, v Amir in
Lev-Wiesel, 2007):
-

Amnezija, definirana kot »spominske luknje« ali »izgubljeni čas«, ki traja od nekaj
minut do nekaj let. Indikatorji amnezije na risbah so opustitev določenih figur,
poskusi izbrisati nekaj, prazni prostori in ločevanje med žrtvijo in storilcem.

-

Depersonalizacija, občutek ločenosti od samega sebe. Indikatorji depersonalizacije
na risbah so, če sebe nekdo nariše kot zunanjega opazovalca, narisanih je več
perspektivnih prizorov, glava ločena od telesa, predel spolovil ločen od telesa in
pretirana osredotočenost na podrobnosti v okolici.

-

Derealizacija, občutek odtujenosti od okolja ali občutek, da sta svet in okolica
neresnična. Na risbi se derealizacija kaže v nerealnih prizorih in okoli slike je veliko
praznine.

-

Zmeda glede identitete. Indikatorji za zmedo so razdrobljenost oseb na sliki ter
zmedene meje med žrtvijo in storilcem.
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-

Sprememba identitete. Opazne so spremembe v identiteti ali pa se pojavi več kot
en ego. Na risbi se to vidi, ko nekdo sebe, del sebe ali drugega nariše mnogokrat.

Avtorja sta preučila 27 risb ljudi (starih od 7 do 59 let), ki so v otroštvu doživeli spolno
zlorabo. Ugotovila sta, da je iz risb odraslih moč razbrati indikatorje derealizacije.
Primerjava med risbami odraslih in mladoletnih otrok je pokazala, da je na risbah odraslih
zaznanih več simptomov disociacije (Amir in Lev-Wiesel, 2007).

Slika 6.2: Risba 13-letnega dečka (Vir: Amir in Lev-Wiesel, 2007)

Sliko 6.2 je narisal 13-letni deček, ki ga je zlorabljal učitelj. Fant se je pri risanju osredotočil
na okolico travmatičnega dogodka, ne pa na osebe. Iz slike lahko razberemo
depersonalizacijo, saj se je deček narisal ločeno od svojega telesa (Amir in Lev-Wiesel,
2007).
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Slika 6.3: Risba 13-letnega dečka (Vir: Amir in Lev-Wiesel, 2007)

Risbo 6.3 je narisal 13-letnik, ki sta ga pri osmih letih posilila dva starejša mladostnika. Ko
so ga vprašali, kaj je na risbi, je povedal, da je on narisan na sliki zgoraj, spodaj pa sta dva
storilca. Eden s plastičnim nožem, drugi z oblačkom, v katerem so grožnje, ki jih je storilec
izrekel. Četrta oseba na risbi, ki je najmanjša in skrita pod besedilom in nad žrtvijo, pa
predstavlja prav tako žrtev. Iz slike je moč razbrati spremenjeno identiteto oziroma
podvojeno identiteto (Amir in Lev-Wiesel, 2007).

V literaturi lahko najdemo še nekaj splošnih kazalcev, ki jih lahko uporabimo pri
interpretiranju otroške risbe. Tako na primer velike osebe na risbi predstavljajo vitalnost
in samozavest, majhne pa predstavljajo ovire, strah in pomanjkanje samozavesti
(Pogačnik, 2004). Prijazne osebe so narisane večje od hudobnih (Marjanovič Umek, 2011).
Če otrok izpusti katerega od družinskih članov, je to lahko znak za konflikte v družini
(Seidel, 2010). Izraz socialno-čustvenih konfliktov so tudi prazni prostori (Mlakar, 2011).

Če je hiša narisana brez vrat, je otrok ponavadi negotov (Mlakar, 2011). Narisana vrata
dopuščajo odprtost in zaprtost v stikih in potrebah. Glede narisanih oken je pomembno,
ali so odprta, zaprta in ali imajo narisane rešetke. Okna predstavljajo tudi upanje
(Pogačnik, 2004).
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Trstenjak (1978) navaja, da veliko psihologov pri obravnavi otroških risb upošteva tudi
uporabljene barve, ki nam razodevajo emocionalno doživljanje. Otroci so srečni in imajo
dobre medosebne odnose, če uporabljajo rumeno barvo. Psihologinja Marjanovič Umek
(2011) navaja, da začnejo otroci šele po petem letu uporabljati realistične barve.

Otroci, ki so plašni in negotovi, uporabljajo hladne barve, kot so rjava, črna, modra in
vijolična (Trstenjak, 1978). Na razvoj depresije kaže pretirana uporaba črne oziroma
temne barve (Pauli in Kisch, 1996). Pri tem je potrebno upoštevati, da majhni otroci črno
barvo uporabljajo zaradi izraznosti in ne zaradi čustvenih težav (Seidel, 2010). Pretirana
uporaba rdeče barve, lahko nakazuje na agresijo in jezo (Trstenjak, 1978).

6.2 Kinetične slike
Kinetične risbe so risbe, iz katerih lahko razberemo gibanje ali dejavnosti. Najpopularnejše
so kinetične risbe družine (angl. Kinetic Family Drawings) (Burns in Kaufman, 1970, v Allen
in Tussey, 2012), pri katerih se otroke prosi, naj narišejo svojo družino in vključijo tudi
sebe, ko nekaj počnejo. Iz takšnega tipa risbe lahko razberemo medosebne odnose v
družini, čustveno podporo in karakteristike dejavnosti družine iz otrokove perspektive.
Preučevanje kinetičnih risb družine vsebuje tako kvalitativne kot kvantitativne indikatorje
(Allen in Tussey, 2012).

Piperno, Di Biasi in Levi so leta 2007 opravili raziskavo, v kateri so preučili dvanajst
kinetičnih risb družine spolno zlorabljenih otrok in dvanajst kinetičnih risb družine otrok,
ki niso bili zlorabljeni. Pozorni so bili na grafično zrelost otroka, izpuščene subjekte,
izkrivljanje telesa, identifikacijske vloge in čustveno bližino. V raziskavi ni bilo jasno
opredeljeno, kaj pomeni prisotnost oziroma odsotnost določenega kazalca. Ugotovili pa
so razlike med skupinama. Spolno zlorabljeni otroci so risbe narisali brez podrobnosti, iz
njih pa je bilo mogoče razbrati čustveno tesnobo. Avtorji so ugotovili, da ugotovitve
raziskave ne podpirajo njihove tehnike za ugotavljanje spolne zlorabe, ampak so lahko
pomoč pri prepoznavi čustvene stiske otroka (Piperno, Di Biasi in Levi, 2007).
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Cohen in Phelps (1985) sta pridobila risbe 89 otrok, ki so bili spolno zlorabljeni, in risbe 77,
ki so imeli terapije iz drugih razlogov. Uporabila sta sestavljene ocene kazalcev in zaznala
bistvene razlike med skupinama, toda te razlike so bile zelo majhne. Avtorja sta ugotovila
majhno zanesljivost študije, zato nista nadaljevala z iskanjem razlik med skupinama (Allen
in Tussey, 2012).

Hackbarth, Murphy in McQuary (1991) so zbrali risbe 20 spolno zlorabljenih otrok in risbe
30 otrok lokalne šole. Risbe so analizirali s pomočjo Burnsove lestvice »rad živim v svoji
družini« (angl. Like to Live in Family), ki od ocenjevalcev zahteva, da na risbi poiščejo
znake za pozitivne družinske odnose. Zanesljivost raziskave je bila dobra (0,73), rezultati
pa so bili sestavljeni iz povprečja ocen petih različnih svetovalcev. Rezultati t-testa so
pokazali, da so bile vrednosti v skupini spolno zlorabljenih otrok nižje kot v kontrolni
skupini, kar pomeni, da je bilo zaznanih več družinskih težav in manj podpore. Avtorji so
zaključili, da je lestvica lahko uporabna za ugotavljanje spolnih zlorab. Kljub temu pa so
tudi pri tej raziskavi določene pomanjkljivosti, ki omejijo njihove zaključke. Te so: različno
mentalno stanje otrok v skupinah, vse spolno zlorabljene otroke so zlorabili družinski člani
in pomanjkanje ponovitev raziskave (Allen in Tussey, 2012).

Ugotovimo, da nobena od omenjenih raziskav zaradi kakovosti, rezultatov in pomanjkanja
skladnih ugotovitev ne podpira uporabe kinetičnih slik družine za določanje spolnih zlorab
otrok (Allen in Tussey, 2012).

Test začarane družine, katerega avtorja sta Marta Kos in Gerda Biermann, lahko
uporabimo, če nas zanima nezavedno stanje otroka. Gre za projektivni test, ki odraža
razmerje med družinskimi člani, strahove in konfliktnost. Otroku tako podamo možnost
risanja, pri tem pa opazujemo njegovo mimiko (Pogačnik, 2004).

Tehniko risanja družine je v Sloveniji posodobil Borut Pogačnik, sociolog in psihoterapevt.
Njegova tehnika je, da otroku povemo, da bo prišel čarovnik in začaral njegovo družino.
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Nato otrok riše po svoje, kakšna bo družina, ko jo bo začaral čarovnik. Praksa uči, da otroci
pri risanju začarane družine narišejo svojo družino, četudi pravijo, da rišejo drugo. Ob
risanju moramo, po navodilih Pogačnika, otroka spremljati in si zapisovati podrobnosti, ki
jih zaznamo. Po mnenju Pogačnika zgodba s čarovnikom pomaga, da se otrok spoprime s
frustracijami. Oseba, za katero otrok meni, da je izvor konflikta, je narisana na vrhu
trikotne dimenzije družine (Pogačnik, 2004).

6.3 Risbe žrtev incesta
Incest ali krvoskrunstvo je v 195. členu KZ-1 opredeljeno kot spolno občevanje z
mladoletnim krvnim sorodnikom v ravni črti ali z mladoletnim bratom oziroma sestro
(»KZ-1-UPB2«, 2012). Z incestom se psihiatri najpogosteje srečujejo v primerih spolnih
zlorab otrok. Ni pa nujno, da je vsak incest spolna zloraba, saj je incestuozna spolnost
lahko stvar dogovora med dvema odraslima sorodnikoma. Storilci se pogosto sklicujejo na
to, da naj bi otrok soglašal ali celo napeljeval na spolne odnose, toda velja, da otrok ni
sposoben prave presoje, za kakšno dejanje gre. Otrok ne more dati soglasja za spolni
odnos, saj je ta preveč zapleten (Trnovec, 2009).

Da bi dobili dejansko oziroma realno število incesta, moramo odkrite pojave incesta
pomnožiti tudi do desetkrat. Pojavi incesta se zelo poredko odkrijejo tudi zaradi tega, ker
je javno mnenje do te oblike spolne deviacije najostrejše. Največkrat se odkrijejo pri
raziskovanju drugih težav in odklonov (Tušak, 1995).

Pri pojavu incesta gre ponavadi za patološko psihodinamiko v družini, predvsem to velja
za dalj časa trajajočo incestno zvezo. Poleg storilca, za katerega je razumljivo, da incest
prikriva, incest prikrivajo tudi matere. Običajno imajo tudi one svojo patologijo, ki
povzroči, da delikta ne vidijo ali ga nočejo videti. Storilec incesta, navadno oče, očim ali
materin partner, je pogosto odvisen od alkohola. Njegov kulturni in ekonomski nivo je
ponavadi nizek (Tušak, 1995).
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Žrtev incesta je običajno deklica, ki pri pojavu incesta trpi tudi surovo ravnanje, psihično
in fizično nasilje, kar vpliva tudi na počasno odkrivanje tega pojava. Za žrtve je incest
izredno tragičen in vpliva na njihov razvoj in čustvene odnose znotraj ter tudi zunaj
družine. Najpogosteje žrtve same poiščejo pomoč (Tušak, 1995).

Pogačnik predstavlja dve risbi 6-letnega dečka (Slika 6.4 in Slika 6.5). Prosili so ga, da
nariše kaj se je dogajalo doma in na kakšen način ga je storilec zlorabljal. Deček je sprva
napisal, da gre za strica, potem pa je povedal, da je ta stric v bistvu oči, ampak ne njegov.
V praksi se to velikokrat dogaja.

Slika 6.4: Risba 6-letnega dečka (Vir: Pogačnik, 2004)

Slika 6.5: Risba 6-letnega dečka (Vir: Pogačnik, 2004)
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Podatki za slovenske prostore kažejo, da se večino incestov zgodi v zaprtem prostoru,
stanovanjskih objektih; v prostorih, kjer družina živi. To nam pomaga razumeti strah, da se
žrtve incesta pogosto bojijo spalnic in hiš. Na risbah namreč narišejo hišo in sebe ali sestre
izven hiše. Žrtev, ki se boji spati v svoji sobi, sebe nariše v hiši, toda pri odprtih vratih
(Tušak, 1995).

Spodnjo Sliko 6.6 je narisala petletna žrtev. Jasna razdelitev prostorov in zidov naj bi
preprečevala nemoteno gibanje po hiši. Narisana so odprta vrata, na obeh straneh hiše, ki
naj bi zagotavljala, da lahko vsak trenutek nekdo vstopi in da ne more priti do ponovnega
delikta (Tušak, 1995).

Slika 6.6: Risba 5-letne žrtve (Vir: Tušak, 1995)

Žrtve incesta pogosto narišejo zelo jasno opredeljene prostore, z debelimi zidovi in s tem
postavijo mejo, kjer naj bi se gibal storilec in ostali družinski člani. Pojavlja se tudi samo
tloris z debelimi zidovi (Tušak, 1995).
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Kadar storilec in mati zanikata otrokovo izpoved o zlorabi, se uporablja risanje dinamične
družine. Iz tega razberemo otrokovo vlogo in odnose znotraj družine. Osemletna
zlorabljena deklica je tako narisala svojo družino, da je med očeta in sebe postavila
dodatni člen, ki naj bi predstavljal socialnega delavca, kar je prikazano na sliki 6.7 (Tušak,
1995).

Slika 6.7: Risba 8-letne deklice (Vir: Tušak, 1995)

Pri risanju incesta je za žrtev najbolj problematično narisati krivca. Tako, kot je težko
govoriti o incestu, je ta pojav tudi boleče narisati. Žrtve, ki so zmogle narisati storilca, so
ga narisale s falusom, za katerega so odgovorile, da je dekoracija (Tušak, 1995).

Goodwin (1989, v Tušak, 1995) je navedel primer deklice, ki je svojega očeta narisala brez
nog, z očitnim falusom in oblečenega v ženska oblačila. Sum, da je bila deklica zlorabljena
se je utemeljil, ko so ugotovili, da incestno razmerje traja že pet let. Takrat ga je namreč
zapustila žena. Deklica je na risbi prikazala, da je oče prevzel materino vlogo in začel z
zlorabljanjem v strahu pred homoseksualnostjo.
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Četudi gre ponavadi za odpor pri risanju očeta oz. storilca, pa so redki primeri, v katerih
žrtev ne želi narisati ostalih članov družine. Enega izmed takih primerov navaja psiholog
Tušak. K njemu je leta 1990 prišla študentka, ki je imela želodčne težave. Po somatskih
pregledih, ki niso pokazali nič, jo je zdravnik napotil še k psihologu. Psiholog Tušak je
ugotovil, da gre za družinsko problematiko že, ko mu je povedala, da so bolečine manjše,
ko je ni doma. Na drugem sestanku mu je postalo čudno, ko je na prošnjo, naj nariše svojo
družino, narisala samo sestro. Očeta, mame in sebe ni želela narisati. Na naslednji
obravnavi je povedala, da matere ne želi narisati, ker je ne mara in da jeza marsikaj kriva.
Sebe ni želela narisati, ker naj ne bi bila vredna, da bi se narisala. Skozi seanse je psiholog
Tušak odkril, da je imela študentka incestoidno zvezo z očetom že nekaj let. Oče jo je
prepričal, da ga njena mama zanemarja in da mora ona popraviti njeno napako, če želi, da
ostane družina skupaj (Tušak, 1995).

Psiholog Tušak govori tudi o primeru šestletne deklice, ki je narisala zelo jasno risbo, s
katere je mogoče razbrati incest. Risba je prikazana na Sliki 6.8. V večini žrtve incesta sebe
in sestre narišejo izven hiše. Deklica je na risbi narisala sebe in očeta v hiši, in sicer je bila
sama veliko večja od očeta. Oče je imel narisan jasni falus. Mamo je narisala poleg hiše,
sestri pa daleč stran, kot da bi ju želela obvarovati. Mama se je sprva namreč postavila
proti deklici in ji o zlorabi ni verjela (Tušak, 1995).
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Slika 6.8: Risba 6-letne deklice (Vir: Tušak, 1995)

Z uporabo risb se lahko marsikaj razkrije in žrtvi prepreči nadaljnje trpljenje. Izurjen
diagnostik mora risbo tematsko usmeriti. Ko otroka tlačijo more, ga lahko prosimo, naj
nariše svoje sanje. V primeru bolečin in psihosomatskih motenj ga lahko prosimo, naj
nariše svoje telo. Simbolično nakazovanje razdevičenja se kaže v motivih rož, cvetovih s
padajočimi listi in podobno (Tušak, 1995).
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7 Razprava
Obstaja veliko različnih definicij in izrazov za spolne zlorabe, ki se razlikujejo glede na
avtorje in glede na družbeno, kulturno ter zgodovinsko obdobje. Pomembno je, da za
spolno zlorabo uporabljamo ustrezne izraze glede na naravo, vsebino in vrsto. Dejanskega
obsega spolnih zlorab ne poznamo, saj jih veliko ostaja neprijavljenih. Tudi pregon je
težak, ker je pogosto pomanjkanje materialnih dokazov. Pridobivanje osebnih dokazov je
oteženo, saj lahko otroci spolno zlorabo zanikajo, imajo težavo pri opisu te izkušnje ali pa
o njej sploh nočejo govoriti. Za otroke je to težka izkušnja, ki na njih pušča posledice in
vpliva na njihov socialno-čustveni, telesni in kognitivni razvoj. Spolne zlorabe se dogajajo v
vseh družbenih slojih, storilci pa so lahko tako ženske kot moški. Na Združenju proti
spolnemu zlorabljanju (2010) poudarjajo, da je napačno mišljenje, da je večji del storilcev
spolnih zlorab pedofilov.

Raziskave kažejo, da je veliko spolnih zlorab otrok razkritih šele v odrasli dobi, zato je
preiskava, pri kateri lahko pridobimo izpoved otroka, ključnega pomena. Kakovostno
pridobljena izpoved vpliva na uspešnost dokazovanja v kazenskem postopku, hkrati pa z
njo preprečimo lažne obtožbe. V preteklosti so veljale stereotipne predstave o tem, da
otroci niso verodostojne priče. Novejše psihološke raziskave pa so pokazale, da so
zlorabljeni otroci, mlajši od deset let, veliko bolj zanesljive priče, kot se je v preteklosti
domnevalo. Domišljijske predstave o spolnosti se pojavijo zgolj zaradi nepravilno
vodenega intervjuja (Umek, 2009). V različnih mestih po Sloveniji so naredili sobe za
zaslišanje, ki so prilagojene za zaslišanje otrok. V takih sobah je možnost travmatičnega
zaslišanja manjša, verodostojnost otrokovih izjav pa se poveča. Pogovor se namreč
snema, pri njem pa sodelujejo različni strokovnjaki (M. R., 2009). Menimo, da je dober
preiskovalec tisti, ki je usposobljen za pogovor z otrokom, ima znanje o psihofizičnem
razvoju otrok in pri pogovoru upošteva razvojne značilnosti otrok. Glede na to, da so
izobraževanja na temo pogovorov z otroki v slovenskem prostoru redka, lahko sklepamo,
da je pomembna predvsem osebna zavzetost preiskovalcev. Preiskovalci morajo
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upoštevati priporočila, ki so nastala skozi leta, na podlagi metodološko veljavnih in
zanesljivih študij.

Na podlagi pregleda literature lahko zaključimo, da med najbolj sporne tehnike intervjujev
v primerih preiskovanja spolnih zlorab avtorji uvrščajo uporabo anatomskih lutk (Cronch
et al., 2006). Avtorji med nove, obetajoče načine uvrščajo uporabo strukturiranih
intervjujev. Med njimi je najbolj razširjen protokol NICHD. Zasnovan je namreč tako, da
prenese priporočila, ki temeljijo na raziskavah, v operativne smernice za preiskovalce.
Rezultati različnih raziskav kažejo tudi, da je risanje uporabna tehnika, ki dopolnjuje
preiskovalne intervjuje na več načinov. Risanje se lahko uporabi vzporedno z intervjujem
kot povezovalni most do naslednje faze intervjuja ali pa tudi ob koncu intervjuja, ko
izčrpamo vse možnosti razgovora. Rezultati študij so pokazali, da z risanjem pridobimo več
informacij (tudi podrobnosti), risanje spodbuja otroški spomin, otrok ostane zbran med
intervjujem in risanje zmanjšuje anksioznost. Težava pri uporabi risanja lahko nastane, če
preiskovalec spodbuja otroka, naj nariše podrobnosti, ki jih je izpustil. Velikokrat otroci
tudi narišejo lažne risbe, ki so posledica lažnih spominov (Bruck et al., 2000). Zaključimo,
da je risanje med preiskovalnim intervjujem koristno, vendar je pomembno, da tisti, ki
niso usposobljeni in kvalificirani, ne pretiravajo pri razlagi risbe.

Razvoj otroške psihologije je povečal zanimanje za risbe otrok ob koncu 19. stoletja, v
letih od 1908 do 1928 pa je psihologija risanja doživela velik razmah (Tušak, 1996). V tem
obdobju je nastal tudi prvi test za otroške risbe »nariši moža« avtorice Goodenough.

Likovno izražanje oziroma risanje je del otrokovega kognitivnega razvoja, kot tudi razvoj
simboličnega razmišljanja. Rezultati raziskave (Allen et al., 2016) so pokazali, da celo
štiriletniki razumejo, da risbo lahko interpretiramo na več različnih načinov, četudi na risbi
vidijo izražen namen tistega, ki jo je narisal. Ugotovimo, da tako kot obstajajo različna
mnenja glede otrokove fleksibilnosti pri interpretaciji risb, obstajajo tudi različna mnenja
glede razvojnih faz otrok v otroških risbah. Ugotovitve raziskovalcev v preteklosti so bile,
da gredo otroci vseh kultur skozi iste faze, ko se naučijo risati človeške figure. Po mnenju
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Willcocka (et al., 2011) pa obstaja splošna skladnost v fazah risanja pri otrocih, toda
hitrost, pri kateri napredujejo skozi faze variira, odvisno od otroka. Novejša spoznanja o
razvojnih fazah otrokove risbe se nanašajo na razvojne faze likovnega izražanja in na
posebnosti v risbi (risanje človeške figure, uporaba barv in oblikovanje prostora).

Raziskovalci so trdili, da je klinična interpretacija otroških risb veljaven način pri
prepoznavanju spolnih zlorab. Uporaba otroških risb je bila podprta le s poročili in
nekontroliranimi študijami. Razvoj nadzorovanih študij, ki bolj sistematično preučujejo
razlike med zlorabljenimi in nezlorabljenimi otroci, je bil počasen. Nadzorovane raziskave
različnih sistemov točkovanja otroških risb in posameznih grafičnih kazalcev so bile
opravljene šele v zadnjih tridesetih letih. Interpretacija teh raziskav je težka, saj se njihova
kakovost razlikuje. Običajno so bile izpostavljene pomembne ugotovitve kot dokaz
veljavnosti, pri tem pa so zanemarili metodološke omejitve, slabo zanesljivost in
nasprotujoče si ugotovitve.

Številne študije so ugotovile pomembne povezave med otroškimi risbami in spolno
zlorabo, toda številne študije teh istih povezav niso odkrile oziroma so jih ovrgle. S
poostritvijo metodološke veljavnosti se je pri študijah zmanjševala možnost sklepov o
statistično pomembnih rezultatih. Ponovitve posameznih študij so bile v večini neuspešne,
kar kaže na verjetnost napačnih ugotovitev. Iz znanstvene perspektive ne moremo trditi,
da obstajajo indikatorji ali sistemi točkovanja otroških risb, ki bi identificirali spolno
zlorabo.

Raziskovalci so pogosteje kot ostale kazalce raziskovali risanje spolnih organov. Pregled
teh raziskav kaže na nasprotujoče ugotovitve. Ugotovili smo, da četudi so risbe spolnih
organov pogostejše med spolno zlorabljenimi otroci, so vseeno preredko upodobljeni, da
bi jih lahko upoštevali kot kazalec spolne zlorabe. Zaključimo, da je prisotnost spolnih
organov na risbah otrok lahko zgolj opozorilo na morebitno spolno zlorabo ali druge
čustvene probleme.
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Odkriti grafični kazalci na risbah spolno zlorabljenih otrok se razlikujejo glede na
raziskovalce, nekateri grafični kazalci pa so se pojavili v več študijah (npr. poudarjene
roke, noge, ograjenost, prosojnost). Rezultati nadzorovanih študij ne potrjujejo trditev, da
spolno zlorabljeni otroci narišejo več kazalcev, povezanih s spolnostjo.

Opravljene nadzorovane študije glede organiziranosti delov telesa so pokazale, da spolno
zlorabljeni otroci na risbah ne izpuščajo delov telesa, ne rišejo nenormalnih velikosti delov
telesa in dobro povezujejo dele telesa v primerjavi z otroki, ki niso bili spolno zlorabljeni.

Pri pregledu raziskav o uporabi kinetičnih risb ugotovimo, da nobena od pregledanih
raziskav zaradi kakovosti, rezultatov in pomanjkanja skladnih ugotovitev ne podpira
uporabo kinetičnih risb družine za določanje spolnih zlorab otrok. Tudi posodobljena
tehnika risanja začarane družine, katere avtor je Pogačnik (2004), po našem mnenju ni
podprta z dokazi. V literaturi namreč nismo našli nadzorovane raziskave, ki bi podprla
njegovo tehniko.

V magistrskem delu smo predstavili tudi risbe žrtev incesta. Določeni primeri iz prakse
(Pogačnik, 2004 in Tušak, 1995) kažejo na morebitno povezavo med otroškimi risbami in
doživeto spolno zlorabo. Pri zapisih avtorja Tušaka (1995) gre v večini za nepreverjene
domneve, ki niso bile nikdar raziskovalno dokazane. Za večino njegovih trditev se je celo
izkazalo, da ne držijo ali da se jih sploh ne da preveriti.

Raziskave o uporabi otroških risb za prepoznavanje spolnih zlorab poleg slabe veljavnost
spremlja tudi slaba zanesljivost. Večina teh raziskav je metodološko neustreznih in jih je
nemogoče preveriti s ponovitvijo. Mnoge študije niso niti poročale o zanesljivosti
omenjenih kazalcev na risbi ter zanesljivosti sistemov za točkovanje. Tiste študije, ki so
poročale o njihovi zanesljivosti, pa so pokazale širok razpon. Posamezni kazalci na risbah
so dosegli sprejemljivo zanesljivost, medtem ko sistemi točkovanja zanesljivosti sploh niso
dosegli. Ugotovimo, da so rezultati pri uporabi določenega sistema točkovanja ali
grafičnih kazalcev odvisni od posameznega tolmačenja risbe.
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Zagovorniki uporabe risanja pri prepoznavanju spolnih zlorab zagovarjajo stališče, da je
nujno potrebno upoštevati tudi informacije, pridobljene na podlagi drugih tehnik (npr.
preiskovalnega intervjuja) (Cohen-Liebman, 1999). Projektivne risbe so lahko zgolj
dopolnilo oziroma lahko z njimi pridobimo samo del informacij o domnevni spolni zlorabi.
Menimo, da več informacij ne pomeni vedno boljše razjasnitve spolnega napada. Če so
informacije pridobljene na podlagi tehnike, ki ni veljavna in zanesljiva, lahko to zmanjša
točnost pravilnega sklepa o spolni zlorabi.
Žal je večina psihologov, ki uporabljajo projekcijske teste, zapeljanih v prepričanje, da sta
zgolj zdravi razum in slepo zaupanje v domneve avtoritet temelj znanstvenih spoznanj.
Avtoriteti ne smemo zaupati, zaupamo lahko le raziskovalnim ugotovitvam (številkam)
kritičnih mislecev (I. Areh, elektronska pošta, 28.4.2018).

Zaključimo, da so raziskovalci prihajali do sklepov o povezavi otroških risb s spolnimi
zlorabami brez upoštevanja statističnih in algoritmičnih postopkov. Posledično lahko
sklepamo, da za identificiranje kazalcev spolne zlorabe na otroških risbah in sisteme
točkovanja otroških risb ne obstajajo dovolj trdni dokazi. To zmanjša težo pridobljenih
rezultatov, ki kažejo korelacije. Dokazovanje in pričanje na sodišču mora biti strokovno,
zato otroške risbe ne spadajo med dokaze. Trditve Pogačnika (2004), da je možnost
izvajanja dokazov iz otroških risb velika, ne drži. Poudariti pa moramo, da je uporaba
otroških risb lahko koristna za druge namene. Z risanjem namreč lahko pridobimo več
podrobnosti o dogodku, otrok pri risanju uživa in ne doživlja dodatne travme.

Na podlagi pregleda literature lahko potrdimo zastavljeno hipotezo, da so otroške risbe
lahko v pomoč, če jih razumemo kot znake, da bi se lahko dogajalo nekaj posebnega.
Smiselno je raziskati, zakaj je otrok narisal nekaj nenavadnega, tako, da ga preprosto
vprašamo. Vendar pa otroške risbe niso zanesljivi indikatorji, niti dokazi, za obstoj spolne
zlorabe. Prav tako lahko potrdimo tudi drugo hipotezo, da večina raziskav o otroških
risbah spolno zlorabljenih otrok ne zagotavlja zadostnih empiričnih dokazov za
ugotavljanje spolne zlorabe preko risbe.
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