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Povzetek 

Diplomsko delo obravnava percepcijo kemije v javnosti, v kateri se odražajo tudi 

stereotipi v razmišljanju ljudi o kemiji. Predstavljene so obstoječe klasifikacije 

stereotipov o kemiji in nakazana je njihova nadgraditev. Zapisana je analiza filmov, ki so 

odraz obstoječe percepcije kemije v javnosti. Zbrana in analizirana je literatura o izbranih 

vidikih uporabe kemije v filmih in na podlagi te predstavljena kvalifikacija percepcije 

kemije v filmih. Pregled literature je nadgrajen z analizo petih izbranih filmov v skladu s 

kriteriji za percepcijo stereotipov o kemiji. Predstavljeni so tudi v literaturi opisana 

percepcija kemije v šoli in dejavniki, ki vplivajo nanjo. Analiza domače in tuje literature 

je pripeljala do zaključkov, da je z vidika javnosti kemija ena izmed najmanj cenjenih 

disciplin znanosti. Večina stereotipov, ki se pojavljajo v javnosti, tudi v medijih, je 

klasificiranih v pet kategorij. Gre za stereotipe, ki se navezujejo na vedenje kemika, 

delovno okolje in zunanjost, ter stereotipe, ki se nanašajo na učinke kemijske snovi na 

okolje, ljudi in živali. Kot rezultat analize literature je zelo pogosto pojavljanje 

stereotipov v filmih, predvsem zaradi vizualne privlačnosti, in za splošno javnost realnost 

teh stereotipov.  

Ključne besede: percepcija kemije v javnosti, stereotipi o kemiji, filmi 
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Abstract  

The thesis deals with the perception of chemistry among the public, which reflects the 

stereotypes that people have about chemistry. It presents the existing classification of 

stereotypes about chemistry and their upgrade. An analysis of movies that reflect the 

existing perception of chemistry in the public is written. Literature on selected aspects of 

the application of chemistry in movies is collected and analyzed. A qualification of 

perception of chemistry in the movies is presented based on the literature. The literature 

review is upgraded with an analysis of five selected movies in accordance with the 

criteria for the perception of stereotypes about chemistry. The perception of chemistry in 

school and the factors that affect it described in the literature are also presented. The 

analysis of domestic and foreign literature led to the conclusion that chemistry is one of 

the least valued disciplines of science. Most of the stereotypes that occur in the public as 

well as in the media are classified into five categories. These are stereotypes that are 

related to the chemist's behaviour, their appearance and work environment, and 

stereotypes relating to the effects of chemical substances on the environment, humans and 

animals. The analysis of the literature has shown that stereotypes appear in movies very 

frequently (mainly due to visual attractiveness) and the reality of these stereotypes for the 

public. 

Key words: public perception of chemistry, stereotypes about chemistry, movies 
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Uvod 

Kemija je veda, ki preučuje sestavo, zgradbo, fizikalne in kemijske lastnosti snovi ter 

spremembe, do katerih pride med kemijskimi reakcijami (Wikipedija, 2015b).  

Izraz percepcija izvira iz latinske besede perceptio, ki pomeni sprejemanje, zbiranje, 

posedovati. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2015) pa je percepcija definirana 

kot čutno dojemaje predmetnega sveta. Percepcija je torej naša zaznava sveta okrog nas in 

vključuje prepoznavanje dražljajev iz okolja ter reakcije na vpliv teh dražljajev. Med 

procesom percepcije pridobivamo informacije o stvareh iz okolja, ki jih nato sami 

interpretiramo. Vendar pa s percepcijo ne doživljamo le sveta okoli sebe, ampak tudi 

omogoča, da v svojem okolju delujemo. Percepcijo sestavlja pet osnovnih čutil, med 

katerimi so tip, vid, vonj, sluh in okus, ter čutila, ki omogočajo zaznavo telesnih 

premikov, pozicij, gibov in kognitivno procesiranje informacij, ki jim skupno rečemo 

propriocepcija (Studio Bračevac, 2015).  

V diplomskem delu so predstavljeni rezultati raziskave, kakšna je percepcija kemije v 

javnosti ter ali se stereotipi o kemiji, ki so vsem dobro poznani, odražajo tudi v filmih. 

Razviti bodo kriteriji za identifikacijo stereotipov na izbranih primerih filmov, ki vplivajo 

na javno percepcijo kemije. 
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1 Teoretični uvod 

1.1 Stereotipi 

Izraz stereotip izvira iz grških besed stereos in typos, ki pomenita trden in vtis, in tako 

dobimo besedno zvezo trden vtis. Stereotipi so posploševanje delno točnih, večinoma 

nepreverjenih in površnih sodb o človeku, skupini ali skupnosti, ki nastanejo zaradi 

potreb po poenostavljanju kompleksnosti pojavov v družbi (Jerman in Šrot, 2014).  

Stereotipi naj bi po novoživljenjskih teorijah, ki govorijo o naukih oz. razlogih obstoja 

stvari, obstajali, da bi dosegli neke funkcije in učinke. Po Smaginovi (2004) so 

pomembne naslednje funkcije socialnih stereotipov:  

• kognitivna funkcija, pri kateri gre za tipizacijo in poenostavljanje na podlagi 

stereotipov;  

• motivacijska funkcija, ki ohranja in reprezentira pomembne socialne vrednote;  

• normativna funkcija, ki ohranja skupinske norme in vrednote;  

• razlagalna funkcija, ki omogoča sistem razlag socialnih dogodkov in skupinskih 

dejavnosti, ter razlikovalna funkcija, ki obstaja med različnimi skupinami, katere 

cilj je pozitivna samoocena lastne skupine.  

Ule Nastranova (1999) je želela dokazati, da stereotipi niso nespremenljivi, temveč se 

spreminjajo skladno z medskupinskimi odnosi, s kontekstom presojanja in stališčem 

percipirajoče osebe. Po njenem mnenju tako stereotipi niso uskladiščeni v naših glavah 

kot večne kognitivne strukture, temveč je bolje, če jih razumemo kot produkt 

dinamičnega procesa socialnega presojanja in sklepanja. Stereotipe ustvarjamo 

fleksibilno, da razložimo, opišemo in upravičimo medskupinske odnose. Prav tako 

stereotipov ne smemo razumeti kot iracionalne, neveljavne kognitivne predsodke, saj se 

ustvarijo v skladu s pričakovanji, potrebami, z vrednotami in namerami percipirajoče 

osebe in jih priznavajo percipirajoče osebe, vendar to ne pomeni, da so tudi družbeno 

veljavne. Prerekanje in nasprotovanja med posamezniki in skupinami o pravilnosti 

stereotipov so že dolgo del družbenih in političnih procesov, na osnovi katerih se družba 

premika proti tistim stereotipom, ki so veljavni s stališča celotne skupnosti. Za 

proizvajanje veljavnih stereotipov pa sta pomembna tako individualna kognicija kot 

družbeni vpliv v medsebojnem delovanju. Čeprav se stereotipi razvijajo vsak dan, pa 
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vedno lahko proizvedemo takega, ki ga bodo nekoč zavrgli, saj se vedno lahko zmotimo. 

Iz takega gledanja na stereotipe pa lahko izpeljemo nekaj sklepov. Najpomembnejši je ta, 

da je stereotipe nesmiselno dojemati kot nespremenljive miselne predstave, shranjene v 

spominu, in da je percepcija stereotipov prilagodljiv proces skupinskega življenja (prav 

tam).  

1.1.1 Stereotipi o kemiji 

Tudi na področju kemije se soočamo s stereotipi, ki se pojavljajo v pogovoru, zasledimo 

pa jih lahko tudi v medijih, kot sta televizija in radio, ter na spletnih mestih. Nekaj takih 

primerov stereotipov o študentih kemije je na spletnih mestih (Bi, 2013): 

• »Kemiki ves čas preživijo v laboratoriju.« 

• »Vedno mešajo barvite, mehurčkaste tekočine.« 

• »Imajo fascinacijo nad kislinami in eksplozijami.« 

• »Izobrazili so se za kemika, ker niso bili dovolj dobri v matematiki, da bi se lahko 

vpisali na fiziko.« 

1.2 Percepcija znanosti in znanstvenikov v javnosti 

Najnovejše raziskave avtorjev Fujeve in drugih (2015) v Angliji kažejo, da je mnenje o 

znanosti zelo dobro, saj kar 81 odstotkom vprašanih znanost olajša življenje, 76 odstotkov 

jih meni, da znanost prispeva h gospodarski rasti, 84 odstotkov pa jih je prepričanih, da 

znanost zelo vpliva na življenje posameznika. Malo več kot polovica Angležev meni, da 

dobre strani znanosti pretehtajo slabe strani ter da bi morali biti ljudje bolj ozaveščeni o 

znanosti. Avtorji (prav tam) so v raziskavi med Angleži prišli do ugotovitve, da so 

znanstveniki v državi zelo cenjeni. Več kot 90 odstotkov vprašanih meni, da je prispevek 

znanstvenikov v družbi velik, kar 83 odstotkov pa jih meni, da znanstveniki izboljšujejo 

življenjske razmere povprečnih ljudi. Kljub vsemu pa avtorji (prav tam) poudarjajo, da 

znanost ne prinaša samo dobrih strani, kar se navezuje na jedrsko energijo in gensko 

spremenjene organizme, saj ljudje menijo, da se razvija prehitro, da bi ji lahko sledili, ter 

da je tako vlada ne more pravilno nadzorovati. Petinpetdeset odstotkov vprašanih meni, 

da človek ne bi smel posegati v naravo. Raziskava je pokazala kar nekaj šibkih lastnosti 

znanstvenikov, saj naj bi jim ljudje zaupali samo, ko delujejo v javnih ustanovah, medtem 

ko tistim, ki delajo za zasebna podjetja, ne izkazujejo zaupanja. Ljudje menijo, da so 
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znanstveniki slabi v komunikaciji ali pa so skrivnostni. Javnost meni, da so znanstveniki 

drugačni od njih, saj naj bi bili zanje značilni drugačna pravila in norme vedenja, ter naj 

bi bili impulzivnejši in naj ne bi razmišljali o posledicah svojih dejanj (prav tam).  

Za National Science Board (2002) je dobro javno mnenje o znanstvenikih pomembno iz 

dveh razlogov: 

1. Znanstveniki predstavljajo glavne osebe za komunikacijo o znanosti. To pomeni, 

da so odgovorni za pretvorbo informacije, pogosto v medijih, o problemih v 

znanosti. Prav tako lahko pomagajo javnosti razumeti pomembnost znanosti in jim 

razložiti njene dobre strani. Pomembna pri tej komunikaciji pa je privlačnost, kajti 

čim privlačnejša je informacija, tem bolj jo ljudje poslušajo.  

2. Vpliv okolja, ki ga otroci zaznavajo doma, v šoli in kulturi, je zelo močan in 

pomembno prispeva k otrokovemu razumevanju. Raziskave na tem področju so 

pokazale velik vpliv televizije, kajti kar otrok vidi na televiziji, lahko zaznamuje 

njegove odločitve v prihodnosti tako glede izobrazbe kot tudi splošnih življenjskih 

odločitev. 

1.3 Percepcija kemije in kemikov v javnosti 

Mnenje številnih ljudi po svetu o kemiji in kemijski industriji je negativno, kar nekaj 

organizacij po svetu pa se kemijo trudi približati javnosti. Da to lahko storijo, pa morajo 

ugotoviti, zakaj, na podlagi česa in kako si ljudje ustvarijo mnenje o kemiji. Leta 2004 je 

v Parizu potekala konferenca, namenjena raziskovanju vpliva različnih medijev na 

percepcijo kemije v javnosti. Raziskovalci so izhajali iz javnomnenjskih raziskav v 

Evropi in ugotovili, da je mnenje o kemiji v različnih državah zelo različno. Rezultati se 

kljub stereotipu, da so kemiki »piflarji v belih haljah«, zadnje desetletje pozitivno 

spreminja (Moreau, 2005).  

Najnovejše raziskave so v nasprotju z dobrim ugledom znanosti v javnosti pokazale, da je 

percepcija kemije v javnosti nekoliko slabša. Kot navajajo Fujeva in drugi (2015), ljudje 

menijo, da je prispevek kemije za družbo dober, vendar zanje osebno ni tako zelo 

pomembna, kajti med ljudmi še vedno večinoma prevladajo stereotipi. Zaradi majhne 

prepoznavnosti kemije in majhne informiranosti se večina ljudi, ki so bili udeleženi v 

raziskavi Fujeve in drugih (prav tam), ne čuti povezanih s kemijo.  
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Avtorji (prav tam) so anketirance vprašali, kako oni čutijo kemijo, da so lahko merili 

njihov odziv. Ugotovili so, da je mnenje malo več kot polovice anketirancev o kemiji 

nevtralno, med preostalimi pa za nekaj odstotkov prevlada pozitivno mnenje. 

Lahko si zastavimo vprašanje, kako je sploh prišlo do negativne percepcije kemije. Pri 

Royal Society of Chemistry (2015) navajajo, da izraz alkimija prvotno izvira iz 

starodavne umetnosti duhovnega očiščevanja in preobrazbe, med katerim se ljudje želijo 

povezati z duhovi. Čeprav se začetni pomen izraza alkimija spreminja po vsem svetu, pa 

je bil v srednjem veku izraz povezan s človeško željo izkoristiti naravo, tako da bi svinec 

predelali v zlato in da bi pridobili eliksir, ki bi jim zagotovil večno mladost. Poklic 

alkimista v srednjem veku je bil nekoliko skrivnosten, javnost pa ga je zaznavala tako s 

strahom kot z zanimanjem. Skozi zgodovino se je percepcija kemije nekoliko spremenila 

in je bil poklic kemika v letih okoli 1930 zelo cenjen, še posebej zaradi promoviranja 

zdravil, ki bi ozdravila vse bolezni. Med drugo svetovno vojno je bil dosežen napredek v 

kemijski industriji, dokler se pozitivna percepcija kemije zaradi novic o do tedaj neznanih 

negativnih učinkih nekaterih zdravil ni spremenila. V sedemdesetih je bila kemijska 

industrija dobesedno prisiljena počistiti za seboj in začeti številne raziskave v smislu 

trajnostnega razvoja. Kljub okrnjenemu prvotnemu ugledu in prepoznanemu negativnemu 

prispevku kemijske industrije ostaja dejstvo, da je bistvenega pomena za današnje družbe 

(prav tam). 

Kako mediji predstavljajo kemijo javnosti, so raziskovali različni posamezniki, vsak na 

svojem področju. Moreaujeva (2005) v članku povzame, da romani večinoma temeljijo na 

fizikalnih ali bioloških osnovah, s kemijo povezanega pa ni veliko, razen v tistih, v 

katerih pride do zastrupitve ali pa skrivnostnih umorov. Nekoliko drugačna je situacija v 

filmih. Avtorica (prav tam) poudarja, da v podrobno preučenih 222 filmih, nastalih med 

letoma 1920 in 2001, znanost in znanstvenike predstavljajo kot stereotipe in mite o 

znanosti, ki so globoko zakoreninjeni v zahodni kulturi. V večini filmov je negativni 

znanstvenik pogosto ravno kemik. Weingart (2007) pravi, da je v grozljivkah kar 24 

odstotkov grešnikov kemikov, drugi znanstveniki pa predstavljajo deset odstotkov 

grešnikov. Stereotipe o kemiji lahko zasledimo tudi na slikah in v risankah. Nori 

znanstvenik v risankah in na slikah je v 50 odstotkih primerov kemik, predstavljen v beli 

halji, z velikimi očali in ves čas preživi v laboratoriju (Moreau, 2005).  
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Pri Royal Society of Chemistry (2015) navajajo, da se negativna percepcija lahko pojavi 

že v osnovni šoli, ko je kemija še napačno razumljena. V mladosti vsak otrok sanjari o 

tem, da bi imel svoj kemijski pripomoček ali da bi obiskal pravi kemijski laboratorij. 

Starši teh otrok in njihovi sosedje pa na vprašanje glede naklonjenosti kemiji odgovarjajo 

z Vedno sem jo sovražil ali pa Nikoli je nisem razumel. Kaj se je torej spremenilo od 

otroštva do obdobja odraslosti? Pravijo, da do napačne predstave o kemiji pride zaradi 

neravnovesja med užitkom praktičnega eksperimentiranja, stisko formalnega učenja in 

študentovo dvomljivostjo med izobraževanjem. Poleg izobraževanja pa na javno 

percepcijo kemije pomembno vplivajo tudi oglaševalci in svetovne korporacije, ki javnost 

prepričujejo, da je življenje z različnimi kemijskimi proizvodi boljše (Moreau, 2005). 

Fujeva in drugi (2015) pišejo tudi o percepciji kemikov v javnosti in navajajo, da že 

kemijska skupnost velikokrat poudarja razkorak med podobo kemikov o sebi in podobo 

drugih o njih. Sami o sebi menijo, da so podjetniški, dobro okoljsko ozaveščeni, dobri 

državljani in socialni dobrotniki. Vendar se po raziskavah (prav tam) javnost v zvezi s 

tem ne strinja, saj naj bi še vedno prevladovalo mnenje, da so to ljudje v belih haljah, z 

velikimi očali, ki ustvarjajo kemično orožje in onesnažujejo okolje. Take trditve so v 

javnosti zelo razširjene. Ugotovitve raziskave so pokazale, da kemike večina ljudi 

povezuje s farmacevti, saj nimajo dovolj informacij o pravem delu kemikov, kljub temu 

pa na splošno izkazujejo dobro mnenje o njih. Menijo, da pozitivno vplivajo na svet, so 

vredni zaupanja, iskreni in delavni (prav tam).  

O tem, kaj ljudje menijo o kemikalijah, je v literaturi zelo malo zapisov. Fujeva in drugi 

(prav tam) v članku opozarjajo na mnenje ljudi, da je kemija umazana in nevarna ter da 

onesnažuje okolje. To pa naj bi bilo po mnenju avtorjev (prav tam) posledica 

premajhnega medijskega profiliranja. Slabo mnenje o nekaterih kemikalijah in kemijski 

industriji, izraženo v medijih, pa zmanjšuje ugled kemije. Raziskovalci (prav tam) so 

ugotovili, da je mnenje ljudi o kemikalijah zelo različno, neodločeno, zmedeno – tako 

pozitivno kot negativno.  

1.4 Percepcija kemije v šoli 

Eden izmed načinov, ki spodbuja poglobljeno učenje pri kemiji, je pisanje poročil o 

kemijskih novicah v medijih. Ko učenci pišejo poročila, usvojijo povezavo med kemijo, 

ki je v učenikih, in kemijo, s katero se srečujejo med vsakdanom. Griep in Mikasenova 
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(2005) sta po izvedeni raziskavi ugotovila, da je pisanje poročil na podlagi napisanih 

poročil veliko manj učinkovito od pisanja poročil na podlagi filma. Najprimernejši film 

za pisanje poročil je tisti, ki temelji na resnični zgodbi, npr. dr. Ehrlich's Magic Bullet, 

Apollo 13, Me and Isaac Newton … 

Griep in Mikasenova (prav tam) sta izvedla raziskavo, v kateri sta med poukom kemije 

predvajala filma, temelječa na resnični zgodbi, učenci pa so na podlagi predhodnega opisa 

izbrali enega izmed ponujenih filmov. Avtorja (prav tam) sta ugotovila, da pisanje poročil 

na podlagi filmov v učencih izzove zanimanje za raziskovanje, ravno med takim 

dejavnim učenjem pa se naučijo več kot pri drugih oblikah učenja.  

Osborne, Simonova in Collinsova (2010) povzemajo zdajšnje stanje odnosa do znanosti v 

šoli. Kot glavni razlog za zaskrbljenost je navedena t. i. gugalnica stran od znanosti, ki se 

pojavlja v številnih državah. Tako v Angliji kot v Walesu je moč zaznati upad v številu 

izbire naravoslovnih predmetov za zaključne izpite, ponekod kar za polovico. Ker pa 

lahko le študentje, ki so izbrali zaključni izpit iz naravoslovnih znanosti, nadaljujejo svoje 

izobraževanje na višji stopnji s področja naravoslovja, obstajajo določeni pomisleki o 

nacionalni ekonomski prihodnosti. Bistvo pomislekov je spoznanje, da nacionalni 

standardi za dosežek in konkurenčnost temeljijo na visoki izobrazbi, dobri 

usposobljenosti in prilagodljivi delovni sili, ki pa ob upadu števila študentov s področja 

naravoslovja lahko pomenijo resno grožnjo gospodarski blaginji. Problem gugalnice stran 

od znanosti pa se ne pojavlja samo v Angliji, ampak nanj opozarjajo tudi v ZDA in 

drugod po svetu. Francija je predstavila naravoslovno izobrazbo kot prioriteto pri 

predsedovanju Evropski uniji, v okviru katere je organizirala posebno enodnevno 

konferenco na temo naravoslovne izobrazbe. Kljub temu pa je v članku omenjeno tudi 

dejstvo, da je zelo malo dokazov delodajalcev, ki izražajo skrb zaradi upadanja števila 

naravoslovcev (prav tam).  

Osborne, Simonova in Collinsova (2010) predlagajo nekaj načinov za merjenje odnosa do 

predmetov, ki so poimenovani s skupnim izrazom naravoslovje. Eden izmed načinov je, 

da učenci predmete rangirajo po priljubljenosti. Po tej metodi je potekala raziskava v 

Angliji, kjer je kemija med dvema najmanj priljubljenima predmetoma. Drugi način 

merjenja odnosa do naravoslovja pa temelji na vprašalnikih s podanimi trditvami, kot sta 

npr. Kemija je zabavna in Rad bi bil znanstvenik, nato pa se učenci odločijo, kako močno 

te izjave izražajo njihovo mnenje. Ker pa pri tej metodi ni konstruirane osnovne lestvice, 
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ni možnosti za izdelavo enotne ocene, ampak lahko zagotovijo le veljavnost pridobljenih 

podatkov. Merjenje obrestne zaloge je prav tako eden izmed načinov merjenja odnosa do 

znanosti. Učencem je ponujenih več predpostavk in se nato odločijo za tisto, ki jih najbolj 

zanima. Podatki, pridobljeni s to metodo, so sicer bolj omejeni, a se ne nanašajo na 

specifično področje, zato jih lahko (ali pa tudi ne) obravnavamo kot normativne podatke 

za odnos do znanosti. Uporabljajo pa se tudi kvalitativne raziskave, med katerimi se po 

intervjuju z učenci poda mnenje o učenčevem odnosu do naravoslovja.  

Osborne, Simonova in Collinsova (2010) navajajo raziskave, ki raziskujejo mnenje 

osnovnošolcev o kemiji. Prva je temeljila na vprašalniku s podanimi trditvami. 

Raziskovalci so ugotovili, da je med matematiko, tehniko, angleščino in kemijo med 

osnovnošolci najmanj priljubljena prav kemija. Osborne, Simonova in Collinsova, 2010; 

povzeto po Hendley, Parkinson, Stables in Tanner, 1996) poudarjajo, da je kemija 

predmet, ki ga preprosto ljubiš ali sovražiš, saj vzbuja globoka čustva. Prikazana pa je 

tudi razlika med fanti in dekleti. Dekleta imajo rajši angleščino in družboslovne predmete, 

fantom pa so ljubši športna vzgoja in naravoslovni predmeti, med njimi tudi kemija. 

Raziskave kažejo dejstvo, da je visok upad priljubljenosti predvsem po prihodu v srednjo 

šolo, zaskrbljujoče je, da je upad priljubljenosti kemije viden že v osnovni šoli po 

devetem letu starosti. Osborne, Simonova in Collinsova (2010) ugotavljajo, da ni večjega 

napredka v percepciji kemije, kar vodi do špekulacij, da v nekem smislu šola lahko naredi 

naravoslovju več škode kot koristi. Kljub vsem omenjenim raziskavam pa raziskava 

TIMSS kaže nasprotno sliko, kar pomeni, da proces padanja priljubljenosti ni linearen ter 

se po štirinajstem letu starosti obrne in začne naraščati (prav tam).  

Osborne, Simonova in Collinsova (2010) prav tako navajajo nasprotovanje med učenčevo 

percepcijo naravoslovja v šoli ter splošno percepcijo naravoslovja. Pri percepciji 

naravoslovja v šoli gre za to, da imajo učenci naravoslovje radi, saj jim omogoča boljše in 

lagodnejše življenje. Percepcija naravoslovja na splošno pa se nanaša na določene 

teoretske osnove, ki v učencih ne vzbujajo pretiranega zanimanja. Tako se rezultati 

številnih raziskav pokazali, da je kemija zelo pomembna za življenje in da spada v šolsko 

okolje, vendar je za učence kljub eksperimentalnemu delu še vedno zelo nezanimiva. 

Naravoslovje naj bi bilo nekako ločeno od javnosti, naravoslovne predmete pa naj bi 

poučevali samo za naše dobro. Avtorji (prav tam) za rešitev problema predstavljajo bolj 

prospektivno in manj retrospektivno izobraževanje, ki bi bolj vključevalo učenčeve 
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interese, kar bi odpravilo težave s slabo percepcijo naravoslovja. Navajajo tudi (prav tam) 

kar nekaj dejavnikov, ki vplivajo na percepcijo kemije v osnovni šoli, in sicer spol, 

osebnost, strukturne spremenljivke in kurikularne spremenljivke. Med njimi je 

najpomembnejši dejavnik ravno spol. To dejstvo je v članku podprto z ugotovitvami več 

raziskav (Schibeci, 1984; Becker in Weinburgh, 1995; povzeto po Osborne, Simon in 

Collins, 2010), da je mnenje fantov o naravoslovnih predmetih boljše od mnenja deklet. 

Vzrok za pojav tega dejavnika naj bi bil predvsem v kulturni socializaciji deklet, ki je 

drugačna od socializacije fantov, saj dekleta niso toliko v stiku z meritvenimi napravami 

in drugimi tehnološkimi napravami, in čeprav si želijo opazovati znanstvenike, ne dobijo 

priložnosti za opravljanje takega dela. Osborne, Simonova in Collinsova (2010) navajajo, 

da dekleta kljub drugačni socializaciji v znanju naravoslovnih predmetov postajajo 

čedalje enakovrednejša fantom, čeprav je njihovo splošno zanimanje za naravoslovne 

predmete manjše. Raziskovalci z Univerze v Michiganu (University of Michigan, 2015) 

navajajo, da do razlik med spoloma ravno tako kot doma lahko prihaja tudi v šoli, saj naj 

bi učitelji fantom zastavljali zahtevnejša vprašanja, jim posvečali več pozornosti ter od 

njih zahtevali samostojnost in odločnost, medtem ko naj bi od deklet pričakovali 

sodelovanje. Razlika v odnosu do deklet in fantov tako povzroči, da so fantje zaradi 

samostojnosti in odločnosti bolj kognitivno spodbujeni, dekleta pa so tako manj 

kompetentna in so bolj družbeno naravnana. Fantje naj bi bili tako uspešnejši na 

naravoslovnem področju, saj to tradicionalno velja za bolj tekmovalno področje. Na 

razliko med spoloma pa vlivajo tudi vrstniki, saj sovrstniki sčasoma pridobijo 

pomembnejšo vlogo od staršev. Ti pa nanje vplivajo z vsemi spolnimi stereotipi, ki jih 

slišijo v družbi odraslih ali pa v medijih, kar povzroči, da se na podlagi stereotipov 

deklice usmerjajo v družboslovje, fantje pa v naravoslovje (prav tam).  

Veliko raziskav na temo vpliva različnih kultur na percepcijo kemije ni, a Osborne, 

Simonova in Collinsova (2010) navajajo nekaj raziskav, ki kažejo, da azijski učenci v 

primerjavi z drugimi izkazujejo jasno nagnjenost k medicini, matematiki in inženirstvu. 

Afrokaribski učenci pa naj bi bili nagnjeni k družboslovnim predmetom. Najpozitivnejši 

odnos do kemije naj bi izkazovali ljudje bele rase, medtem ko naj bi se največ Japoncev, 

živečih v ZDA, odločalo za kariero na področju naravoslovja. Woodrow (1996, v 

Attitudes towards science, 2010) je ugotavljal razloge za take kulturne vplive, ki jih je 

našel v življenjskih zgodbah. Pri azijski rasi je večji pomen družine, ki vpliva na otrokovo 

odločitev, kajti družina spodbuja otroke v smer znanosti in medicine zaradi dolgoročnih 
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prednosti. Pri beli rasi pa je večji poudarek na osebnem užitku pri delu in je tako vpliv 

kulture na percepcijo kemije manjši (Osborne, Simon in Collins, 2010).  

1.5 Percepcija kemije v medijih 

Vsakodnevno izobraževanje o znanosti je posledica ponavljajočih se dejavnosti in rutine, 

na podlagi katerih se o znanosti pogosto naučimo več. Gledanje kratkih posnetkov v 

spletu in televizije ali poslušanje radia vpliva na vsakodnevno nezavedno učenje o 

znanosti (Chemical Sciences Roundtable, 2011). 

Vedno več ljudi vse več časa preživi v spletu, kjer iščejo in si ogledajo vse, kar jim 

ponuja neskončna zbirka podatkov. Tako je pri ustvarjanju javne percepcije kemije 

pomembna vloga spleta. Martyn Poliakoff (2011, povzeto po Chemical Sciences 

Roundtable, 2011) je eden izmed kemikov, ki v spletu objavlja svoj videodnevnik, posnet 

v njegovi pisarni. Objavil je serijo posnetkov, za vsak element iz periodnega sistema 

svojega. Pred koncem snemanja je bilo že pol milijona ogledov, po treh letih pa je ta 

številka poskočila na enajst milijonov, čeprav to ni ravno pravo število, saj npr. v šoli 

posnetek gleda več otrok hkrati. Za širše priznanje pomena objave posnetkov v YouTubu 

mu je bil v Veliki Britaniji podeljen naslov sir, ki se sicer podeljuje za izjemne dosežke, 

kot je npr. Nobelova nagrada. Na podlagi objavljenih videoposnetkov je bila izvedena 

analiza v nadaljevanju navedenih komentarjev. Odgovori so bili zelo pozitivni, in sicer: 

»Všeč so mi vaši videoposnetki, iz njih sem se naučil več kot pa v šoli« in »Zaradi 

videoposnetkov, kakršni so ti, sem bolj zainteresiran in motiviran za šolo« (Poliakoff, 

2011, povzeto po Chemical Sciences Roundtable, 2011). Najpogostejše besede v 

komentarjih so: fascinantno, zabavno, zanimivo …, torej izrazi, ki velikokrat niso 

povezani s kemijo. Poliakoff je v okviru tega projekta obiskal nekaj laboratorijev, šel na 

kraj, kjer je bil najden element 111, obiskal je šole, konference in celo kinematografe, 

vključen pa je bil tudi v muzejske razstave, med katerimi so si obiskovalci lahko ogledali 

videoposnetke. Poliakoff (2011, povzeto po Chemical Sciences Roundtable, 2011) meni, 

da ni pomembno, kako prepoznaven je postal zaradi videoposnetkov, ampak je 

pomembno, da je kemija zaradi njih postala zabavna.  

V okviru Chemical Sciences Roundtable (2011) so opisali nastanek znanstveno-

medijskega podjetja EarthSky, ki skrbi za širjenje informacij o kemikih in znanstvenikih 

širši javnosti. EarthSky se je začel razvijati leta 1991 kot radijski program, ki ga je vodila 
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Deborah Byrd. Osnovna ideja je bila pogovor z znanstveniki, med katerim lahko opišejo 

svoja odkritja s svojimi besedami. EarthSky je bil prvi, ki je prejel nagrado, ker je govoril 

o raziskavah, ki so bila ljudem pomembna za lažje preživetje vsakdana. Glavni cilj 

EarthSky za prihodnost je uporaba tudi drugih medijev za širitev njihovega dela.  

Eno izmed najbolj znanih del, ki opisujejo kemijo v filmih, je ReAction! Chemistry in the 

Movies avtorjev Griepa in Mikasenove (2009). Griep (2011, povzeto po Chemical 

Sciences Roundtable, 2011) meni, da je bilo glavno vodilo raziskave dejstvo, da so filmi 

posredniki javnega razumevanja vsega, ne le kemije. Meni, da ustvarjalci filmov ustvarijo 

film iz različnih razlogov, vendar z enim samim ciljem, to je ustvariti nekaj, kar bodo 

ljudje radi gledali. Filmi naj bi bili tako pokazatelji, kako javnost gleda in razume kemike, 

saj bodo filmski ustvarjalci izbrali stereotipe, ki veljajo v družbi, in jim bodo v pomoč pri 

nastajanju uspešne zgodbe. Za nastanek te knjige pa sta morala avtorja definirati, kaj 

velja, da lahko nek film označita kot film z vsebino, povezano s kemijo. Pravita, da sta 

postavila lestvico zelo nizko, in sicer je bilo dovolj, da je bil igralec prepoznan kot kemik 

ali kemijski inženir ali pa je bil omenjen kateri izmed kemijskih pojmov, in že je bil film 

na njunem seznamu. Seznam filmov s kemijsko vsebino je bil obsežen, saj je vseboval 

1500 filmov, a na podlagi različnih kriterijev sta seznam skrčila na 70 filmov, ki so bili 

pozneje opisani v njuni knjigi. Seznam filmov sta na nato razdelila v dve večji skupini, na 

tiste s temno in tiste s svetlo vsebino, nastale pa so tudi manjše podskupine, ki so 

definirane glede na temo iz kemije. Podskupine so (Chemical Sciences Roundtable, 

2011):  

1. Dramatična Jekyll in Hyde 

2. Kemijsko nevidni filmi 

3. Filmi o vojni, sabotaži, terorizmu in kemiji 

4. Filmi o slabih kemijskih podjetjih 

5. Filmi, ki poudarjajo kemijski vidik odvisnosti od drog 

6. Izumiteljski kemijski filmi 

7. Kemijskoraziskovalni filmi 

8. Filmi o kemiji v razredu 

9. Filmi, v katerih kemiki raziskujejo in rešujejo probleme. 

Magee (2015) je na svoji spletni stani z naslovom Chemistry on the Screen objavil kar 

nekaj filmov z vsebino, povezano s kemijo, to pa je tudi pojasnil. Eden izmed teh filmov 
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je The Fast and The Furious (Original Film in Mediastream Film, 2001), v katerem se 

glavni junaki borijo za kraljevanje na ulicah s hitrostnim dirkanjem. Vsekakor pa to ni 

običajna dirka, saj na koncu vsake dirke dirkači segrevajo didušikov oksid v sesalnem 

kolektorju z namenom pridobivanja kisika, ki omogoča dodatni pospešek pri zgorevanju 

goriva in s tem doseganje večje hitrosti. 

Vloga kemije je opazna tudi v risanih serijah, kot so Simpsonovi (20th Century Fox 

Television in Film Roman, 1995). Epizoda se začne, ko glavnemu liku sporočijo, da se je 

zastrupil s slabo pripravljeno ribo napihovalko in ima samo še en dan življenja. Riba naj 

bi vsebovala nevrotoksični alkaloid tetrodotoksin, ki povzroči ohromelost dihalnih mišic 

(Magee, 2015).  

Tudi v enem izmed najbolj gledanih filmov v zadnjem času, Meet the Fockers (TriBeCa 

Productions, 2004) je omenjana kemijska spojina s komercialnim imenom natrijev 

tiopental (C11H17N2NaO2S) ali tudi serum resnice, ki ga je glavnemu igralcu Gregu 

vbrizgal zet Jack, da bi vsaj eno noč govoril resnico. Raziskovalci snovi so se osredinili 

na učinek povzročitve kratkotrajne anestezije brez izgube zavesti (Wikipedija, 2015a; 

Magee, 2015).  

Weingart (2007) članku Chemist and Their Craft in Fiction Films opisuje kar nekaj 

dejavnikov, kot so popularnost kemije, nahajališče laboratorija in odkritje nevarnih snovi, 

ki vplivajo na podobo kemije, kemikalij in kemikov v javnosti. Prvi izmed teh dejavnikov 

je popularnost kemije, ker je namenjena pomoči ljudem. Avtor opisuje, da je kemija na 

tretjem mestu, takoj za medicino in psihologijo, tista, ki je ljudem v pomoč pri 

zdravstvenih težavah. Dr. Jekyll, kemik, je primer znanstvenika, ki želi ločiti dober del 

duše od slabega, prav tako so v romanih Mary Shelley uporabljeni kemijski pripomočki in 

znanje za oživitev namišljenega bitja.  

Naslednji dejavnik, ki vpliva na percepcijo kemije, je nahajališče laboratorija, ki naj bi 

bilo običajno skrivno skladišče z elementi srednjeveškega gradu, tudi novejši laboratoriji 

naj bi bili nekoliko skrivnostni. S tem je aplicirano, da se dogajajo nelegitimni 

eksperimenti zunaj javnih ustanov ali univerzitetnih ustanov, kar nakazuje na dejstvo, da 

je kemija veda, v kateri je najmočnejši dejavnik skrivnosti.  
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Obsežno znanje je prav tako eden izmed dejavnikov, ki prinaša ugled kemiji in kemikom 

tako medijsko kot tudi v resničnem življenju. Kemiki veljajo za ljudi z veliko znanja, ki 

uporabljajo sumljive metode in laboratorijske pripomočke. 

Naslednji dejavnik, ki vpliva na percepcijo kemije, je odkritje nevarnih stvari. V kar 

polovici izmed filmov naj bi novo odkritje ali izum vplival na ljudi in kar v tretjini 

primerov je žrtev znanstvenik sam (Weingart, 2007).  

Hancock (2004) navaja, da se je z razvojem kemije skozi zgodovino spremenila tudi 

podoba kemije v filmih iz različnih obdobij. Pred letom 1941 so bili v filmih kemiki 

večino časa poimenovani znanstveniki, ki so odkrivali kemijske formule za orožje, 

kakršno je strupeni ali pa živčni plin. Ta je nato prišel v roke tatov, dobri ljudje pa so 

poskušali preprečiti katastrofo. Nato so filmi postajali bolj realistični, kemija v njih je 

postajala čedalje bolj specifična in je nazorno prikazovala, kako lahko škoduje ljudem. 

Vedno naj bi obstajalo križišče med kemijsko zgodovino, filmsko zgodovino in javno 

percepcijo znanosti, tako se je podoba kemije spreminjala skupaj z vse natančnejšim 

ustvarjanjem filma. Tako naj bi bilo danes zelo pomembno, da je pri ustvarjanju filma 

prisoten tudi znanstvenik kot svetovalec (prav tam).  
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2 Empirični del: Stereotipi o kemiji in kemikih v filmih 

2.1 Izpeljava klasifikacije 

V okviru diplomskega dela je bilo izbranih pet filmov, ki vključujejo stereotipe o kemiji. 

Za analizo so bili izbrani naslednji filmi: Mož brez telesa (Hollow man), Vsota vseh 

strahov (The Sum of All Fears), Formula 51 (The 51st State), Princ in jaz (The Prince 

and Me), Raztreseni profesor (Flubber).  

Na osnovi pregledane literature so za namen diplomskega dela predlagani naslednji 

kriteriji za analizo prisotnosti stereotipov o kemiji v filmih: 

1. Stereotipi, ki se nanašajo na vedenje kemika. 

2. Stereotipi, ki se nanašajo na videz kemika. 

3. Stereotipi, ki se nanašajo na delovno okolje kemika (laboratorij).  

4. Stereotipi, ki se nanašajo na učinke kemijske snovi na okolje. 

5. Stereotipi, ki se nanašajo na učinke kemijske snovi na živali in ljudi (zdravila in 

druge učinkovine). 

2.2 Analiza izbranih filmov  

1. primer filma: Mož brez telesa (Hollow man) 

Produkcijska hiša, leto: Columbia Pictures Corporation, Global Entertainment 

Productions GmbH & Company Medien KG, 2000 

Igralska zasedba: Kevin Bacon, Elisabeth Shue, Josh Brolin idr.  

Čas trajanja filma: 112 minut 

Povzetek vsebine filma: Znanstveniki odkrijejo, kako ljudi spremeniti v nevidne, a njihov 

eksperimentalni subjekt postane nevarni in nevidni morilec (Hollow man, 2015). 

Opis opaženih stereotipov o kemiji 

V filmu opazimo stereotipe, ki se nanašajo na Sebastianovo vedenje, saj je kot glavni 

igralec nekoliko skrivnosten in nezaupljiv, a hkrati zelo pameten. Njegovo vedenje je 

tipično, kar pripisujejo kemikom, je torej »nori znanstvenik«. Okolje je prav tako tipično 
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za film o kemiji, saj že na začetku ugotovimo, da je laboratorij globoko pod površjem in 

je strogo varovan, skrit pred očmi javnosti. Stereotipov, ki se nanašajo na videz kemika, 

pa v filmu ni mogoče zaznati, saj je kemik lepo urejen, ne nosi halje in prevelikih 

okroglih očal. V filmu je učinek kemijske snovi na ljudi velikega pomena, saj na podlagi 

tega učinka Sebastian Caine lahko postane morilec (Harley, 2015). 

Sinteza 

Tabela 1: Analiza filma Mož brez telesa (Hollow man) glede na izbrane kriterije (Harley, 

2015) 

Vedenje Zunanjost Delovno okolje Učinki na okolje 
Učinki na živali 

in ljudi 

2 0 2 0 1 

Legenda: 0 – Ne vsebuje stereotipov, ki se nanašajo na določen kriterij za percepcijo 

kemije v javnosti. 

1 – Delno vsebuje stereotipe, ki se nanašajo na določen kriterij za percepcijo 

kemije v javnosti. 

2 – Film vsebuje veliko stereotipov, ki se nanašajo na določen kriterij za 

percepcijo kemije v javnosti.  

 

2. primer filma: Vsota vseh strahov (The Sum of All Fears) 

Produkcijska hiša, leto: Paramount Pictures, 2002 

Igralska zasedba: Ben Affleck, Morgan Freeman, Ian Mongrain idr. 

Čas trajanja filma: 124 minut 

Povzetek vsebine filma: Analitik CIA Jake mora preprečiti zle načrte teroristične 

organizacije, ki bi z detonacijo jedrske bombe povzročila spor med Združenimi državami 

Amerike in novoizvoljenim ruskim predsednikom (The Sum of All Fears, 2015). 

Opis opaženih stereotipov o kemiji 
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V filmu ne opazimo posebnega vedenja znanstvenikov, saj je poudarek bolj na tem, kaj 

počnejo, zato da bi škodovali ljudem. Tako spet velja stereotip o tem, da kemiki veliko 

naredijo za to, da omogočijo nekaj dobrega enemu in nekaj slabega drugemu. Ponovno 

lahko prepoznamo sledenje stereotipom, da so znanstveniki osebe v belih haljah z 

velikimi zaščitnimi očali in strogo upoštevajo pravila. V filmu so očitni tudi stereotipi, da 

je laboratorij na skrivnem mestu in strogo varovan. Najpogostejši in najbolj poudarjen v 

filmu je stereotip o učinkih kemije na živali in ljudi, saj bi eksplozija bombe, ki jo želi 

preprečiti Jake, vplivala tako na živali in ljudi kot tudi na okolje, kajti bomba je jedrska 

(Gaga, 2015). 

Sinteza  

Tabela 2: Analiza filma Vsota vseh strahov (The Sum of all Fears) glede na izbrane 

kriterije (Gaga, 2015) 

Vedenje Zunanjost Delovno okolje Učinki na okolje 
Učinki na živali 

in ljudi 

0 1 1 1 2 

Legenda: 0 – Ne vsebuje stereotipov, ki se nanašajo na določen kriterij za percepcijo 

kemije v javnosti. 

1 – Delno vsebuje stereotipe, ki se nanašajo na določen kriterij za percepcijo 

kemije v javnosti. 

2 – Film vsebuje veliko stereotipov, ki se nanašajo na določen kriterij za 

percepcijo kemije v javnosti.  

 

3. primer filma: Formula 51 (The 51st State) 

Produkcijska hiša, leto: Alliance Atlantis Communications, Focus Films in Fifty First 

Films, 2001 

Igralska zasedba: Samuel L. Jackson, Robert Carlyle, Emily Mortimer idr. 
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Čas trajanja filma: 93 minut 

Povzetek vsebine filma: Ameriški kemik Elmo želi veliko zaslužiti z drogo, vendar se kaj 

kmalu zaplete v mrežo prevar (The 51st State, 2015). 

Opis opaženih stereotipov o kemiji 

V filmu ni izrazito izraženih stereotipov o »norem znanstveniku« v beli halji in z očali, so 

pa izraženi drugi, kajti pri pridelavi droge opazimo tipično povezane bučke s tekočinami 

v različnih barvah, ki se pretakajo iz bučke v bučko in spreminjajo barvo. Ker Elmo želi 

proizvajati drogo, ta motiv spada v kategorijo stereotipov o učinku kemije na ljudi 

(Levine, 2013).  

Sinteza  

Tabela 3: Analiza filma Formula 51 (The 51st State) glede na izbrane kriterije (Levine, 

2015) 

Vedenje Zunanjost Delovno okolje Učinki na okolje 
Učinki na živali 

in ljudi 

0 0 1 0 2 

Legenda: 0 – Ne vsebuje stereotipov, ki se nanašajo na določen kriterij za percepcijo 

kemije v javnosti. 

1 – Delno vsebuje stereotipe, ki se nanašajo na določen kriterij za percepcijo 

kemije v javnosti. 

2 – Film vsebuje veliko stereotipov, ki se nanašajo na določen kriterij za 

percepcijo kemije v javnosti.  

 

4. primer filma: Princ in jaz (The Prince and Me) 

Produkcijska hiša, leto: Lions Gate Films, Sobini Films in Epsilon Motion Pictures, 2004 

Igralska zasedba: Julia Stiles, Luke Mably, Miranda Richardson idr.  

Čas trajanja filma: 111 minut 
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Povzetek vsebine filma: V filmu spremljamo ljubezensko zgodbo med študentko 

medicine Paige in princem Edvardom (The Prince and Me, 2015). 

Opis opaženih stereotipov o kemiji 

V filmu, ki je, presenetljivo, romantična komedija, ni predstavljenih veliko stereotipov. 

Opazimo lahko le bele halje, zaščitna očala in stereotip, da se kemiki večino časa 

ukvarjajo z barvitimi snovmi v bučki. V filmu ni posebnega poudarka na kemiji, zato ni 

mogoče razbrati nobenega učinka na okolje ali ljudi in živali (Misirh, 2015).  

Sinteza 

Tabela 4: Analiza filma Princ in jaz (The Prince and Me) glede na izbrane kriterije 

(Misirh 2015), 

Obnašanje Zunanjost Delovno okolje Učinki na okolje 
Učinki na živali 

in ljudi 

0 1 1 0 0 

Legenda: 0 – Ne vsebuje stereotipov, ki se nanašajo na določen kriterij za percepcijo 

kemije v javnosti. 

1 – Delno vsebuje stereotipe, ki se nanašajo na določen kriterij za percepcijo 

kemije v javnosti. 

2 – Film vsebuje veliko stereotipov, ki se nanašajo na določen kriterij za 

percepcijo kemije v javnosti.  

 

5. primer filma: Raztreseni profesor (Flubber) 

Produkcijska hiša, leto: Walt Disney Pictures in Great Oaks Entertainment See, 1997 

Igralska zasedba: Robin Williams, Marcia Gay Harden, Christopher McDonald idr.  

Čas trajanja filma: 93 minut 

Povzetek vsebine filma: Profesor Philip odkrije plastiki podobno, skakajočo substanco 

(Flubber, 2015). 
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Opis opaženih stereotipov o kemiji  

V filmu lahko opazimo veliko večino stereotipov o kemikih in kemiji. Vedenje profesorja 

Philipa je skrivnostno. Predstavljen je osamljeni kemik, zatopljeno v delo, ki večino 

prostega časa preživi za delo, torej tipičen za oznako »nori znanstvenik«. Prav tako je 

hiša, v kateri živi, polna laboratorijskih pripomočkov in kemikalij pisanih barv. Zunanjost 

Philipa je ponovno povezana s številnimi stereotipi, kajti kemik ima razmršene lase, nosi 

okrogla očala in večino časa belo haljo. Na novo izumljena substanca pa bi bila nov vir 

energije, ki bi tako varoval okolje, njegovi učinki pa bi vplivali tudi ljudi in živali 

(Scruggs, 2015).  

Sinteza 

Tabela 5: Analiza filma Raztreseni profesor (Flubber) glede na izbrane kriterije (Scruggs, 

2015) 

Legenda: 0 – Ne vsebuje stereotipov, ki se nanašajo na določen kriterij za percepcijo 

kemije v javnosti. 

1 – Delno vsebuje stereotipe, ki se nanašajo na določen kriterij za percepcijo 

kemije v javnosti. 

2 – Film vsebuje veliko stereotipov, ki se nanašajo na določen kriterij za 

percepcijo kemije v javnosti.  

 

 

 

 

 

Vedenje Zunanjost Delovno okolje Učinki na okolje 
Učinki na živali 

in ljudi 

2 2 2 2 1 
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2.3 Sinteza bistvenih ugotovitev 

Tabela 6: Povzetek analize filmov glede na izbrane kriterije 

Kriterij 

Naslov filma 
Obnašanje Zunanjost 

Delovno 

okolje 

Učinki na 

okolje 

Učinki na 

živali in 

ljudi 

Mož brez telesa (Hollow 

man) 
2 0 2 0 1 

Vsota vseh strahov (The 

Sum of All Fears) 
0 1 1 1 2 

Formula 51 (The 51st 

State) 
0 0 1 0 2 

Princ in jaz (The Prince 

and Me) 
0 1 1 0 0 

Raztreseni profesor 

(Flubber) 
2 2 2 2 1 

 

Analiza petih izbranih filmov je pokazala, da se v filmih največkrat pojavljajo stereotipi, 

povezani z znanstvenikovim delovnim okoljem. Najpogosteje je tako v filmih Mož brez 

telesa (Hollow man) in Raztreseni profesor (Flubber). V preostalih treh pa gre predvsem 

za stereotipe, vezane na delovno okolje, vendar ti niso tako izraziti in pogosti. Prav tako 

se v filmih pogosto pojavljajo stereotipi, da učinki določene kemijske snovi vplivajo na 

živali in ljudi. Predvsem učinek na ljudi je izrazit v filmih Vsota vseh strahov (The Sum of 

all Fears) in Formula 51 (The 51st State). Le v filmu Princ in jaz (The Prince and Me) ni 

mogoče zaznati učinka kemijske snovi na ljudi, saj je kemija predstavljena le kot del 

dogajanja v ozadju. V filmih Mož brez telesa (Hollow man) in Raztreseni profesor 

(Flubber) pa je opazen vpliv na ljudi, vendar ni glavna nit dogajanja. Stereotipe, ki se 
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nanašajo na učinke kemijske snovi na okolje, pa je mogoče zaznati le v filmu Raztreseni 

profesor (Flubber), v katerem je poudarjeno tudi, da bi na novo nastala substanca močno 

vplivala na ohranjanje narave. V filmu Vsota vseh strahov (The Sum of all Fears) 

zasledimo stereotipe o učinkih na okolje, vendar v manjši meri in le v smislu uničevanja 

okolice. V preostalih treh filmih, analiziranih v diplomskem delu, pa ni stereotipov, 

povezanih z učinki kemijske snovi na okolje. V vseh filmih razen v filmu Mož brez telesa 

(Hollow man) so stereotipi, povezani z videzom kemika, saj so vsi kemiki v filmih večino 

časa oblečeni v halje, nosijo velika očala in imajo zmršene lase. V filmih Mož brez telesa 

(Hollow man) in Raztreseni profesor (Flubber) pa se izrazito kažejo stereotipi, povezani z 

vedenjem kemika, v drugih filmih, analiziranih v diplomskem delu, pa takih stereotipov 

ni. 
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3 Zaključek 

Iz pregleda literaturnih virov v diplomskem delu je razvidno, da je percepcija znanosti (v 

splošnem) v javnosti bolj pozitivna od percepcije kemije. Namen diplomskega dela je bil 

podrobneje preučiti percepcijo kemije v javnosti, predvsem z vidika pojavljanja 

stereotipov v filmih. Na podlagi analiziranih literaturnih virov je bil za namen 

diplomskega dela oblikovan kriterij za prepoznavanje stereotipov v filmih:  

(1) stereotipi, ki se nanašajo na vedenje kemika;  

(2) stereotipi, ki se nanašajo na videz kemika; 

(3) stereotipi, ki se nanašajo na delovno okolje kemika (laboratorij);  

(4) stereotipi, ki se nanašajo na učinke kemijske snovi na okolje; 

(5) stereotipi, ki se nanašajo na učinke kemijske snovi na živali in ljudi (zdravila 

in druge učinkovine). 

Za vsakega od naštetih stereotipov je bilo v analizi ovrednoteno, koliko je ta stereotip 

poudarjen v filmu, pri čemer je bila uporabljena tri-stopenjska lestvica. Ob uporabi 

kriterija za prepoznavanje stereotipov v filmih je bilo v okviru diplomskega dela 

analiziranih pet naključno izbranih filmov, ki vključujejo stereotipe o kemiji in kemikih. 

Ugotovljeno je bilo, da se v izbranih filmih najpogosteje pojavljajo stereotipi, povezani z 

delovnim okoljem kemika. Prav tako je večkrat mogoče zaznati stereotipe, povezane z 

učinki kemijske snovi na živali in ljudi. V filmih Vsota vseh strahov (The Sum of All 

Fears) in Formula 51 (The 51st State) je kemijska snov z učinki na živali in ljudi tista, 

okrog katere se razvija celotna zgodba. V filmih Raztreseni profesor (Flubber) in Mož 

brez telesa (Hollow man) prepoznamo stereotipe o vedenju kemika. Najmanj pogosto pa 

v filmih zaznamo stereotipe, povezane s kemijskimi snovmi, ki vplivajo na okolje. Tako 

lahko ugotovimo, da večina izmed preučevanih filmov z vsaj nekoliko vsebine, povezane 

s kemijo, vključuje splošno poznane stereotipe.  

V smislu možnosti nadaljevanja dela je smiselno na podlagi izdelanih kriterijev preučiti 

še več filmov, kar bi omogočilo jasnejšo sliko pogostosti pojavljanja posameznih 

stereotipov v filmih. Prav tako bi bilo v nadaljevanju smiselno oblikovati instrument, s 

katerim bi pri osnovnošolcih preverili, kakšna je njihova percepcija kemije in v kakšni 

meri nanjo vplivajo filmi. 
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