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IZVLEČEK 

V diplomskem delu sem raziskovala različnost deškega in dekliškega v osnovnošolskih 

berilih skozi čas s pomočjo analize petih starejših beril različnih letnikov ter štirih sodobnih 

beril, ki so izšla po letu 2000. 

Predstavila sem temeljne pojme: seksizem, stereotip in spolni stereotip. V nadaljevanju sem 

opredelila spolno zaznamovanost literarnih oseb v slovenski mladinski poeziji in prozi ter 

naštela kategorije podob spolnih vlog avtorice Majde Hrženjak. Iz učnega načrta sem izpisala 

in s primeri komentirala učne cilje ter pripravila primer učne priprave za obravnavo spolnih 

stereotipov pri pouku. 

Z  raziskavo, kjer sem uporabila metodi kvantitativnih in kvalitativnih analiz, sem ugotavljala:  

∼ kako so v berilih predstavljene osebe moškega oziroma ženskega spola,  

∼ kolikšen je delež besedil avtorjev v primerjavi z deležem besedil avtoric,  

∼ kolikšen je delež besedil z glavno literarno osebo moškega spola v primerjavi z 

deležem besedil z glavno literarno osebo ženskega spola, 

∼ ali se razlike med spoloma v berilih skozi čas spreminjajo. 

 

Ključne besede: seksizem, stereotip, spolni stereotip, spolne vloge. 
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SUMMARY 

In the thesis I have explored the distinctness regarding girlhood and boyhood in primary 

school reading-books  in the course of time by  means of  analysis of five different older 

readings as well as four modern readings, which were published after 2000. 

 

The basic concepts presented here are: sexism, stereotypes and gender stereotypes. Further on 

I have defined sexual stigmatization of  literary characters in the Slovenian literary youth 

poetry and prose, and  then listed Majda Hrženjak's categories of images of gender roles. I 

have displayed and commented learning objectives from the curriculum and prepared a lesson 

plan to address gender stereotyping in the classroom. 

 

In the survey I used the method of quantitative and qualitative analysis, in which I identified: 

∼ how male and female characters are presented in the readings, 

∼ the proportion of texts by male authors compared with the proportion of texts by 

female authors, 

∼ the proportion of literary texts covered by major male literary character compared with 

the proportion of literary texts covered by major female literary character, 

∼ the question whether gender differences in the readings change in the course of time. 

 

Keywords: sexism, stereotypes, gender stereotypes, gender roles. 
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1 UVOD 

V vsakdanjem življenju opažam, da se še vedno zelo pogosto pojavljajo razlike med moškimi 

in ženskami oziroma med dečki in deklicami. Čeprav se današnja družba vedno bolj in bolj 

zavzema za enakopravnost med obema spoloma, se teh globoko zakoreninjenih razlik ne more 

kar tako odstraniti, hkrati pa jih nezavedno prenašamo naprej na svoje otroke. Le-ti so 

»ogledalo« svojih staršev in tudi najbolj dovzetni za sprejemanje tistega, kar vidijo in slišijo 

od nas odraslih. Ne le odrasli, tudi kultura, mediji, mladinska literatura … prinašajo različne 

stereotipne lastnosti, ki jih pripisujemo nekatere moškim/dečkom, druge ženskam/deklicam. 

Ko sem razmišljala o izbiri predmeta, pri katerem bi pisala diplomsko delo, sem se takoj 

odločila za mladinsko književnost. Že v otroštvu sem rada prebirala slikanice in druga dela 

mladinske literature ter se ob tem vživljala v različne vloge literarnih likov, iskala podobnosti 

med njimi, iskala sebe v njih … Prav tako sem rada prebirala in gledala otroška berila. Še 

najbolj so bila zanimiva tista starejša, od staršev, stricev, tet. Sedaj, kot bodoča učiteljica 

razrednega pouka, prebiram, analiziram in vrednotim raznovrstna berila, ker je to del mojega 

dela – poklica, k slikanicam  se vračam vsak večer, ko berem najrazličnejše pravljice za lahko 

noč mojima dvema hčerkama.  

V mladinski literaturi srečujemo najrazličnejše literarne like, ki se pojavljajo v različnih 

vlogah, hkrati so si po spolnih vlogah (moški/deček, ženska/deklica) in njihovih osebnostnih 

ter drugih lastnostih zelo podobni. 

Odločila sem se, da bom v svojem diplomskem delu poglobila razmišljanje in vedenje o 

različnosti deškega in dekliškega v mladinski literaturi, in sicer tako da bom analizirala 

osnovnošolska berila na razredni stopnji. Osredotočila se bom na berila skozi čas. Izbrala sem 

pet starejših beril (od leta 1943 do leta 1990) ter štiri berila, ki so izšla po letu 2000. Dve 

berili za drugi in dve berili za peti razred devetletne osnovne šole iz kataloga veljavnih beril 

za šolsko leto 2010/11. Ob prebiranju bom opazovala, kakšen je bil odnos do ženske/deklice 

in moškega/dečka, katere lastnosti so jim bile kot ženskam/deklicam in moškim/dečkom 

dodeljene nekoč in kako se je to skozi čas spreminjalo vse do danes. 

Tematika zahteva poglobljeno razmišljanje o seksizmu, stereotipih, spolnih stereotipih, 

spolnih vlogah.   
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Cilji diplomskega dela so: 

∼ ugotoviti, kolikšen je delež besedil avtorjev v primerjavi z deležem besedil avtoric v 

izbranih berilih, 

∼ ugotoviti, kolikšen je delež besedil v berilih, v katerih kot glavna literarna oseba 

nastopa ženska/deklica ali moški/deček, 

∼ ugotoviti, katere stereotipne oznake, predmeti se najpogosteje pojavljajo ob osebah 

ženskega oz. moškega spola v izbranih berilih skozi čas, 

∼ ugotoviti, ali se razlike med spoloma v besedilih izbranih beril skozi čas spreminjajo, 

in če se, kako se kažejo spremembe. 
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2 PREDSTAVITEV TEMELJNIH POJMOV 

2. 1 SEKSIZEM IN NJEGOVE OBLIKE 

Seksizem je oblika diskriminacije, ki temelji na spolni pripadnosti. Je niz družbeno sprejetih 

stališč in praks, ki enemu spolu zanikajo različne možnosti, svobode in koristi, le-te  so 

dostopne drugemu spolu. V večini sodobnih družb je v neenakopravnem položaju ženski spol 

(Naterer, 2011). Joganova (2001) seksizem definira kot oznako za celoto prepričanj, stališč, 

vzorcev delovanj in praktičnih vsakdanjih delovanj, ki temeljijo na strogem ločevanju 

dejavnosti po spolu ter podeljujejo posameznikom posebne neenake lastnosti glede na spol 

(Jogan, 2001). Seksizem označuje različne oblike gospodovanja enega spola nad drugim.  

V preteklosti je bila delitev dela in osebnostnih lastnosti po spolu strogo zamejena in 

nadzorovana. Moškim je bilo dodeljeno hierarhično višje mesto, nadrejen položaj v javnem in 

zasebnem delu družbe. V primerjavi z njimi so bila ženska dela nižje vrednotena in podrejena. 

Ženskam je bila dodeljena vloga udomačenega bitja, ki je primarno »po naravi« mati, 

gospodinja in prenašalka (spolno neenakih) vzgojnih vzorcev (prav tam). 

Gre torej za moško središčno kulturo ali androcentrizem. Ženske so obravnavane kot 

manjvredna in manj sposobna bitja z različnimi specifičnimi negativnimi lastnostmi: so 

iracionalne, čustvene, pasivne, odvisne. Seksizem opravičuje in ohranja neenakopraven 

družbeni položaj žensk kot »nujno« koristno sestavino celotne družbe v okviru neenake 

porazdelitve moči, bogastva in prestiža (prim. Štih, 2005). 

Najgloblje posledice polarizacije po spolu so vidne predvsem pri družbenih vlogah. Seksizem 

se kaže na področju zaposlovanja, kjer je še vedno močno prisotna delitev na moška in ženska 

delovna mesta, vloga staršev pri vzgoji otrok se močno razlikuje. Prav tako so opazne razlike 

v načinu oblačenja, obnašanja, govorjenja … (Naterer, 2011). 

Pogosto deluje seksizem zelo skrito in nevtralno, tako da ga ni mogoče prepoznati. Nekateri 

menijo, da je le-ta izginil, vendar se motijo, saj se na tem področju ni veliko spremenilo 

(prim. Štih, 2005). 

Seksizem se pojavlja v različnih oblikah, ki se skozi čas spreminjajo. Avtorji različno 

prepoznavajo vrste seksizma, nekateri dva, drugi tri tipe. Največkrat strokovnjaki govorijo le 

o odkritem in subtilnem seksizmu, medtem ko je o prikritem seksizmu zelo malo govora ali 

le-tega uvrščajo med subtilnega.  
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2. 1. 1 Odkriti seksizem 

Za odkriti seksizem je značilno, da na neprikrit, viden in nameren način diskriminira ženske 

(Naterer, 2011). Ta oblika seksizma je bila v preteklosti zelo pogosta, saj se je pojavljala na 

legalen način (trgovanje z ženskami, nekaznovano ubijanje žensk, prepovedano šolanje žensk, 

odrekanje ženske volilne pravice). Danes je njihovo izvajanje kaznivo in nezakonito, vendar 

to ne pomeni, da se v sodobnem evropskem prostoru ne pojavlja. V današnjem času so 

najpogostejše oblike odkritega seksizma nasilje v družini in posilstva. Prav tako  se kažejo na 

področju dela in zaposlovanja (za enako delo in enako izobrazbo imajo ženske nižje plačilo, 

spolno nadlegovanje na delovnem mestu, majhna prisotnost žensk v političnem delovanju …) 

(prav tam). 

Odkriti seksizem vključuje spolno nadlegovanje, seksistični jezik, šale, fizično nasilje in 

druge oblike jasnega neenakega obravnavanja v izobraževanju, politiki, religiji, zakonih 

(prim. Štih, 2005). Ravno na teh področjih je bil podrejen položaj žensk utemeljen v 

slovenskem prostoru (Jogan, 2001). Odkrite oblike seksizma so opazne tudi v jeziku. Spolno 

diskriminacijo ohranja slovnični jezik z uporabo moške oblike kot nevtralne oblike. 

Seksistična raba jezika se kaže v vsakdanji uporabi moške oblike namesto in na mestu ženske, 

v zapostavljanju, zamolčevanju in ne omenjanju žensk v korist moških, uporabi žaljivih 

stereotipov ter prispodob (Žagar, 1996). 

2. 1. 2 Subtilni seksizem 

Subtilni seksizem je danes zelo prisoten ravno zato, ker je manj viden in pogosto družbeno 

sprejemljiv. Ljudje ga dojemajo kot nekaj normalnega. Je neformalen in zato tudi težje 

dokazljiv. Izraža se v pokroviteljskem odnosu do žensk, npr. izjava moškega ženski: »Ti tega 

ne zmoreš sama!« ali v žaljivih šalah na račun žensk. Danes so zakonsko ženskam in moškim 

dodeljene enake pravice, vendar nimamo vsi enake možnosti uporabe le-teh. Seksizem tako v 

vsakdanjem in medijskem govoru ni izginil, ampak se pojavlja v bolj prikriti in subtilni obliki 

(Naterer, 2011).  

Sem ravno tako sodijo spodbujanja žensk, da naj študirajo in se izobražujejo na področjih, ki 

so njim bližja, npr. vzgoja in sociala. K subtilnemu seksizmu spada tudi sovražen humor, 

psihično ustrahovanje, obravnavanje žensk kot seksualnih objektov in lastnine, prezaposlenost 

žensk, zloraba žensk v oglaševanju, izključevanje in ignoriranje žensk pri pogovorih ter 

pomembnih položajih … (prim. Štih, 2005). 
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2. 1. 3 Prikriti seksizem 

Že po imenu lahko sklepamo, da je ta oblika seksizma skrita, najmanj prepoznavna in pogosto 

škodoželjna. Cilj tega seksizma je, da povzroči ženski spodrsljaj ali neuspeh. Je zelo težko 

dokazljiv, saj se niti žrtve same ne zavedajo, da so tarče tovrstnega seksizma. Izraža se z 

različnimi strategijami, in sicer z obvladovanjem oz. nadzorovanjem, manipulacijo, 

maščevanjem in s sabotažo (prim. Štih, 2005). Ta oblika se pojavlja predvsem v tistih 

poklicih, ki so značilni za moško populacijo.  

S strategijo obvladovanja oz. nadzorovanja omejujejo in preprečujejo določenemu spolu 

posameznika vstop na izbrano delovno mesto. Izbran položaj je rezerviran samo za nekatere 

skupine, druge (ženske, manjšine) pa izključijo (prav tam). 

S strategijo manipulacije in sabotaže omejujejo vertikalno mobilnost v podjetju. Delodajalci 

in uslužbenci posameznih podjetij zavestno spodkopavajo in zanikajo položaj žensk. V 

tehničnih poklicih je pomemben spol delavca, saj vstop žensk v te poklice za moške pomeni 

nadvlado nad njimi, čemur se »po moško« uprejo. Nastane sovražno delovno okolje, ki 

ženskam onemogoča napredovanje in jim preprečuje vstop (prav tam).             

2. 2 STEREOTIP 

Stereotip se je kot pojem v socialni psihologiji pojavil že leta 1922. Prvi ga je izpostavil 

Lippmann: označil ga je kot »sliko v glavi«, ki si jo riše vsak posameznik o sebi in o drugih. 

Avtor meni, da stereotip nosimo v glavi in si določene stvari o nečem predstavljamo že prej, 

preden to sploh vidimo. »V večini primerov ni tako, da najprej vidimo in potem določimo, 

ampak najprej določimo in potem vidimo.« (Lippmann, 1999: 79). Iz zunanjega sveta po 

navadi izberemo tisto, kar nam je v kulturi že določeno, zato običajno opazimo le stereotipne 

oblike, ki so utrjene v nas s pomočjo kulture (prav tam). Avtor označuje stereotipe kot izbirne, 

samoizpolnjujoče in etnocentrične sodbe, ki naredijo in predstavijo svet zelo nepopoln, 

neobjektiven in neustrezen. Naloga stereotipov je, da poudarijo tipične in za posameznika 

pomembne poteze objektov, ostale pa zanemarijo. S tem, ko ostala dejstva posameznih 

objektov zanemarimo, hkrati prikrijemo realno stvarnost.  

Mirjam Nastran Ule (2000) označuje stereotip kot proces pripisovanja lastnosti 

posameznikom na osnovi njihove skupinske pripadnosti in ne na osnovi individualnih 

značilnosti ter posebnosti. Pri tem delamo dve veliki napaki. Če zaznavamo in ocenjujemo 
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ljudi na podlagi njihove skupinske pripadnosti, jih po navadi obravnavamo tako, da so bolj 

podobni članom svoje skupine in bolj različni članom drugih skupin, kot so v resnici. Poleg 

tega skupino zaznavamo neobjektivno in diskriminatorno. Vedno velja prepričanje, da je 

boljša tista skupina, kateri pripadamo in ne tista, kateri ne pripadamo (prav tam). Avtorica 

meni, da lahko stereotipe označimo kot proces poenostavljanja. Iz tega lahko razumem, da 

mnoga naša prepričanja in poenostavljanja močno izkrivljajo realno sliko sveta.  

Podobno razlaga Pennington, ki ne definira stereotipa, ampak opredeljuje proces 

stereotipiziranja. Po njegovih opažanjih le-ta vključuje: razvrščanje ljudi v skupine na podlagi 

vidnih znakov (spolna vloga, narodnost, rasa, vera, telesni videz …), domnevanje, da imajo 

vsi člani neke skupine enake značilnosti in uvrščanje posameznikov v skupine s 

predpostavko, da imajo enake značilnosti samo na podlagi nekaterih informacij, npr. imajo 

neko opazno potezo, znak (prim. Hill, 2001: 132). Dodaja še, da so stereotipi namenjeni 

pretiravanju v podobnostih znotraj skupin, npr. »tisti ljudje so vsi enaki«  in pretiravanju v 

razlikah med skupinami, npr. »oni niso taki kot mi« (prav tam).     

Alenka Kompare (2006) označuje stereotipe kot poenostavljena in posplošena pojmovanja 

(sodbe) o socialnih skupinah in njihovih pripadnikih. Zelo podobno označuje stereotipe tudi 

Musek. Pravi, da so razširjene sodbe, ki si jih delijo manjše ali večje skupine. Te skupinsko 

veljavne, stabilne, enostavne in posplošene kognicije (sodbe, predstave, stališča, prepričanja), 

ki se nanašajo na različne objekte, osebe, pojave in dogajanja, so stereotipi (Musek, 1997).  

Oba avtorja izpostavljata stereotipe kot sodbe, ki jih povezujeta s človekom kot 

posameznikom, še bolj natančno  jih povezujeta s skupino, kateri posameznik pripada. Musek 

je v svojem delu poudaril, da so te sodbe relativno enostavne in trdno zasidrane. Po njih se 

navadno ravnamo. Nekatere sodbe si kot posamezniki ustvarimo sami, zato imajo 

individualen značaj, v večini  so te sodbe razširjene, le-te pripadajo manjšim ali večjim 

skupinam ljudi. Komparejeva (2006) ugotavlja, da so te sodbe določene značilnosti, ki jih 

posplošeno pripisujemo vsem pripadnikom določene skupine, hkrati  razlike med 

posamezniki znotraj skupin zanemarimo. Stereotipi na eni strani precenjujejo razlike med 

skupinami, zanemarjajo  razlike znotraj skupine. S to tezo se zelo povezuje  Penningtonova 

trditev, ki meni, da gre za pretiravanje pri razlikovanju med skupinami, pozabimo  na 

individualne razlike posameznikov znotraj skupin (prim. Hill, 2001).  

Kobalova (2000) stereotipe označuje kot pojave, s katerimi si ustvarimo sodbe o drugih in o 

sebi (Kobal, 2000). Stereotipi nam omogočajo, da imamo o sebi malo boljše, o drugih  malo 
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slabše mnenje, ob tem  nam uspešno meglijo realno predstavo o nas in o drugih (prav tam). S 

to tezo poudarja, da se stereotipi nanašajo na človeka in z razliko, od zgoraj navedenih 

avtorjev, ne daje večjega pomena skupini. Prav tako ne enači stereotipe s sodbami kot ostali 

avtorji, saj meni, da je v naši zavesti najprej prisoten pojav, s katerim ustvarimo sodbe o 

nečem. 

Večina avtorjev se do stereotipa ne opredeljuje, zato iz samih razlag pomenov stereotipa ne 

morem razbrati ali je le-ta pozitiven ali negativen. Alojzija Zupan Sosič (2007) meni, da v 

svetu prevladujejo negativni stereotipi. Ravno zato se je izoblikovala oz. posplošila zavest, da 

so stereotipi negativni in posledično nekoristni ter škodljivi. Prav tako avtorica trdi, da tudi 

pozitivni stereotipi v določenih primerih nosijo negativne posledice (prav tam), torej je 

potrebno dobro poznati in razumeti tako stereotip kot stereotipizacijo (proces nastajanja 

stereotipov). 

Menim, da je težava ravno v poenostavljanju in posploševanju. Glede na to, da socialni 

psihologi razlagajo o tem, da je stereotip nič drugega kot posplošitev določenih informacij, ki 

jih imamo o nečem, potem lahko rečem, da so pogosto kot preproste posplošitve nepravilni, 

nenatančni, skopi in togi. Ta dejstva lahko oblikujejo in ustvarijo realen svet drugačen, 

nerealen, nestvaren. Stereotipe moramo gledati in si jih razlagati globlje, saj vedno naše 

posplošitve tudi niso negativne za razumevanje sveta. Posplošitve, kot jih razlagajo Lippmann 

in drugi avtorji, so v svetu neizogibne in skoraj nujne, saj nam pomagajo, da se znajdemo v 

različnih situacijah. Svet bi bil brez posplošitev (sem sodijo tudi stereotipi) nepredvidljiv in 

težko obvladljiv. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika sem poiskala besedo stereotip. 

stereotíp  -a m (i �) knjiž. ustaljena ali pogosto ponavljajoča se oblika česa; obrazec, vzorec.  

Razlaga pomena stereotipa iz slovarskega sestavka SSKJ se na prvi pogled zelo razlikuje od 

razlage socialnih psihologov. Zgoraj obravnavani avtorji stereotip močno povezujejo s 

človekom in skupinami ljudi. Če avtorji razlagajo, da je stereotip pojav, »slika v glavi«, ki ga 

določi že naša kultura in se po njem ravnamo, potem je to lahko vzorec, ustaljena in pogosto 

ponavljajoča se oblika nečesa. Z vzorci, s ponavljajočimi oblikami ali, kot omenjajo avtorji, z 

znaki (spol, barva kože, vera …) razvrščamo ljudi v skupine, pri tem  zanemarjamo njihove 

ostale individualne značilnosti, ki niso skupne vsem ljudem znotraj teh skupin.  
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Socialni psihologi se ukvarjajo predvsem z osebnostnimi lastnostmi ljudi (občutljivost, 

nežnost, toplina, prijaznost, mehkost žensk in grobost, možatost, delavnost, aktivnost, 

inteligentnost moških), pri tem  ne smem pozabiti omeniti, da stereotipe spremljajo tudi 

predmeti. Pogosto so ravno predmeti, npr. metla, lesena žlica, lonec, kuharska knjiga … 

znaki, s katerimi stereotipno označujemo osebe ali skupine, saj ravno ti navedeni znaki 

pogosto v mladinski literaturi stereotipno označujejo, npr. babico, gospodinjo, žensko, deklico 

… 

 

 

Slika 1: Mojca Pokrajculja, tipičen primer gospodinje z metlo in smetišnico. 

Ljudi lahko razvrščamo v skupine glede na njihov socialni položaj, nacionalnost, raso, versko 

pripadnost, biološki spol, starost, poklic, zunanji videz, življenjski stil … Tako imamo 

različne stereotipe o Nemcih, Gorenjcih, policistih, pesnikih, feministkah … Na podlagi teh 

presoj socialni psihologi ločijo med številnimi stereotipi: statusni, etnični, narodnostni, rasni, 

verski, spolni … 

Najpogostejši in najbolj razširjeni so etnični stereotipi, sledijo  jim spolni stereotipi. 

2. 3 SPOLNI STEREOTIP 

»Moški je glava in ženska je srce!« (Zupan Sosič, 2007: 181.) Izpostavila sem tezo, ki na 

videz preprosto, enostavno in ohlapno posplošuje ter razlikuje dva najpomembnejša pola 

človeštva – moškega in ženskega. Če pogledamo globlje, opazimo, da obsega celotno 

problematiko spolnih stereotipov.  

Spolni stereotipi so ustaljene, tradicionalne predstave o tem, kaj je značilno in primerno za 

ženske ter moške (Musek, 1995).  
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Za vsako skupnost, družbo, kulturo veljajo določena pravila obnašanja, stališča in interesi, ki 

jih morajo posamezniki – člani teh skupnosti, sprejeti. Splete različnih obnašanj, stališč in 

interesov socialni psihologi imenujejo družbene vloge. Le-te so različne in izoblikovane glede 

na spol, starost, družinski položaj, poklic … (prav tam). 

Znotraj družbe je vsak posameznik individuum s svojo podobo in identiteto, del svoje 

osebnosti  dopolnjuje z naučenimi in sprejetimi normami, stališči, obnašanji, ki mu jih določa 

družba, katere del je. Če povzamem Muskovo trditev, razumem to tako, da ima vsak 

posameznik s svojo identiteto tudi  svojo vlogo v družbi. Če je to moški, potem upošteva 

obnašanja, stališča in interese, ki veljajo kot primerne in ustrezne za pripadnika moškega 

spola, če je to ženska, upošteva predpisane značilnosti, ki veljajo za ženske. Skozi čas so se te 

vloge v družbi močno ustalile in postale tradicionalne. Te ustaljene, tradicionalne predstave, 

ki se kažejo za primerne in značilne za moško ali žensko populacijo v družbi, so spolni 

stereotipi. 

Spolni stereotipi zajemajo informacije o videzu, načinu vedenja in zaznavanja, ki jih družba 

od pripadnikov določenega spola pričakuje. Za žensko veljajo atributi kot so: nežna, čustvena, 

občutljiva, topla, zgovorna, razumevajoča, popustljiva …, za moškega pa velja, da je: 

razumen, vpliven, dominanten, hladen, pogumen, odločen … (Kobal, 2000).   

Nekateri avtorji so delali raziskave o razlikah med moškimi in ženskami v osebnostnih 

lastnostih ter njihovih obnašanjih. Številni podatki kažejo, da so ženske bolj čustvene, 

občutljive in ranljive od moških. Prav tako so sentimentalne, podredljive, nežne, blage, bolj 

tople, odprte, prijazne, konservativne, preproste in naivne, bolj zaupljive, tudi manj sproščene, 

skupinsko usmerjene in odvisne od drugih. Pri moških je opazna agresivnost, dominantnost, 

avanturizem, neodvisnost, drznost, netolerantnost, grobost (Musek, 1995).  
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Tabela 1: Nekateri pogostejši spolni stereotipi (Musek, 1995: 54) 

VELJAJO ZA MOŠKE VELJAJO ZA ŽENSKE 

agresivnost 

dominantnost 

manjša čustvenost 

neodvisnost 

nesugestibilnost 

aktivnost 

logičnost, racionalnost 

usmerjenost v okolje in poklic 

čustveno manj občutljivi in ranljivi 

odločnost 

se jim težko izvabi solze 

ne skrbijo za videz 

manj zgovorni 

brezobzirnost, netaktnost 

trdota, ostrina, grobost 

manj sočutja in empatije 

pustolovski, se manj ozirajo na nevarnost 

manjše krize jih ne vznemirjajo 

neagresivnost 

podredljivost (submisivnost) 

večja čustvenost 

odvisnost 

sugestibilnost 

pasivnost 

intuicija, iracionalnost, instinkt 

usmerjenost na dom in družino 

čustveno občutljive in ranljive 

neodločnost 

se jim zlahka izvabi solze 

skrbijo za videz 

bolj zgovorne 

obzirnost, taktnost 

blagost, milina, nežnost 

več sočutja in empatije 

bolj si želijo varnosti, manj pustolovske 

manjše krize jih bolj vznemirjajo 

 

K ohranitvi spolnih stereotipov zagotovo pripomore spolna socializacija posamezne kulture. 

Spolna socializacija poteka skozi učenje spolnih shem, kar pomeni, da otrok, rojen v določeni 

družbi, skozi vzgojo razvršča, sprejema in poenostavlja nove informacije kot ustrezne ali 

neustrezne svojemu biološkemu spolu (Zupan Sosič, 2007). Še vedno velja prepričanje 

staršev, da se mora vzgoja deklic razlikovati od vzgoje dečkov (Kobal, 2000). Vedno bolj se 

poudarjajo razlike v oblačenju otrok, opremljanju sobic, kupovanju igrač … Otroške sobice 

dečkov opremljajo v odtenkih modre barve, sobice deklic  v odtenkih roza barve. Prav tako 

ločimo roza oblačila za deklice in modra za dečke. Razlikujejo se tudi igrače. Deklice 
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dobivajo punčke in druge igrače iz mehkejših, nežnih materialov, dečki avtomobilčke, bagre, 

kamiončke in druge igrače iz trših materialov. 

Največja pomanjkljivost spolne socializacije je delitev moškega in žensko na nasprotna si 

pola. Na začetku sem izpostavila tezo: »moški je glava in ženska je srce«, tj. stereotip, iz 

katerega sta izpeljana moška racionalnost in ženska emotivnost (Zupan Sosič, 2007). Pri tem 

je opazna skrajno različna lega »možatosti« od »ženstvenosti«, saj moške lastnosti, ki izhajajo 

iz »glave«, torej razum, znanje, moč, vrednotijo za pozitivne, medtem ko ženske lastnosti, ki 

izvirajo iz »srca« vrednotijo za manjvredne.  

Grški filozof Sokrat je razum uvrščal na prvo mesto, medtem ko je čustvom namenil nižji 

položaj. Prav tako Descartes, vpliven evropski racionalist, je menil, da so strast, emocija in 

domišljija nebistvene za bistvo človeka. Koristne so le takrat, ko služijo razumu (prim. Zupan 

Sosič, 2007).  

Tu se kaže problem spolne socializacije. Ker različni avtorji že skozi zgodovino poudarjajo in 

vrednotijo razum na višje mesto od čustev, s tem ženske lastnosti, ki naj bi izhajale iz »srca« 

vrednotijo za manjvredne in nekateri celo za negativne. Po besedah Descartesa, naj bi bile te 

lastnosti pozitivne le v primeru, če koristijo razumu, drugače naj ne bi imele pozitivnega 

pomena.  

Zupan Sosičeva (2007) tezo »moški je glava, ženska srce« poimenuje globalni spolni 

stereotip. Strinjam se z njenim mnenjem, da je le-ta stereotip negativen, saj s tem, ko 

poveličuje »možatost«, ki je že skozi zgodovino tradicionalno vezana na pozitivnost in moč 

družbe, hkrati ponižuje »ženstvenost« in jo sodi kot negativno, šibko, manjvredno.  

Globalni spolni stereotip je temelj ostalim spolnim stereotipom: moška objektivnost – ženska 

subjektivnost, moška logika – ženska intuicija, moška aktivnost – ženska pasivnost, moška 

trdost – ženska mehkost, moška hladnost – ženska toplina (Zupan Sosič, 2007: 192). 

Menim, da spolni stereotipi ustvarjajo nerealno predstavo moških in žensk v realnem svetu. 

Zagotovo niso vsi moški pogumni, izobraženi, neodvisni, aktivni, praktični … in zagotovo 

tudi vse ženske niso občutljive, nežne, ranljive, odvisne … Še vedno  je v družbi v vsakdanji 

komunikaciji prisotno pripisovanje stereotipnih lastnosti tako moški kot ženski populaciji 

družbe. Čeprav se danes družba vedno bolj in bolj zavzema za enakopravnost med moškimi in 

ženskami, se teh globoko zakoreninjenih stereotipnih lastnosti enih in drugih ne more kar 

pozabiti in opustiti. Še vedno so zelo prisotni in jih od nas odraslih še vedno sprejemajo naši 
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najmlajši, saj so spolni stereotipi prisotni že takoj ob rojstvu otroka. Otroci so zelo dovzetni 

za komunikacijo in dogajanje okrog sebe, predvsem pa sprejemajo iz okolja tisto, kar jim 

sami ponujamo. Njihova oblačila, sobice, igrače, knjige, dogajanje okrog njih, je še vedno 

zelo stereotipno naravnano, zato jih sami po sebi sprejemajo, odrasli  jih nezavedno še vedno 

prenašamo na otroke. Glede na to, da so stereotipi zajeti v družbi, se zagotovo pojavljajo tudi 

v učbenikih in ostali literaturi, ki jo beremo odrasli in otroci. Nekateri avtorji celo menijo, da 

so od vseh stereotipov ravno spolni stereotipi najbolj prisotni v literaturi. Stereotipe o razlikah 

med spoloma v mladinski literaturi bom v nadaljevanju preverila z analizami osnovnošolskih 

beril.     

2. 4 VLOGA MOŠKEGA/DEČKA IN ŽENSKE/DEKLICE V 

LITERATURI  

Na svetu obstajata dva pola človeštva, ki se delita na moškega in ženskega. Že po naravi in 

biološki sestavi so dobro vidne temeljne razlike med njima, vendar niso te edine. Razlike se 

kažejo tudi na drugih področjih, saj pripadnike obeh spolov vzgajajo različna okolja, družbe, 

kulture. Nekatere lastnosti, dejavnosti, opravila veljajo bolj za ženske, druga bolj za moške.  

Vzgajajo tudi slikanice in druga dela mladinske literature. A. Turin (1995) meni, da lahko 

stereotipi v otroški literaturi  na otroka vplivajo veliko bolj kot sama realnost (prim. Saksida, 

1997). Ob tem dodaja, da so vloge žensk v izbranih slikanicah povezane z domačimi opravili, 

npr. skrb za hišna opravila, otroke, moški medtem služijo denar, so ustvarjalni, junaški, 

aktivni, zaposleni (prav tam).  

Prav tako avtorica opaža nekatere lastnosti, značilnosti, ki določajo podobo deklice (je 

neumna, nežna, čustvena, ubogljiva, boječa, neaktivna) in značilnosti, ki določajo podobo 

dečka (je pogumen, nasilen) (prav tam.) Torej, seksizem ne izhaja iz ločevanja oseb po spolu, 

ampak iz lastnosti, značilnosti, ki so podobi moškega ali ženske pripisane. 

Martin Krpan, avtorja Frana Levstika, ima tipične značilnosti moškega, ki je junaški, nasilen, 

močan in pogumen. Podobne lastnosti opazimo pri Petru Klepcu, avtorja Franceta Bevka, ki 

se iz revnega in ubogega fantiča spremeni v junaka. 

Sprva je bil Peter Klepec droben in šibek deček. Bil je vesel, srečen in ubogljiv vse dokler ga 

ni mati poslala k sosedu za pastirja. Tam je spoznal trpljenje, hudobijo, sovraštvo in nasilje, ki 

so mu ga povzročali drugi pastirji, zato si je nadvse želel moči. S pomočjo gorske deklice, ki 
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Slika 2: Martin Krpan         

Grimmove pravljice (Snegulj

prav tako utrjujejo spolne stereotipe. Za njih velja, da so pasivne, potrpežljive, ponižne, 

pridne, revne, lepe, marljive in nemo

ženske/deklice v pravljicah revne, skromne in uboge. P

ki jim nudi zavetje in varnost. A. Goljevš

mnoge pravljice vzpostavljajo in ponavljajo klasi

(Goljevšček, 1991). Moški/de

ženska/deklica mlada, lepa, potrpežljiva, pasivna, revna.

Slika 4: Rdeča kapica 

Priljubljena pravljica bratov Grimm,

pravljic. Slednja je pridna, ubogljiva, naivna, prepri

nemočna … Po naročilu mame odnese
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mu je v zahvalo podarila moč, se je maščeval pastirjem in se vrnil domov k materi. Sebi in 

il lepše življenje, pomagal  je tudi vsem, ki so  njegovo pomo

                          

                                              Slika 3: Peter Klepec

Grimmove pravljice (Sneguljčica, Trnuljčica, Pepelka …) po mnenju nekaterih tujih avtorjev 

prav tako utrjujejo spolne stereotipe. Za njih velja, da so pasivne, potrpežljive, ponižne, 

pridne, revne, lepe, marljive in nemočne deklice (prim. Kristan, 2005). Pogosto so 

ce v pravljicah revne, skromne in uboge. Po navadi jih reši bogat, junaški princ, 

varnost. A. Goljevšček (1991) v delu Pravljice, k

mnoge pravljice vzpostavljajo in ponavljajo klasične patriarhalne vzorce prei

ek, 1991). Moški/deček je močan, inteligenten, pogumen, aktiven, medtem ko je 

mlada, lepa, potrpežljiva, pasivna, revna. 

 

Priljubljena pravljica bratov Grimm, Rdeča kapica, ima nekatere tipične zna

je pridna, ubogljiva, naivna, prepričljiva, zaupljiva, dobra, zgovorna, vesela, 

ilu mame odnese k babici košaro dobrot. Med potjo skozi gozd sre

se vrnil domov k materi. Sebi in 
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Peter Klepec               

ica, Pepelka …) po mnenju nekaterih tujih avtorjev 

prav tako utrjujejo spolne stereotipe. Za njih velja, da so pasivne, potrpežljive, ponižne, dobre, 
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volka, se z njim prijazno in zaupljivo pogovori, veselo nabere še šopek cvetlic in počasi prispe 

do babice. Sicer ima občutek tesnobe; babica se ji zdi nenavadna, vendar ne prepozna 

preoblečenega volka vse dokler se sam ne izda in jo požre. Babico in Rdečo kapico reši lovec 

(Grimm, 1953).  

Za seksizem v literaturi je značilna tudi predmetnost (znakovnost), ki spolno razlikuje 

moške/dečke od žensk/deklic. Osebe moškega spola pogosto spremljajo predmeti kot so: 

časopis, aktovka … Le-ti simbolizirajo izobraženost, inteligentnost, pomembnost, osebe 

ženskega spola pa določajo predmeti: košara, predpasnik, metla, lonec, ki simbolizirajo 

gospodinjo. Ženske se v različnih besedilih pogosto zatekajo v sanjarjenje, niso del realnega, 

zunanjega sveta (simboli: stol, rože, mačka, solze), ki ga obvlada aktiven moški (prim. 

Saksida, 1997). 

 Slika 5: Lenka 

V Župančičevi pesmi Lenka deklico Lenko označujejo predmeti kot so: metla, igla, pečica, 

lonec, pečenka. Ti znaki so tipični za gospodinjo, deklo ali kuharico.   

Turinova (1995) še dodaja, da za ženske v besedilih navadno niso določeni poklici. Večinoma 

so matere, ki opravljajo hišna in gospodinjska dela (prim. Saksida, 1997). Prav tako se v 

besedilih pojavlja stereotip babice in mame. V primerih prikazovanja družinskega življenja se 

ženska poroči, postane mama in skrbi za družino, medtem ko je moški odsoten. Stereotipno se 

moškemu pripisuje vzdrževanje družine.  

Veliko slovenskih avtorjev v poeziji in prozi opisuje in stereotipno označuje babice. Za babice 

velja, da se rade igrajo z vnuki, jim pripovedujejo pravljice, zgodbice in spomine iz otroštva. 

So dobre, ljubeznive, odlično kuhajo … Pogosto babice sedijo na vrtu, ob peči ali na balkonu 
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in opazujejo dogajanje okrog sebe, pletejo, šivajo, pripovedujejo zgodbe … Predmeti, ki 

označujejo babico so: stol/gugalnik, rože, pletilske potrebščine, očala, copati …  

 

Slika 6: Babica in Nina na spomladanskem balkonu 

Mamice v besedilih so po navadi ljubeče, skrbne, dobre, nežne, poslušne, medtem ko očetje 

delajo, so zaposleni, odsotni, močni. Pogosto so očetje povezani s poklicem, ki ga opravljajo, 

medtem ko so mamice večinoma omenjene le kot nezaposlene gospodinje, ki skrbijo za svoje 

otroke, kuhajo, pospravljajo.  

 Slika 7: Rišem očka 

Neža Maurer v pesmi Rišem očka, očetu pripisuje značilne stereotipne lastnosti. Sin nariše 

očetu močne roke in noge (je močan) in cesto, po kateri gre v službo (očka je zaposlen, 

aktiven, odsoten). 

Stereotipne podobe o tetah in sosedah se prav tako pogosto pojavljajo v mladinski literaturi. 

Za njih velja, da so bogate, nadute, pogosto »okrogle«, klepetave, vsevedne, sladkosnede … 

Stereotipno jih označujejo tudi predmeti, ki jih spremljajo: klobuk, krznen plašč, dežnik, 

čevlji z visokimi petami, torbica, psiček, ličila … O vsevednih tetah so pisali: Bina Štampe – 



 

Žmavc: Teta Dana z Dunaja, Tone Pav

Saša Vegri: Vseveda soseda … 

 

Slika 8: Naša teta in njena torba 

Tone Pavček v pesmi Naša teta in njena torba

ljudi. S sabo nosi prelepo torbi

prijatelje (Pavček, 1961). 

Značilno stereotipno podobo likom v literaturi pripisujejo tudi barve. Svetle barve (rožnata, 

rdeča) so rezervirane za ženske, »moške« barve  naj bi bile temne (modra, vijoli

Ženske so pogosto neopazne, nepomembne, manjvredne, pasivne, ranljive, ob

od nekoga (prim. Saksida, 1997).
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, Tone Pavček: Koga ne mara teta Mara in Kako delimo tete

 

 

 

Naša teta in njena torba pravi, da teta Lili potuje po svetu in pozna vse 

ljudi. S sabo nosi prelepo torbico, v kateri ima veliko denarja in darila za sorodnike ter 

podobo likom v literaturi pripisujejo tudi barve. Svetle barve (rožnata, 

a) so rezervirane za ženske, »moške« barve  naj bi bile temne (modra, vijoli

Ženske so pogosto neopazne, nepomembne, manjvredne, pasivne, ranljive, obč

od nekoga (prim. Saksida, 1997). 

Kako delimo tete, 

pravi, da teta Lili potuje po svetu in pozna vse 

in darila za sorodnike ter 

podobo likom v literaturi pripisujejo tudi barve. Svetle barve (rožnata, 

a) so rezervirane za ženske, »moške« barve  naj bi bile temne (modra, vijolična, črna). 

Ženske so pogosto neopazne, nepomembne, manjvredne, pasivne, ranljive, občutljive, odvisne 
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3 PREDSTAVITEV PROBLEMA 

3. 1 SPOLNA ZAZNAMOVANOST LITERARNE OSEBE  V 

SLOVENSKI MLADINSKI POEZIJI 

V slovenski mladinski poeziji, zlasti v starejši, prevladujejo nekatere tipične stereotipne 

lastnosti dečkov in deklic. Sem zagotovo sodi Oton Župančič s Cicibanom. Nastale pesmi: 

Kadar se Ciciban joče, Ciciban in čebela, Mehurčki, Ciciban – Cicifuj, Ciciban zaspi, Slovo 

… so tipične deške. Govorijo o Cicibanu – dečku, ki je dobrosrčen, radoveden, vesel, 

razigran, nagajiv in navihan ter včasih žalosten in jokav.  

V pesmi Kadar se ciciban joče avtor razlaga, da se cmeri kot dve mili jeri, že v naslednji 

pesmi Pismo, pa je deček nagajiv. Noče ubogati mame in zaspati. Da je navihan in 

odkritosrčen, nam pokaže v  pogovoru s čebelo v pesmi Ciciban in čebela. Odkrito ji zaupa 

kdo z njim joče, če si umaže hlače, kdo je nanj hud … Ko se Ciciban pogovarja s siničko v 

pesmi Ciciban – Cicifuj, slednja opazi, da ima deček umazane roke, zato ga pokliče cicifuj. 

Ciciban takoj steče k potoku in se umije. Kot vsi navihani in živahni otroci, po napornem 

dnevu, tudi Ciciban zaspi in sanja, kar nam pesnik predstavi v pesmi Ciciban zaspi. 

KADAR SE CICIBAN JOČE 

Ciciban se cmeri,  

za dve mili Jeri.  

Hitro, hitro meh za smeh,  

vleci ga po vseh koteh,  

meči ga ob tla, pod strop,  

in ob steno, hop, hop, hop!  

Pok! – se meh razpoči,  

smeh iz njega skoči.  (Župančič, 1981: 7) 

Prav tako je Niko Grafenauer pisal o dečku, in sicer o Pedenjpedu. Je tipičen deški lik, ki ga 

avtor predstavi skozi zbirko izbranih pesmi. Deček se noče umivati, česati in preoblačiti. 

Pogosto se trma in joče. Poleg tega je zelo samostojen, pogumen, nagajiv, razposajen in 

sladkosneden. Avtor v Pedenjpedovih pesmicah omenja očeta, ki je njegov vzor, včasih strog 

in vedno zgleden ter babico, ki ga razvaja. 
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PEDENJPED 

Pedenjsrajčka, pedenjhlače, 

pedenjčevlji na nogah. 

Gromozanski kos pogače 

neprenehoma v rokah. 

Vsi iz sebe so lasje, 

ne prenesejo glavnika, 

in kazalec nevede 

venomer po nosu stika. 

Uhlja kot dva sprta strica 

muhasto štrlita v svet. 

Pedenjjamica sred lica- 

to je mali Pedenjped.    ( Grafenauer, 1995: 8). 

Podobnosti o razigranem, navihanem, razposajenem in pogumnem dečku opazimo v 

Levstikovi zbirki Najdihojca, pobalinska in nagajiva  je tudi poezija Toneta Pavčka. Slednji je 

izdal deški zbirki Čenčarija in Velesenzacija, deški liki se pojavljajo tudi v drugih pesmih 

njegovih zbirk. Zelo znan Pavčkov junak je Juri Muri v Afriki. Deček Juri se ne mara umivati, 

zato odpotuje v daljno deželo Afriko, kjer živijo umazani zamorci. Po prijetnih in neprijetnih 

dogodivščinah se vrne domov, saj mu umivanje postane všeč.  

Tipična deška zbirka je Zlata ladja, avtorja Kajetana Koviča. Pesmi govorijo o dečku 

Gašperju, ki želi postati kapitan, o Nacku Packu – risarju, sedemletnem Mihcu in Čarovniku. 

Ena izmed pesmi govori o Kralju Matjažu, le ena pa je izrazito dekliška: Franca izpod klanca. 

Franca ni izrazito stereotipna deklica, ki naj bi bila pridna, ljubezniva, prijazna, lepa, ampak 

deklica, ki ves čas samo je, zato ji pravijo kar mlin. 

O pesmih z deškimi liki pišejo tudi nekatere avtorice. Bina Štampe – Žmavc je v zbirki 

Čaroznanke pisala o Gaju in Janu. Oba lika dečka sta radoživa, navihana, prebrisana, nagajiva 

in ustvarjalna.  
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ČUDNA ZGODBA 

Zjutraj Jan je še zaspan. 

Za mizo Jan je popackan. 

V šoli Jan je pobrkljan. 

Na travi Jan je podivjan – 

pa zraste iz tega 

 Jan Modrijan!      (Štampe – Žmavc, 1990: 23) 

Poleg značilnih deških likov se v poeziji pojavljajo tudi avtorji z dekliškimi liki. Omenim 

lahko poezijo Mateja Bora z zbirko Pesmi za Manjo. Avtor deklici Manji ne pripisuje 

stereotipnih lastnosti. Slednja je pogumna in nagajiva. Izrazito dekliška je tudi zbirka Pesmi 

za punčke, avtorja Jožeta Snoja. V pesmih nastopa deklica Veronika. Pesmi so nežne, lirične, 

čustvene, značilne dekliške, pogosto se v pesmih pojavljata tudi mamica in očka.  

O deklici Gaji so nastale pesmi iz pod peres avtorja Vinka Möderndorferja. Slednji piše o 

odraščajoči deklici v zbirkah Madonca fleten svet in Kako se dan lepo začne.  

LJUBEZNIVA GAJA 

Gaja je nenadoma ljubezniva. 

Kaj to pomeni, 

da je postala 

čez noč tako fina? 

 

Se ji je zvezda utrnila 

in ji željo izpolnila? 

Se ji je nenadoma zazdelo, 

da je ljubeznivost 

tudi dobro delo? 

Ali pa je zjutraj 

s postelje z napačno 

nogo stopila, 

da se je v njeni glavi 

čudna sprememba zgodila. 

Pa se je zato v hipu 
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vse obrnilo 

in spremenilo?! 

 

Namesto da bi rekla: 

»Kva pa pol!« 

reče: »Hvala, fino!« 

Namesto da bi rekla: 

»Te bom tko po ustih spekla!« 

reče: »Lep pozdrav in adijo!« 

 

To z Gajo res nekaj ni v redu! 

Kdo ve, kaj je zdaj na sporedu! 

Čeprav se nam zdi, 

da nekam čudno zardi, 

kadar telefon zazvoni. 

In potem kakšni dve debeli uri 

v predsobi v slušalko šepeta, 

(kot da je slušalka njena zaupnica): 

»Ja, seveda (hehehehe), jaz tebe tudi.«  (Möderndorfer, 2011) 

Avtorica Barbara Gregorič je izdala dekliško zbirko z naslovom Nebomske pesmi. Te pesmi 

ne govorijo o tipični ljubeznivi, mili, prijazni, pridni, tihi deklici. Slednja je samosvoja, 

trmasta, uporniška, neubogljiva, prepirljiva, jezikava, maščevalna. Upre se krivici in svetu 

odraslih. Deklica v pesmih ni stereotipno zaznamovana, ampak razbija stereotip svetlolase 

deklice, princeske. V pesmi z naslovom Nežna deklica pravi, da ni nežna, ampak je jezna. Ker 

jo je fant Nejc spotaknil, se mu bo maščevala tako, da mu bo skrila žogo. Deklica pravi, da ni 

več princeska s kodrčki in z modrimi očmi. Je jezna, si grize ustnice in čaka na maščevanje 

(prim. Gregorič, 1994). Izrazito uporniška in nagajiva je zagotovo tudi pesem z naslovom: 

Jezik kažem. 
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JEZIK KAŽEM 

Kazala bom jezik! 

In jezikala! 

Ne, ne bom dala jezika v usta! 

Pa pika! 

Ker jaz nočem biti velika. 

In odrasla. 

In pusta. 

In dolgočasna. 

In polna skrbi in kurjih očes. 

Ne, čisto zares bom kazala jezik – 

ves čas! 

Zraven pa bom – kar tako – za okras, 

lizala sladoled! 

(Morda se mi bo ta svet – odraslo-prazen –  

vsaj zazdel kaj bolj prijazen.)  (Gregorič, 1994: 7) 

3. 2 SPOLNA ZAZNAMOVANOST LITERARNE OSEBE V SLOVENSKI 

MLADINSKI PROZI 

Deške in dekliške značilnosti se kažejo tudi v prozi. Predvsem v starejši mladinski literaturi je 

opazna večja stereotipnost in spolna zaznamovanost tako oseb moškega kot ženskega spola.  

Lukec in njegov škorec, avtorja Franceta Bevka, je tipičen primer razigranega, navihanega 

dečka, ki se v otroštvu spopada s težavami revščine. Oče je odsoten in dela v tujini, medtem 

ko je mama zgarana, uboga stara ženica, ki skrbi za Lukca. Kljub temu, da na poti k očetu 

mati umre, Lukec pogumno, samozavestno in pokončno prispe do cilja. Opazne so dečkova 

samozavest, navihanost, pogum, očetova odsotnost in materino uboštvo, nemoč ter pasivnost. 

Stereotipnost se kaže tudi v Bevkovi povesti Pestrna, v kateri se Nežka kot petletna deklica, 

spopada z uboštvom, revščino, nemočjo in trpljenjem.  
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Značilne spolno zaznamovane osebe so vidne v zbirki Solzice, avtorja Prežihovega Voranca, 

kjer je mati prikazana kot srčna, ljubeča in skrbna gospodinja, oče je strog in delaven, pri 

dečku sta opazna pogum in samozavest ter ljubezen in spoštovanje do staršev.  

Izrazito deška literatura je Seliškarjeva Bratovščina Sinjega galeba, kjer so opazni pogum, 

moč, junaštvo, pridnost in iznajdljivost dvanajstletnega dečka Iva ter njegovih prijateljev.  

Deška so tudi dela nekaterih drugih avtorjev, npr. Franjo Frančič: Otroštvo, Tone Pratljič: 

Hotel sem prijeti sonce, Fran Saleški Finžgar: Gospod Hudournik, Leta moje mladosti … 

Deška literatura je prav tako opazna v fantastičnih besedilih, npr. Drejček in trije marsovčki, 

avtorja Vida Pečjaka, Avtomoto mravlje, Jožeta Snoja in sodobni realistični pripovedi, npr. 

Geniji v kratkih hlačah, avtorja Slavka Pregla. Fanta v središču literarnega dogajanja najdemo 

v delih Vitana Mala: Teci, teci kuža moj, Baronov mlajši brat …  

Opazno manj je dekliške literature. Izrazita je pri Branki Jurci: Ko zorijo jagode, Špelin 

dnevnik, Anča Pomaranča in Kristini Brenkovi: Deklica Delfina in Lisica Zvitorepka. Prav 

tako so izrazito dekliška dela Dese Muck in Iva Zormana. V literarnih delih teh avtorjev ne 

gre več za tipične stereotipne dekliške lastnosti (pasivnost, pridnost, milost, nežnost, 

prijaznost …). V ospredju so tabujske teme, kjer se dekleta spopadajo z resnejšimi težavami 

(spolnost, samomor, nasilje, adolescenca …) in posledično se pojavljajo z nekoliko 

drugačnimi lastnostmi.  

V sodobni mladinski literaturi je seksistično manj zaznamovanih literarnih del oz. pojavljajo 

se dela, ki rušijo tipične stereotipe o deklicah. Omenila bi mladinsko delo Mire Mihelič: 

Pridi, mili moj Ariel, kjer se deklica Marinka upira svetu odraslih. To delo razbija tudi 

stereotip babice, ki ni prijazna in topla, ampak siva, neprijazna, hladna starka.  
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4 NAMEN RAZISKAVE/ANALIZE BERIL 

S šolskimi berili se vsakodnevno srečujemo tako učitelji kot učenci. So pomemben del 

otrokovega odraščanja, saj se s pomočjo knjig, učbenikov in druge šolske literature učenci 

razvijajo in izobražujejo. Ker se z berili rokujejo tako deklice kot dečki, želim ugotoviti, kako 

sta dekliška/ženska in deška/moška spolna vloga predstavljena v slovenskih osnovnošolskih 

berilih skozi čas.  

Analizirala bom berila različnih letnikov. Od starejših beril bom pregledala in analizirala pet 

beril, in sicer po eno berilo iz leta 1943, 1958, 1961, 1973, 1990. Od sodobnih beril, ki so 

izšla po letu 2000, bom analizirala štiri berila, in sicer dve berili za 2. razred in dve berili za 5. 

razred devetletne osnovne šole.  

V raziskavo bom vključila metodi kvantitativnih in kvalitativnih analiz. Metodo kvantitativne 

analize bom razdelila v dve skupini. 

1. skupina: 

∼ delež vseh besedil v posameznem berilu, 

∼ delež besedil, ki so jih v posameznem berilu napisale avtorice, 

∼ delež besedil, ki so jih v posameznem berilu napisali avtorji. 

2. skupina:  

∼ delež besedil v posameznem berilu, v katerih kot glavna literarna oseba nastopa 

deklica/ženska, 

∼ delež besedil v posameznem berilu, v katerih kot glavna literarna oseba nastopa 

deček/moški, 

∼ delež besedil v posameznem berilu, v katerih kot glavni literarni osebi nastopata 

deček/moški in deklica/ženska hkrati. 

V posameznih besedilih se pojavljajo tako osebe moškega kot ženskega spola, zato je 

preštevanje le-teh lahko zavajajoče. V besedilih bom opazovala in ugotavljala, kateri spol je 

nadrejen, nosilec zgodbe, literarni junak in kateri spol je v podrejenem, manjvrednem 

položaju.  

S kvalitativno analizo bom dobila globlje in bolj natančne podatke o tem, kakšne lastnosti in  

spolne vloge so posameznikom deklicam/ženskam in dečkom/moškim pripisane. Pri tej 
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analizi ne bom upoštevala besedil, v katerih nastopajo živali, predmeti, pojavi – skratka 

besedil, v katerih ne nastopajo ljudje.  

Podobe spolnih vlog, ki jih opažamo v besedilih osnovnošolskih beril, bom razvrstila s 

pomočjo že oblikovanih razredov/kategorij Majde Hrženjak (Hrženjak, 1999: 144, 145). 

1) GOSPODINJSTVO (družina, dom, skrb za otroke, kuhanje, pospravljanje, 

poljedelstvo, urejanje vrta in okolico doma …) 

2) EMOCIONALNOST/ČUSTVENOST (jok, strah, zaljubljenost, ljubosumnost, 

ljubezen do nekoga/nečesa – domovine, matere …) 

3) PASIVNOST (zaradi bolezni, osamljenosti, nemoči, starosti, revščine, nesreče …) 

4) ZLO (zoprnost, nespametnost, opravljivost, namerno škodovanje drugemu, 

neprijaznost, nesramnost, trpinčenje drugega, pretepanje, zlobna čarobna bitja, pohlep 

…) 

5) STEREOTIPNA LEPOTA (vitkost, nežnost, krhkost ženske, postavnost, moč, 

krepkost moškega …) 

6) POKLIC ALI JAVNA SLUŽBA  

7) ZGODOVINSKA/ZNANA OSEBNOST  

8) JUNAK/HEROJ (žrtvuje življenje, se bori za narod, rešitelj, pomočnik …) 

9) KRALJ/VLADAR  

10)  INTELEKTUALNA DEJAVNOST (bere, piše, pripoveduje pravljice, pesmice, se 

uči, računa …) 

11)  POSEBNEŽI (samotarji,  znajo govoriti z živalmi …) 

12)  NEGATIVNI MOŠKI STEREOTIP (pljuva, preklinja, pije, kadi, se pretepa, goljufa, 

laže, krade …) 

13)  IGRA (riše, se igra z živalmi, drugimi otroki, na dvorišču …) 

14)  ODNOS DO ŽIVALI (je prijatelj živali, jo reši, ji pomaga, skrbi zanjo …) 

15)  ŠPORT (se ukvarja s športno dejavnostjo …) 

16)  ODIDE V SVET (gre od doma, potuje, gre v vojsko, iskat delo, denar, boljše 

življenje, pobegne od doma …) 
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4. 1 HIPOTEZE 

• Delež besedil avtoric v primerjavi z deležem besedil avtorjev je bilo v preteklosti 

manjše. 

• Deklica/ženska je v berilih predstavljena bolj stereotipno kot deček/moški. 

• Razlike med ženskim in moškim spolom se skozi čas zmanjšujejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 RAZISKAVA/ANALIZA BERIL

5. 1 DRUGO SLOVENSKO BERILO 

letnik: 1943 

5. 1. 1 Kvantitativna analiza 

Graf 1: DELEŽ BESEDIL AVTORJEV IN AVTORIC

Delež avtorjev znaša 81 %, delež avtoric je zelo nizek in znaša komaj 4

višji je delež ostalih besedil, katerih avtor ni znan, in sicer znaša 15

Graf 2: DELEŽ BESEDIL PO SPOLU GLAVNEGA LITERARNEGA LIKA

Najvišji delež glavnega literarnega lika predstavlja moški spol z 71

literarnih junakinj znaša le 16 %, še nekoliko nižji je delež

nastopata oba spola hkrati, in sicer znaša 13

81%

71%
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5 RAZISKAVA/ANALIZA BERIL 

5. 1 DRUGO SLOVENSKO BERILO (berilo za 2. razred osemletne OŠ)

Graf 1: DELEŽ BESEDIL AVTORJEV IN AVTORIC 

%, delež avtoric je zelo nizek in znaša komaj 4 %, 

katerih avtor ni znan, in sicer znaša 15 %. 

DELEŽ BESEDIL PO SPOLU GLAVNEGA LITERARNEGA LIKA

Najvišji delež glavnega literarnega lika predstavlja moški spol z 71 %, delež ženskih glavnih 

%, še nekoliko nižji je delež, kjer kot glavna literarna junaka 

nastopata oba spola hkrati, in sicer znaša 13 %. 
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16%
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moški spol

ženski spol

moški in ženski spol

(berilo za 2. razred osemletne OŠ), 

 

 nekaj odstotkov 

DELEŽ BESEDIL PO SPOLU GLAVNEGA LITERARNEGA LIKA 

 

%, delež ženskih glavnih 

kjer kot glavna literarna junaka 

delež avtorjev

delež avtoric

delež ostalih besedil

moški spol
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moški in ženski spol



 

5. 1. 2 Kvalitativna analiza

Graf 3: PODOBE SPOLNIH VLOG

Najvišje je uvrščena kategorija gospodinjstva, sledi ji 

družinske zgodbe, kmečko življenje, delo na polju, družinske praznike … Kako so v berilu 

označene matere/ženske in o

Deček zvečer v molitvi prosi za zdravje svoje mamice, ki ga zju

mu srajčko, reže jabolka, streže s kruhom in mu daje piti mleko. V molitvi se spomn

očeta, ki na pašo vodi teleta

mlinčke, kaže drobne živali in 

zajčje in lisičje luknje ter pti

1943). 

Mati rojena v kmečki družini se poro

odraščanjem otrok. Podnevi dela, gospodinji, skrbi za družino, pono

lahko pomaga otrokom pri uč

Deček meni, da je bolan. Ves 
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Graf 3: PODOBE SPOLNIH VLOG 
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sinu igrače ( mlinček, piščal, bič, šiba …). Pelje ga v gozd, ga poučuje o živalih. Ob njem se 

počuti varnega, saj meni, da je pogumen, močan in pošten mož. Hkrati je oče strog, 

nepopustljiv in odločen. Otroke kaznuje s palico. 

Vlogi očeta in mame se pri pripravah in praznovanjih krščanskih praznikov razlikujeta. Pred 

božičnim večerom oče postavi ogrodje jaslic, na deske položi mah in iz lubja sestavi hlevček. 

Otroci izrežejo in postavijo figure, mati medtem peče in pripravlja hrano (prav tam). 

Za blagoslov jedi, pred praznikom velike noči, mama pripravlja košaro, otroci sedijo na klopi 

in opazujejo. V košaro položi kolač, pirhe, korenino hrena, s pisanim prtom pokrije jedi, 

jerbas si položi na glavo. Ko se mati in otroci vrnejo z blagoslova, vzame oče nož, prekriža 

kolač in vsakemu odreže dva kosa, poleg jim da tudi dva pirha (prav tam). Ženskino delo 

vedno zahteva pripravo jedi, medtem ko oče in otroci krasijo ter pripravljajo praznično 

vzdušje.  

 Očitna delitev dela po spolu se kaže tudi v naslednjih primerih. V času trgatve ženske in 

otroci trgajo grozdje, mečejo v posode in jih pretresajo v brente. Možje – brentači nosijo 

polne brente grozdja v stiskalnico, število brent si označujejo na količke. »Veselo ukajo v 

vinogradih, vmes pa streljajo s samokresi.« (Prav tam: 31.) »Žene in dekleta pojo, se šalijo in 

smejejo«. (Prav tam.) Mati pripravi jedačo in pijačo. Speče kostanj, bel kruh, gibanico. Če so 

dobri časi speče tudi svinjske pečenke.  

»Pridnim žanjicam so rdeli obrazi kakor cvetoči mak, ko so krepko in neumorno vihtele ostro 

brušene srpe, da so padale bilke /…/ ter se zgrinjale na rokah žanjic v snope, ki so jih 

polagale nepovezane na ogone. A dasi je bilo žanjicam vroče kakor v zakurjeni peči, dasi so 

hitele, kar so jim moči popuščale, so vendar kramljale veselo in zadovoljno in se zvonko 

smejale.« (Prav tam: 84.) Gospodar in hlapec vežeta snope in jih pospravljala z njive.  

Izrazito gospodinjski so tudi naslednji primeri. 

Deklica Terezinka z materjo živi na robu vasi. »Bila je dobra, postrežljiva in ponižna deklica. 

Vroče je ljubila svojo mater in se trudila od ranega jutra do pozne noči, da bi ji mogla s čim 

boljšim postreči. /…/ Ko gre nekega dne /…/ mimo bele kapelice, ji pride nasproti stara in 

slaba ženica in jo prosi vbogajme. Deklica hitro poseže v žep in ji da kos kruha, ki ji je od 

kosila ostal.« (Prav tam: 52.) Terezinka je dobra, prijazna in ustrežljiva deklica, ki sama skrbi 

za svojo bolno mater. Čeprav sta siroti, nesebično pomaga tudi drugim. 
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Prav tako je sirota deklica Manca, ki kot pastirica služi od hiše do hiše. Postelje si v hlevu 

družine, pri kateri skrbi za živino. Ko jo po nekaj dneh obišče gospodinja in preveri njeno 

delo, se zelo razveseli, saj deklica za živino skrbi kot za svoje otroke (prav tam). 

Reven kmet pošilja svoje otroke v šolo z namenom, da si ustvarijo boljše življenje, medtem 

ko bogataš svoje otroke pušča doma, saj meni, da imajo vsega dovolj in z izobrazbo ne bodo 

ničesar pridobili. Otroci revnega kmeta se izobrazijo. Milko postane kolar, Janez kovač, 

Gregor skrben kmet, Anica je pridna in zvesta dekla, Neža postane šivilja. Otroci bogatega 

kmeta po očetovi smrti ostanejo sirote, saj oče ves denar zapravi, sami pa ga ne znajo zaslužiti 

(prav tam). 

Predmeti, ki označujejo matere/gospodinje so: potica, kolač, prt, košara, kos kruha, žep pri 

predpasniku, srp, očeta/moža pa označujejo žepni in kuhinjski nož, brenta, stiskalnica, vino, 

samokres, šiba … 

Emocionalnost je kategorija raznolikih čustev. Čeprav so občutljivost, čustvenost in jok 

značilne lastnosti žensk, se le-te značilnosti kažejo tudi pri moškem spolu. Najbolj je izražena 

ljubezen do staršev oz. matere. Deček meni, da njegova mama poje lepše kot ptica, da so 

njene oči lepše od najsvetlejših zvezd in da je njeno srce neizmerljivo (prav tam). 

Deček zvečer pred spanjem moli. Zahvaljuje se za hrano, oblačila ter prosi za skrb, zdravje 

staršev in sester (prav tam). 

Močna je ljubezen do domovine, ki jo skozi spomine in hrepenenja po domu izražajo možje iz 

tujine. Prav tako možje/dečki občutijo strah. Tonče ves prestrašen in bled priteče iz bližnjega 

brega, kjer je nabiral gozdne jagode. Potoži se očetu, da je videl veliko žival z dolgimi uhlji in 

debelimi očmi. Prepričan je, da je videl medveda, ko ga oče potolaži, da je bil le zajec (prav 

tam). Tonče razbija stereotip pogumnega in junaškega dečka, ki se ničesar ne prestraši.  

Sram občuti deklica, ko zaradi treme škofu ne more našteti šest resnic. Želi si pozabiti ta dan, 

čeprav je bil eden izmed najpomembnejših v njenem življenju (prav tam). 

Kategoriji poklic in igra sta izrazito moški, medtem ko  je pasivnost bolj ženske narave. Med 

poklici prevladujejo moška rokodelska dela: tesar, mizar, kovač, kovaški pomočnik, krojač in 

slikar. Omenjeni so tudi: pismonoša, pastir, kmet, mlinar, strojevodja in »bisagar«. Delo 

»bisagarja« je, da z oslom potuje v mesto in ljudem po naročilu iz trgovine nosi reči, ki jih 

potrebujejo. Možje naročajo moko, žito, vino, motiko, sekiro, ženske potrebujejo blago (prav 



38 
 

tam). Predstavniki visoko izobraženih so: minister, učitelj, kaplan, duhovnik in škof. Med 

ženskimi poklici sta omenjeni učiteljica in slikarka, ostale so kmetice, gospodinje, žanjice.  

Kategorija igra je izrazito deška, saj pri nobeni igri ni omenjene deklice. Nekatere igre so 

divje, razigrane, intenzivne, včasih  tudi nevarne. Pogosto zahtevajo spretnost rok, hitrost in 

iznajdljivost. Zanimive so tudi igrače. Med najpogostejšimi je žepni nožek. Deček ga 

uporablja za rezanje šib, pastirske palice, izdelovanje mlinčkov in ptičnice. Iz borovega lubja 

z njim izrezlja kravo, vola, iz vrbovega lesa piščali in puščice za lok.  

Deček je navdušen nad mlako, saj po njej s papirnatimi ladjicami prevaža pesek in češnjeve 

pečke, pozimi mu skorja ledu služi za drsališče (prav tam). 

Ob potočku dečka postavljata mlinčke, na drevesa pa privezujeta klopotce, ležeta v travnik in 

poslušata (prav tam).  

Kategorija pasivnost izrazito označuje revščino, ubogost in trpljenje otrok. Največkrat so to 

deklice, v nekaj primerih tudi dečki. Anica je uboga sirota. Mati in tri sestre so ji umrle, zato 

kot pastirica sama vsak dan pase ovce. Med skalami v duplini, porasli z mahom in praprotjo, 

se uleže in premišljuje. Želi si med oblake k materi in sestrama, saj na tem svetu zelo trpi 

(prav tam). 

Tudi deklica Ana je sirota brez družine, zato životari in pri tujcih prosi za hrano ter pijačo, za 

Jerico in Tončka, ki prav tako nimata staršev, pa skrbita stric in teta. 

Revna deklica – sirota brez staršev se odloči, da poišče starše. Ker ne pozna poti, zaide v 

temačen gozd in se izgubi. V temi deklica glasno zajoče (prav tam). 

Z revščino se spopada Francek. Ko v šoli učitelj prosi denar za učila, deček zajoče. Oče ni 

zaposlen, zato nimajo denarja. Učitelj ga razume in mu učilo podari (prav tam). 

Branko na trgu prodaja spomladanske zvončke, prav tako sestra, oče si išče zaposlitev. Mama 

mu je umrla. Ko se zvečer vrne domov, žalosten položi zvončke pod materino sliko (prav 

tam). 

Kategorija negativnih moških stereotipov zajema negativne lastnosti, ki jih izražajo 

dečki/možje. Med slabe lastnosti spadajo preklinjanje, prepiranje, nered, zamujanje, neznanje 

in kraja. Deček sosedu ukrade govorečo ptico. Le-ta ga dobi in  kaznuje (prav tam). 
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Kategorije: odnos do živali, kralj/vladar, intelektualna dejavnost, zgodovinska/znana 

osebnost, junak in posebneži so same po sebi bolj moške, kar dokazujejo naslednji primeri. 

Deček pomaga ptici Taščici prezimiti zimo. Medtem ko babica sedi ob peči za kolovratom in 

vnuku pripoveduje pravljico, se deček igra s ptico. Spomladi jo izpusti (prav tam). Stereotipno 

je označena tudi babica. Označujejo jo kolovrat, sedi ob peči in vnuka kratkočasi s pravljico.  

Negativen odnos do živali je opazen pri Romu, ki medveda sili plesat. Ker noče, ga tepe z 

bičem. Ves utrujen, lačen in nesrečen, se žival upre in zbeži v gozd (prav tam). 

Učitelj postavi matematično nalogo: »Vrane družijo se rade, pet na smreki jih čepi. Puška 

poči, ena pade, koliko jih še sedi?« (Prav tam: 21.) Deček preseneti z odgovorom in pravi, da 

nobena, saj se ostale ptice prestrašijo in odletijo, zato ga učitelj pohvali (prav tam).  

Junak je kraljevič, ki s poljubom reši spečo kraljično iz zakletega gradu, posebnež je 

ciganček, ki ves raztrgan in bos teka po snegu in igra gosli, mimoidoči mu dajejo darove.  

Pravična, modra in poštena sta kralj/cesar Viktor Emanuel III in kralj Matjaž, kot 

zgodovinska/znana osebnost je v berilu večkrat omenjen Slomšek. 

Kategorije: zlo, stereotipna lepota, šport in odhod v svet v tem berilu niso zastopane.  
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Oče je v družini pogosto vzornik svojih otrok. Le-ti ga želijo posnemati, spoštujejo, 

občudujejo njega in njegovo delo ter se od njega vedno kaj naučijo. Oče je strog, a tudi 

pomemben člen pri učenju in vzgajanju otrok. Mati pri varstvu in pazljivosti otrok včasih 

pretirava. O tem pripovedujejo naslednji primeri.  

Alenka vsak večer prinese očetu copate, ko se vrne z dela. Ko jo teta povabi na izlet, jo  

deklica zavrne, saj jo skrbi, kdo bo očetu prinesel copate, če nje ne bo doma (prav tam). 

Deček Miško želi biti takšen, kot je njegov očka, zato si na glavo povezne njegovo kučmo, 

vzame njegovo palico in se postavi na cesto, da bi ga opazili mimoidoči (prav tam). 

Bojanova mati kliče zdravnika, saj se boji, da bo sin zbolel, ker je odšel na delo. Zdravnik jo 

zavrne, saj meni, da mu bodo svež zrak, toplo sonce in delo le koristili (prav tam). 

Očka in sin se peljeta z vlakom in se pogovarjata o tem, kako nekateri ljudje kradejo, 

uničujejo in izkoriščajo tujo lastnino (prav tam). 

Predmeti, ki stereotipno označujejo žensko/mamo/gospodinjo so: metla, koš, lonec, igla, peč, 

košara, hrana (žganci, mleko, mlečna kaša), moškega/očeta pa označujejo: palica, klobuk, 

kučma, nož. 

Obsežna je kategorija iger. Prevladujejo igre na snegu (kepanje, sankanje, drsanje), ki se jih 

udeležujejo tako deklice kot dečki. Izraziti igri po spolu sta: Zinkina prodajalna, kjer deklica 

igra vlogo prodajalke in Gledališče, kjer je deklica mama, deček pa zdravnik. Deček Janko se 

igra igro Deseta dežela Narobija, kjer je lahko vse razmetano in neurejeno. Janko razmeče vse 

zvezke, knjige, igrače, ne dela domačih nalog in počne vse, kar si želi. Tudi mama se odloči, 

da gre z njim v to deželo, da ji ne bo treba kuhati in pripravljati kosila, kar dečku ni všeč, saj 

se boji, da bo ostal brez hrane (prav tam). Mama je omenjena kot gospodinja, ki skrbi za red, 

kuho in čistočo. Deček je nagajiv, pogumen, razposajen in razgrajaški. Nagajivi so tudi otroci, 

ki se skrivajo po stanovanju in se igrajo nevihto (ugašajo in prižigajo luči, prevračajo stole ter 

polivajo vodo po stanovanju).  

V berilu je veliko moških/dečkov negativcev. Dečki nočejo hoditi v šolo, saj se raje potepajo, 

lenuharijo in nagajajo. Pred svojimi prijatelji se Lukec hvali, kako ga domače živali ubogajo. 

Na skrivaj jih ščipa, da: krava zabode z rogmi, konj brcne, muca zapuha, kuža pa zarenči ga 

zgrabi za nogo, ko mu deček stopi na rep. Luka zajoče, prijatelji spoznajo njegove laži (prav 

tam). Negativen moški stereotip izraža tudi pek, ki skuša pretentati in ogoljufati dečka, saj mu 
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hoče za enako ceno prodati manj kruha. Deček sprevidi njegovo goljufijo, zato mu ne da 

denarja (prav tam). 

V kategoriji emocionalnosti prevladujeta čustvi strah in žalost. Tonče se prestraši zajca, saj je 

prepričan, da je srečal medveda, deklica joče in žaluje, ker ji je umrla mamica.  

Junaki so dečki, ki delajo dobra dela in nesebično pomagajo šibkejšim od sebe. Deček 

Janezek naredi dobro delo in popravi mostiček, France opozori prijatelja, da mora z 

izposojenimi knjigami lepo ravnati, Janko da polovico svojega kruha prijatelju Vidu, ker je 

izgubil malico. Ivo pomaga stari in ubogi ženici, ko ji spodrsne in pade, Janez odstopi 

invalidu sedež na avtobusu, pastirja pomagata ranjenemu partizanu, ki se skriva v grmovju.  

Kategorija posebnežev zajema tako deklice kot dečke. Le-ti so samotarji, ki živijo z živalmi 

ali se le pogovarjajo z njimi. Dobra, prijazna in ustrežljiva je »uboga deklica«, ki si za najdeni 

denar kupi »piskrček«. »Deklica je pometala in našla novec. Za ta novec je kupila piskrc in 

šla nabirat jagode.« (Prav tam: 70.) Ponoči želijo pri njej prenočiti živali, kar jim ustrežljiva 

deklica tudi dovoli. Ker je pretesno, »piskrček« poči, deklica pa zajoče. Dobra je tudi deklica 

Ankica, ki jo ptičica prosi za hrano in prenočišče, saj meni: »Tako dober kot ti, ni drugje 

nihče! /…/ V tvoje očke pogledam, pa vidim tvoje dobro srce!« (Prav tam: 95.) S ptico se 

pogovarja tudi  deček. 

Kategorija, ki neenakovredno označuje moškega in žensko, je poklic. Moških poklicev je več, 

so zahtevnejši in pomembnejši. S tem so jim dodeljeni ugled, moč, pomembnost, izobraženost 

in dominantnost. Poklici in dela, ki jih opravljajo so: učitelj, rudar, pek, zdravnik, tesar, 

kovač, mlinar, pilot, taksist, topničar, strojevodja, kurjač, kmet in pastir. Ženska je učiteljica, 

mlinarica, pastirica in gospodinja.  

Intelektualna dejavnost je kategorija, ki zastopa moški spol. Povezana je z učenjem otrok. 

Deček v šoli preseneti učitelja s pametnim odgovorom, oče kupi sinu Prvo berilo, da bo tudi 

on lahko bral, tako kot bere sam, Ivo se  med šolskim letom nauči brati in pisati. 

Od zgodovinskih/znanih osebnosti je omenjen Tito. Slednji predstavlja pomembnega, 

spoštovanega in ljubljenega maršala, ki je ljudem v ponos. 

Odnos do živali se pojavi dvakrat. Deček Mihec izkazuje negativen odnos do ptic, ko v njih 

meče kamenje, pozitiven odnos do ptic izkazujejo otroci, ki jih pozimi hranijo z orehi. Odhod 
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od doma je omenjen enkrat, in sicer, ko Janez odhaja v vojsko. Poslavlja se od brata Tineta, ki 

mu svetuje naj se uči, da bo postal general v vojski (prav tam). 

Kategorije pasivnost, zlo, stereotipna lepota, kralj/vladar in šport niso zastopane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. 3 ČETRTO BERILO

5. 3. 1 Kvantitativna analiza

Graf 7: DELEŽ BESEDIL AVTORJEV IN AVTORIC
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ETRTO BERILO (berilo za 4. razred osemletne OŠ), letnik: 1961

5. 3. 1 Kvantitativna analiza 

Graf 7: DELEŽ BESEDIL AVTORJEV IN AVTORIC 
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5. 3. 2 Kvalitativna analiza 

Graf 9: PODOBE SPOLNIH VLOG
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spet drugi opisujejo spomine na svojo mladost.

Cankar se spominja svojih dni vse do tretjega leta starosti, ko jim je pogorela hiša. V 

spominih so omenjene ženske: »Jezus! Je vzkliknila sestra. /…/ 

/…/ Prikaže pa se nenadoma mati, 

začudena; /…/ tudi teta Micka je bila vsa bela in na belo pogrnjeni mizi je stala skleda belih, 

žlahtno dišečih štrukljev.« (Cvetko,

ljudi okrog sebe. Ob njem so sestra, mati, tet

na otroke ter opravljale gospodinjska dela. 

 Veliko besedil je nastalo po vojni, ko se je slovensko ozemlje že osvobodilo, zato nekatera 

besedila govorijo ravno o napredovanju, vzpenjanju naroda, bo

dela. 

Najpogosteje sta od čustev v besedilih izražena strah in ljubezen. O tem veliko povedo 

naslednji primeri.  Pri Piki sta na obisku prijatelja Anica in Tomaž. Pika jima zatrjuje, da so 
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Graf 9: PODOBE SPOLNIH VLOG 

Graf prikazuje, da je najobsežnejša kategorija emocionalnosti. Večina besedil je 
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ko Anica ugovarja, saj jo je zelo strah. Po krajšem premisleku se odločijo in pogledajo na 

podstrešje. Tam ni ničesar, zato Pika meni, da so vsi strahovi odšli na zborovanje (prav tam). 

Pika razbija stereotip boječe se deklice, saj je zelo pogumna in močna. Ničesar se ne boji. 

Nosi tipične značilnosti fanta. Stereotipno je označena Anica. Ves čas se drži Tomaža in Pike. 

Je zelo boječa, tiha, umirjena. »A … a … ali so na podstrešju duhovi? /…/ U … u … u … 

balinajo s svojimi glavami? /…/ Ojoj, Pika, od strahu sem skoraj umrla« (Prav tam: 25–27.) 

Deček – »Tretjinek« pomaga čredniku gnati govedo na pašo v planine. Neko popoldne pastir 

ugotovi, da tri krave manjkajo, zato jih gre iskat. Deček ostane sam in pazi na čredo. Začne se 

huda nevihta, zato se  z živino vrne h koči. Med grmenjem in bliskanjem je dečka zelo strah. 

Ves čas gleda okrog sebe in nestrpno čaka pastirja. Ko se le-ta vrne, mu deček ne prizna, da 

ga je bilo zelo strah (prav tam). 

Močna je ljubezen moških do svojih mater. Deček ljubezen do matere izkaže tako, da ji 

nabere najljubših cvetlic iz kraja, ki se ga zelo boji. Pogumno se spopade s strahom, se žrtvuje  

in osreči mamo, ki jo ima neizmerno rad. Deček mamo poveličuje, jo ima za najlepšo in 

čudovito žensko (prav tam).  

Naslednjo obsežno kategorijo zastopajo junaki/heroji. Tu je moška podoba najbolj 

reprezentirana, vendar so med njimi tudi ženske. Junaki so predvsem partizani, borci za 

svobodo naroda in ozemlja. Zelo slikovito boje partizanov ilustrirajo naslednji primeri. 

Pohorski bataljon odkrijejo Nemci in ga napadejo. Partizani samozavestno krijejo svoje 

ozemlje in se borijo proti napadalcem. » /…/ Tisti, ki so bili pripravljeni, so planili za okope, 

ostali so drli k zemljankam, kjer so imeli orožje. /…/ Šarh se je srečno rešil s stražarskega 

mesta. Ležeč za okopom med svojima dvema sinovoma je mirno meril. /…/ Sulič je nameril 

vanj, revsknilo je in oni se je prekopicnil. /…/ Silvo se je smejal nad mitraljezom, v gozdu 

pred njim je bežalo nekaj vermanov po bregu navzdol. /…/ Zdravnik Mravljak se je plazil k 

ranjenim, jim skušal ustavljati kri in jih odnašati v zemljanke.« (Prav tam: 119–120.) Borijo 

se tudi ženske. »Katarina je zasedla z ženskami zahodni del taborišča. Kadar koli se je 

sprožila težka mauserica, se ji je streslo drobno telo. Sonja in Silva sta tolkli iz svojih 

avstrijskih pušk. /…/ Tedaj se je Sonja vzpela in vrgla odvito jugoslovansko bombo.« (Prav 

tam: 120.) 

Podobno se dogaja Matjaževi vojski na Koroškem. Ko prispejo v vas, so prepričani, da tam ni 

več njihovih nasprotnikov. Po zmagoslavnem sprejemu domačinov se utaborijo v bližnjem 
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gozdu. Za njihov tabor izvedo Nemci in jih pri večerji napadejo ter preženejo. Presenečeni in 

nepoškodovani partizani nepričakovano napadejo nazaj. »Zgoraj je vodil nekaj fantov komisar 

Rajko. V sredi je s tremi napadal komandant Kranjc, na desnem krilu je prodiral Groga, ob 

njem njegova hrabra žena Katarina. Udarili so po Švabih iznenada in vsi naenkrat. /…/ To je 

bila zmaga.« (Prav tam: 123–124.) Čeprav nepripravljeni, se borijo pošteno, samozavestno in 

z namenom, da dobijo svoje orožje in ozemlje nazaj. Partizanka Katarina razbija stereotip, saj 

je reprezentirana kot pogumna, močna vojakinja, ki poveljuje ženskemu delu tabora. 

Junak je tudi Lola Ribar – mladenič, ki umre v letalskem bombnem napadu, medtem ko je  

poslan k zaveznikom v Italijo kot predstavnik vojne organizacije partizanov. »Bil je zelo 

pameten in nadarjen mladenič, ki je mnogo obetal.« (Prav tam: 125.) 

Junaško je dejanje vojaka Ivice in njegovega prijatelja Franja. S pomočjo vohunjenja jima 

uspe ukrasti nemško letalo in ga prepeljati k partizanom. » /…/ ob Ivici, ki so ga poznali že od 

prej, je stal mlad in krepak fant, po rasti majhen, a širokopleč. /…/ Smehljal se je ljudem, ki 

so ga obkrožali. /…/ ljudje so kar v trenutku vzljubili tega pilota s kostanjevimi lasmi in z 

velikimi modrimi, pametnimi očmi.« (Prav tam: 126–127.)  

Ne le, da so njihova dejanja junaška, stereotipno so označene tudi njihove vizualne, telesne in 

značajske značilnosti. Vsi so mladi, krepki, veseli, nasmejani, simpatični, pametni, nadarjeni, 

močni, pogumni … Pri ženski je izpostavljeno drobno, šibko telo. 

Štirinajsta divizija, ki jo sestavljajo tri najhrabrejše brigade slovenske vojske, prispe na 

Štajersko. Ljudje so presenečeni nad njimi, zato odpirajo okna in jih pozdravljajo. »To bo 

ropotalo,« reče star možak, ki kuka izza skednja. – /…/ »Kam pa fantje, kam?« vprašuje 

kmetica. – »Kam, mamica? Švabe bomo pregnali iz naše zelene Štajerske!« Odgovori kurir 

Martin. – »No, vendar enkrat,« pravi gospodinja. (Prav tam: 136.) Medtem ko starejši, ženske 

in otroci čakajo doma, se možje pogumno borijo v vojski. Odlomek jasno opredeljuje vlogo 

oboroženih vojakov – junakov, ki prihajajo v boj proti sovražnikom in tistih, ki nemočno 

čakajo doma (starejši, otroci in ženske). Mladi možje/vojaki so hrabri, pogumni, močni, 

pametni, samozavestni, veseli in pozitivno naravnani.  

Vojaki med sabo ohranjajo močno vez, prijateljstvo in spoštovanje drug do drugega. Čeprav 

so lačni, žejni, utrujeni in izčrpani, nočejo pojesti rezervne hrane vrhovnega komandanta Tita. 

Ljubezen in spoštovanje do njega sta tako močna, da so se zanj pripravljeni žrtvovati (prav 

tam). Prav tako se žrtvujejo za narod, domovino, prijatelje, sotrpine in ranjence. Petčlanska 
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skupina vojakov si po več dneh lakote zaželi pečeno kokoš. Ko jo nekje v vasi le dobijo, se 

utaborijo in spečejo, jim bolničarka predlaga, naj meso raje razdelijo ranjencem, da bodo 

hitreje okrevali. Brez oklevanja kokoško dajo ranjenim vojakom, sami pa počakajo na drugo 

hrano (prav tam). Kaže se njihov pozitiven in nesebičen odnos do prijateljev. 

Junaki  niso le vojaki. Sedemletnega dečka – Nikola Tesla gasilci okronajo za junaka, saj jim 

pomaga rešiti težavo pri preizkušnji nove brizgalne za črpanje vode. Medtem ko gasilski 

poveljniki in drugi člani popravljajo in iščejo težavo, saj brizgalna ne deluje, deček z 

zanimanjem opazuje stroj. Kar naenkrat se  sleče, skoči v vodo in odvozla sesalno cev, ki črpa 

vodo. (Prav tam.) Deček je označen stereotipno. Je pogumen, iznajdljiv, pameten, spreten in 

dober opazovalec.  

Prav tako junaško nalogo opravi radijski amater Matija. V Sarajevu zboli deklica Jasna, ki za 

ozdravitev nujno potrebuje neko zdravilo. Preko radijskih postaj poizvedujejo in iščejo, 

dokler ga nekje v tujini ne najdejo. Radijski delavec Matija ga  sam, še pravočasno, dostavi iz 

letališča do bolnišnice (prav tam). 

Kategoriji negativni moški stereotip in poklic sta presenetljivo zelo obsežni. Prva je izrazito 

moška in hkrati negativna, kar zgovorno prikazujejo naslednji primeri. 

Brkin prinese cigaro »Viržinko« in jo ponudi vsem prijateljem. Skrijejo se za hlev in kadijo. 

Najprej skozi usta, potem skozi nos, dokler se eden izmed njih ne omami (prav tam). 

Deček Marjan prepriča deklico Bredo, da ponagajata vojakom. Z rdečo oljno kredo rišeta po 

stenah hiš ob Ljubljanici, dokler ju ne zagleda vojak in ju začne loviti (prav tam). Marjan je 

drzen, nagajiv in pogumen, medtem ko je deklica zelo boječa in prestrašena.  

Policisti vklenejo očeta Kričmana in njegovega sina, ker naj bi skrivala orožje, ki so ga 

odvrgli Nemci v času vojne ter ju peljejo na policijsko postajo. »Obraz mu je odseval trmasto 

upornost in ponos. /…/ Za njim je šel sin. /…/ Sredi otrok se je poganjala Kričmanica. Tiščala 

si je predpasnik na oči. Njen zbegani glas se je razlegal daleč po vrhih.« (Prav tam: 105–

107.) Kričman je trmast, uporniški, pogumen in ponosen, saj spretno skriva svoja dejanja, 

medtem ko ženska joče in se zakriva s predpasnikom.  

Partizan Vukajlo posluša predavanje o Zemlji in zmajuje z glavo, saj ne verjame, da je le-ta 

okrogla. Ko se neke noči umikajo pred sovražnikom, hodijo vso noč, zjutraj pa spoznajo, da 

so se vrnili na isto mesto. Od takrat verjame, da je zemlja res okrogla (prav tam).  
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Neroden in neumen je tudi deček Jurček, ki nosi po vasi platno. V zameno dobi moko in jo 

nalaga v koš. Ker koša pred tem ne obloži, med potjo domov moko raztrese. Doma se vsi iz 

njega norčujejo (prav tam). 

Moški s kovčkom povzroči eksplozijo bencinske črpalke in zbeži (prav tam).  

Partizan Nikoletina radovedno poizveduje, kaj se dogaja na seji v dvorani. Ker mu stražar ne 

dovoli vstopiti, se prepira in trmasto vztraja, dokler le-ta ne popusti in mu dovoli, da pokuka 

na sejo (prav tam).  

Partizani izvedo, da imajo na bližnji domačiji kislo vodo. Ko pridejo do tja, dobijo le eno 

steklenico za celo četo. Dogovorijo se, da vsak popije le dva požirka. Predzadnji pohlepno in 

z užitkom popije vse, zato za zadnjega vojaka zmanjka. »Dva požirka, ki ju je smel vsak izmed 

nas potegniti iz steklenice, sta povzročila med nami čudno napetost, celo nekako sovraštvo. 

Naše tovarištvo, pravičnost, značaj slehernega izmed nas, smo merili v tistih trenutkih po tem, 

kako dolg je požirek kisle vode.« (Prav tam: 144.) 

Starejši muslimanski duhovnik se prepira in preklinja, saj ne verjame, da lahko avtobus 

pripelje v njegov kraj v dvajsetih minutah. Meni, da je to nemogoče, saj je znano vsem, da je 

do tja dve uri hoda (prav tam). 

Deček Peter spretno laže sosedu, da so vsi otroci zaprti v šoli, le njemu, ker vse zna, je 

učiteljica dovolila domov. Poleg tega si izmišljuje, da je na Bledu morje, kjer živi morski pes 

ali volk. Ko prispeta do vasi, gospod opazi vse otroke na ulici in tako spozna, da mu je deček 

vso pot lagal (prav tam). 

Prav tako laže Kozlarjev Izidor svojim prijateljem. Zatrjuje jim, da je dan prej našel prav na 

tem mestu kačo, jo prijel za vrat in odnesel domov. Dal ji je piti mleko, jo uspaval in jo 

položil na vrt. Slednja se je vrnila nazaj v gozd. Fantje mu ne verjamejo, zato ga z zvijačo 

kmalu dobijo na laži (prav tam). 

Fant se ima za gospoda. Je vedno lepo oblečen, se nikoli ne uči, vedno samo kritizira in 

godrnja, nič koristnega ne dela, zapravlja očetov denar, je brezsrčen, mati mu čisti čevlje … 

Ko pride čas mature, izjavi: »Če jo vsak osel naredi, jo bom naredil tudi jaz!« (Prav tam: 

210–211.) Pa mu ne uspe, čeprav poskusi trikrat.  
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V stanovanjski hiši se prepirata čistilec greznic Miha in klepar. Ker Miha čisti sosedovo 

greznico, pri kleparju zelo smrdi, zato ga slednji napade. Preklinjata in napadata drug 

drugega, dokler se Miha ne razjezi in kleparja postavi v greznico (prav tam). 

Zgovorna je kategorija poklicev, ki opredeljuje raznolike, fizično zahtevne in intelektualne 

poklice moških, medtem ko so ženske v slednji kategoriji zgolj malo reprezentirane. Moški je: 

slikar, strojevodja, kurjač, rudar, žagar, krojač, železar, delavec na naftnem polju, zdravnik, 

pesnik, duhovnik, žandar, pastir, gasilec, pilot, novinar, znanstvenik, radijski delavec, mornar, 

mesar, železničar, učitelj, zidar, drvar, pisar, lončar in čevljar. Med vojno so bili možje tudi: 

vrhovni komandir, komandant, poveljnik, partizan, zdravnik, bolničar … Omenjeni ženski 

poklici so: spletična, mojškra, kmetica, delavka, gospodinja, pletilja, tkalka, bolničarka, 

kuharica in prodajalka. Zelo zgovorna in stereotipno naravnana je naslednja zgodba. V tovarni 

pregleduje zdravnik izčrpane in utrujene rudniške delavce. Vsi so presuhi, saj za kosilo pojedo 

le kos kruha in nekaj zelenjave na dan, medtem ko fizično delajo tudi po osemnajst ur. Slednji 

predlaga vodstvu, naj zgradijo restavracije. Po večdnevnem pregovarjanju se delavci odločijo, 

da dajo polovico plače za gradnjo. Kmalu ob rudniških poteh nastanejo nove zgradbe –  

restavracije. Delavci so nad njimi navdušeni, nekoliko manj pa njihove žene. »Utrujen sede 

miner doma za mizo. Žena mu prinese večerjo. Miner gleda nekaj črnega na krožniku, potem 

pa molče udari z roko po mizi in trešči krožnik z večerjo ob tla.« » Žena kuhati ne znaš!« 

»Deset let sem znala, zdaj pa ne znam.« (Prav tam: 233–236.) Vsi možje se začno pritoževali 

nad kuho doma, zato si ženske ogledajo kuho in hrano v restavraciji. Tam jih potem zaposlijo 

in jih naučijo kuhati. Kmalu premogovnik postane gospodinjska šola. 

V kategoriji pasivnost prevladuje revščina. Sirote so predvsem dečki, čeprav naj bi bila 

slednja bolj reprezentirana s strani žensk.  

Deček – sirota dobi denar in ga zapravi za vrečo dateljnov, ki mu sploh ne teknejo. Vse skupaj 

odvrže in se žalostno vrne domov. »Mati je koruzni močnik, od dne do dne, od tedna do 

tedna. Morda že več ne ve, da je bil kruh kje na svetu.« (Prav tam: 20.) Deček je jezen in 

razočaran. Ves obupan materi prizna napako, slednja le zajoče. Ženska je prikazana kot 

občutljiva, uboga, vendar odpustljiva za napake svojih otrok. 

Osiroteli, lačni in prezebli otroci ležijo na senu in sanjajo o krompirčku. Grejejo jih le misli na 

toplo in obilno hrano (prav tam). 
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V pristanišču se zbira množica ljudi. Med njimi kriči mlada žena, da ji je dežnik padel v 

morje. Tistemu, ki ji ga prinese, obljubi deset lir. Osiroteli deček brez obotavljanja skoči v 

blatno in smrdečo se vodo in ji vrne dežnik. Ko prosi za obljubljen denar, ga ženska grdo 

ozmerja. Da mu nekaj drobiža, ki ji ga deček vrže nazaj (prav tam). Oba sta označena 

stereotipno. Deček je pogumen, junaški, skrben, prijazen in dober, medtem ko je ženska 

nesramna, neprijazna, pohlepna in prepirljiva. Dečkova mama je slabotna, očeta nima, vsak 

dan jejo le školjke, ki jih nalovi stric. Čeprav nima ničesar, vztraja in išče načine, kako bi 

pomagal svoji družini. 

Za šestletno deklico skrbi gospodinja Štefanija, ker je njena mama v bolnišnici. Ko gresta s 

trga domov, orožniki napadejo mimoidoče in deklico ustrelijo (prav tam). 

Vorancu je hudo, ko vidi osemdesetletno babico žeti ajdo na njivi. Prepričuje jo, naj gre z 

njim domov, vendar noče. Zaveda se, da to delo opravlja zadnjič, saj se bliža njena smrt. 

Babica je zgarana, utrujena, izčrpana, nemočna, slabokrvna. Ves čas pogleduje k cerkvi in 

pokopališču ter se tiho poslavlja (prav tam). 

Prav tako pasivno in nesrečno odhajajo starejši, žene in otroci iz svojih domov, ko jih vojaki, 

vklenjene z verigami, vodijo v koncentracijska taborišča (prav tam). 

Kategorija gospodinjstvo naj bi reprezentirala predvsem žensko populacijo, vendar v teh 

besedilih ženski spol ni najbolj izrazit. Pomembne so vloge ostalih družinskih članov, zlasti 

otrok, kar opisujejo naslednji primeri. 

Izrazito gospodinjska je zgodba o materi, ki rodi pet otrok – dečkov. Ti fantje so zelo nagajivi 

in leni. Prvi se samo potepa, drugi cele dneve poležava, dva se neprestano pretepata, s petim 

pa tako nič ni. Mati – uboga reva, sama le tiho čaka in trpi, ko se nekega dne hudo razjezi in 

jim pokaže z brezovo palico. Otroci so od takrat zelo pridni (prav tam).  

Sestradani in utrujeni otroci, čakajoči na mater in večerjo, se pogovarjajo o očetovi vrnitvi. 

Ker je zidar, dela daleč v mestu. Otroci ugibajo, ali bo prinesel kakšno dobroto (klobaso, 

kolač), ki jo le redko zaužijejo in se pogovarjajo o resnejših stvareh. »Če se le ne bi zgodila 

kakšna nesreča,« je rekla Lizika, kakor se je zanjo spodobilo, saj je bila ženska. /…/ 

»Zidarsko delo je nevarno.« /…/ Franček je hodil v tretji razred, lahko je razložil besedo 

nevarnost. »/…/ tam, daleč od nas, zidajo same velike hiše, palače jim pravijo, in vse so višje 

od našega jagnjeda. Mati že vedo zakaj se bojijo.« (Prav tam: 39–40.) Družina je označena 

stereotipno. Oče je odsoten in opravlja pomembno, težko in zahtevno delo, medtem ko je 
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mama gospodinja, ki skrbi za otroke. Otroci se že zgledujejo po starših in sprejemajo njune 

lastnosti glede na spol. Hči se kot mama boji, da se očetu ne bi zgodila kakšna nesreča, dečka 

pa, tako kot njun oče, želita postati zidarja.  

Za otroke in družino po navadi skrbijo matere, saj so očetje večino časa zdoma, na delu. Ko 

otroci odraščajo, postajajo odgovorni sami zase, skrb staršev še vedno ostaja. Oče dveh sinov 

pred smrtjo izrazi poslednjo željo. Ko se starec poslavlja, želi od svojih dveh sinov slišati 

prisego, da se nikoli ne bosta sprla in se bojevala med sabo. Zaveda se, da je eden izmed njiju 

zelo ognjevit in maščevalen, zato od njiju zahteva, da četudi se spreta, naj se v miru 

pogovorita in razrešita zadevo. Sinova nad ognjem obljubita in prisežeta, da se nikoli ne bosta 

sovražila ali si kakorkoli nagajala (prav tam).  

Poleg gospodinjenja je pomembno delo na polju. Robinzon Crusoe, ki po brodolomu ostane 

sam na samotnem otoku, po naključju najde nekaj zrn ječmena in riža. Ker meni, da so smeti, 

semena odvrže. Po kakšnem mesecu dni žito vzkali, zato zrna skrbno pobere in jih shrani za 

naslednjo setev. Šele četrto leto mu uspe pridelati nekaj več žita, da ga je dovolj za hrano in 

seme (prav tam). 

Kategorija zlo je v tem berilu zelo obsežna in reprezentirana le s strani moškega spola. Kako 

je to zastopano, slikovito opisujejo naslednji primeri. 

Kostadin Beg povabi prijatelja kraljeviča Marka na gostijo. Slednji ga zaradi njegovih treh 

nečloveških dejanj zavrne. Siroti, ki prosita za milost, hrano in pijačo, nažene in ozmerja z 

gnusobami, siroti, preoblečeni v bogataša sprejme in ju posede ob sebi ter jima streže z 

najboljšimi in najslajšimi jedmi, svoje obubožane prijatelje posede za drugo mizo stran od 

sebe. Zadnje nečloveško dejanje je to, da svojih staršev nima ob sebi, da bi pili, jedli in se 

veselili z njim. Kraljevič Marko meni, da je Beg Kostadin nepošten, krivičen, zloben in 

pohleven (prav tam). Kostadin Beg predstavlja zlobnega, pohlepnega, nepravičnega bogataša, 

ki sprejema in gosti le bogate ljudi, medtem ko revne zavrača in sovraži. Njegov nasprotnik je 

pravičen, pošten, dober, usmiljen in dobrotljiv kraljevič Marko.  

Prav tako je zloben, neusmiljen in pohlepen bogat graščak, saj da v ječo zapreti ubogega, 

revnega tlačana, ker mu le-ta ne more darovati »krajcarja«. Ječar ga zapre in po letu dni, ko 

graščak spet pobira tlako, se spomni, da je tlačan v ječi. Tam najde le še kup kosti 

preminulega kmeta (prav tam).   



54 
 

Trpljenje in hudobijo povzročajo Turki, saj vsakih šest let pobirajo zdrave, bistre in čedne 

dečke stare od deset do petnajst let. Posedejo  jih v košare in jih na konjih v dolgih procesijah 

odvažajo v tujino, kjer  jih urijo v močne vojake. Za njimi korakajo starši in sorodniki otrok 

ter se poslavljajo od njih. »Bile so to po večini ženske, največkrat matere, babice ali sestre 

ugrabljenih dečkov. Kadar so se preveč približale, so jih agovi konjeniki razganjali in tepli s 

svojimi biči, ali pa so med glasnim kričanjem poganjali svoje konje medse. /…/ Zlasti matere 

so bile vztrajne in jih ni bilo mogoče zadržati. /…/ Toda pot je dolga, zemlja trda, telo šibko, 

Turčini pa silni in neusmiljeni. Tako so ženske postopoma zaostajale; utrujene od hoje in 

preganjane od udarcev so druga za drugo odnehale.« (Prav tam: 75–77.) Vse osebe so 

označene stereotipno. Moški –Turki  so močni, grobi, nasilni in neusmiljeni konjeniki, dečki 

so bistri, pogumni, zdravi in čedni, ženske – zlasti matere so prikazane kot vztrajne, 

občutljive, nemočne, nesrečne in trpeče.  

Podobno kot ti turški velikaši, so bili tudi drugi poglavarji in graščaki nasilni, zlobni in 

neusmiljeni do kmetov, tlačanov in drugih podrejenih. Pomembna jim je bila veličina 

njihovega bogastva, ozemlja in lastnine, zato je bil njihov odnos do drugih nečloveški. 

Z nečloveškim odnosom se sreča tudi mladenič, ko išče v Celovcu službo. Uradnik celovške 

klavnice ga sprejme v pisarno in pregleda njegove dokumente. Ko mladeniča vpraša po 

narodni pripadnosti in le-ta izjavi, da je Slovenec, ga takoj zavrne. »A tako! Potem pa zate 

tukaj nimamo dela. Mi smo mestno podjetje.« »Njegov glas je bil zloben, odkrito sovražen, ko 

mi je vračal knjižico. Potem me ni več pogledal.« (Prav tam: 87–88.) Moški – delodajalec 

izraža odkrit, sovražen in negativen odnos do pripadnikov slovenskega naroda. 

Zloben, izkoriščevalski odnos imajo nekateri delodajalci do svojih delavcev. Deček Viljem že 

od osmega leta dela v lončarstvu vsak dan od šeste ure zjutraj do devete ure zvečer, včasih 

tudi cel dan in celo noč. Za dnevno plačilo dobi nekaj drobiža, nočno delo pa ni plačano (prav 

tam). Otroci – sirote žrtvujejo svoja življenja, zdravje in šibka telesa za nizko plačilo, medtem 

ko zlobni in izkoriščevalski delodajalci zaradi njih bogatijo. 

Intelektualna dejavnost, igra, odnos do živali in odhod v svet so izrazito moške kategorije. 

Med intelektualce sodijo dečki, ki po vojni sestavijo novo godbo. Med njimi ni nobene 

deklice (prav tam).  

Pisatelj France Bevk se spominja svoje prve knjige, ki jo je napisal še kot otrok. Pisal je o 

dedu, ki je med vojsko lovil razbojnika. Knjigo je skrival, vendar ga je zasačila teta in se mu 
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posmehovala. Čeprav se je iz njega norčevala, je bil trdno odločen, da bo napisal še kakšno 

(prav tam). 

Trdina navdušen nad srečanjem s Francetom Prešernom, recitira njegovo pesem, skromen 

prodajalec dežnikov pa pride do pomembnega odkritja, odkritja bakterij. 

Prav tako v kategoriji igra ni zastopanih deklic. Deček Stanko od prijatelja kupi fračo in se z 

njo uči streljati. Ko se izuri v streljanju, mu uspe ustreliti ptička. Najprej ves presrečen, potem 

pa žalosten in prestrašen zbeži domov ter poskuša izbrisati nastali dogodek. »V kuhinji je mati 

krpala nogavico. Ko so se vrata odprla in je Stanko vstopil, je pogledala iznad očal in se 

začudila.« »Kaj se je zgodilo, Stanko?« /…/ »Nič« »Mati ni več izpraševala, le tu in tam 

skrbno pogledala sina. Ko pa je videla, da mu izginja bledica z lic, se je pomirila in se 

poglobila v svoje delo.« (Prav tam: 35.) Stanko je zelo pogumen, vesel, razigran in nagajiv 

fant. Smrt ptička ga prestraši in spremeni v dobrega fanta. Stereotipno je označena njegova 

mati, saj v kuhinji krpa nogavico in skrbi za sina. Tudi ostale igre dečkov so fizično aktivne, 

nekatere celo nevarne.  

Pozitiven odnos do živali je bolj izrazit pri dečkih kot pri deklicah. Deček ima zelo rad zajčke, 

celo tako zelo rad, da ne je zajčjega mesa. Ko oče prinese domov mladega zajčka, sinu naroči 

naj ga dobro krmi, da ga bodo imeli za meso. Dečku se žival zasmili, zato jo izpusti (prav 

tam). Oče je do sinove odločitve zelo strog in nerazumevajoč, medtem ko mati spoštuje 

njegovo odločitev in ga pri tem podpira.  

Odhod v svet je povezan z vojsko in delom, kar je tudi pomemben razlog, da so od doma 

odhajali predvsem možje. Mnogi so morali od doma že kot otroci in mladeniči, saj so doma 

živeli v revščini in trpljenju. Po dečka Trubarja pride grajski pisar. Mati mu daje življenjske 

napotke, svari ga, naj bo priden in naj pazi na culo ter denar. Ko pride mlad, zelo skrbno 

oblečen, s kratko negovano bradico grajski pisar, mama glasno zajoče in sina močno objame. 

Oče je pred visokim gospodom ponižen. Nervozno pospremi dečka na pot, mlajša brata ga le 

spoštljivo opazujeta (prav tam). Starša sta označena stereotipno. Mati je do sina zelo skrbna. 

Ob njegovem odhodu izraža bolečino, žalost, jok. Oče žalosti ne pokaže, je le nervozen in 

hkrati ponižen ob prihodu grajskega pisarja. Slednji izraža moč, bogastvo, spoštovanje, 

vzvišenost, pomembnost, izobraženost … 
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Kategoriji posebneži in zgodovinska/znana osebnost vsebujeta po tri besedila, kategorija 

kralj/vladar vsebuje dve besedili. O športu govori eno besedilo, in sicer o smučarskemu 

skakalcu. S strani ženskega spola nobena od teh kategorij ni zastopana.  

Posebneži so možje. Trije mladeniči ujamejo zlato ptico. Če jo izpustijo, vsakemu obljubi 

izpolnitev ene želje. Prvi želi polno čašo, ki se nikoli ne izprazni, drugi želi toliko denarja, da 

ga nikoli ne zmanjka, tretji želi, da bi bil kljub hudim časom vedno vesel in nasmejan. Prvi 

postane pijanec, drugi kvartopirec, tretji hodi v službo na delo in se vsak dan vesel vrača 

domov (prav tam). Prva dva stereotipno predstavljata negativna moška – uživača, ki ljubita 

pijačo in denar, tretji izraža poštenost, delavnost in skromnost.  

Želja po bogastvu pogubi revnega ribiča, ki vsakih sedem let, po zaslugi zlate ribice, nalovi 

toliko rib, da jih ima dovolj za naslednjih sedem let. Ko po naključju ulovi zlato ribico s 

kronico, mu ta svetuje, naj jo izpusti. Ker je želja po zlati kronici tako močna, jo ugrabi, ribo 

pa speče in poje. Nevedni in neposlušni ribič se zastrupi in umre (prav tam). Moški 

predstavlja negativca, ki hlepi po bogastvu in boljšem življenju.  

Kot zgodovinski/znani osebnosti sta omenjena Tito in Sokrat. Prvi je predstavljen kot sirota, 

ki skozi trpljenje, z močno voljo in s poštenim delom zraste v pridnega, poštenega, dobrega in 

hrabrega moža. Ves čas se bori za boljše življenje drugih in kot voditelj partizanske vojske 

pripelje narod do svobode. Pozitiven lik je tudi Sokrat, slavni filozof iz 5. stol. pred našim 

štetjem, ki ljudem svetuje in deli pomembne nauke. 

V kategorijo kralj/vladar sodi kralj Matjaž s svojo Alenčico. Zgodba je izrazito stereotipna. 

Poroči se s prelepo Alenčico in jo že po treh dneh zapusti, saj  mora v vojsko. Medtem ko ga 

ni, mu Turki ugrabijo ženo. Ko Matjaž izve za žalostno novico, se obleče v Turka in z zvijačo 

dobi nazaj svojo ženo (prav tam). Kralj Matjaž je bojevit, hraber, pogumen, junaški, močan, 

plemenit in srčen mož. Ves čas je aktiven, medtem ko je Alenčica prelepa, ljubka in mila 

kraljica. Ko kralj odide v svet, ji svetuje naj šteje cekine in občuduje svoje bogastvo. Je 

pasivna in ves čas čaka. 

Pogumen in srčen bojevnik je voditelj starih Slovanov – Svarun, ki svojo vojsko nagovarja, 

naj se ne boje sovražnika. Bodri jih, da bi pogumno in prostovoljno pristopili ter se borili za 

ozemlje (prav tam).  

Kategorija stereotipna lepota v berilu ni zastopana. 



 

5. 4 ZVONEC KLIČE

5. 4. 1 Kvantitativna analiza

Graf 10: DELEŽ BESEDIL AVTORJEV IN AVTORIC

Večinski delež, (71 %), v berilu
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5. 4. 2 Kvalitativna analiza 

Graf 12: PODOBE SPOLNIH VLOG
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Deček se prebudi v sneženo jutro in si kljub visoko zapadlemu snegu želi v šolo. Mama ga 

prepričuje, a na koncu popusti. Sinu da svoje škornje, sama obuje očetove in mu dela pot v 

snegu. Ko prideta do glavne poti, se  mama ustavi in še nekaj časa pogleduje za njim, ko 

počasi stopa proti šoli (prav tam). Mama je skrbna, ljubeča, ustrežljiva.  

Deček se spominja, kako je mati opravljala dnino. Pri sosedovih je okopavala, plela ali žela in 

tako denarno skrbela za družino. S sabo je vedno nosila mlajšega sina in ga posedala na 

odejico poleg sebe. Med delom ga je pogledovala in se mu nasmihala (prav tam). 

Aleš pride domov ves raztrgan in umazan. Bil je pri zidarjih, kjer je pomagal nositi opeke. 

Mama je huda, ker ni povedal, kam gre. Potem ga  pošlje v kopalnico in pripravi kosilo, oče 

medtem bere časopis (prav tam).  

Deklica Alenka se boji čebele, ki prileti in zaokroži okrog nje. Vsa prestrašena kliče mamo. 

Slednja ji svetuje, naj bo čisto pri miru in bo čebela odletela (prav tam). 

Medtem ko mati dela na polju, otroci ostajajo doma, na mizi pa jim pušča skledo z mlekom, 

da ne bi bili lačni (prav tam). 

K družini pride krojač in dečka izmeri, da mu bo naredil prve hlače. Fant se ga zelo boji, zato 

ga mama ves čas drži za roko. Po tednu dni prinese gospod sešite hlače, vendar jih deček ne 

zna obleči. Sestra in mama se mu smejita, ko pa deček pri oblačenju nesrečno pade, mu mama 

pomaga (prav tam). 

Jožek pride na njivo z motiko, ki je večja od njega in začne obdelovati zemljo. Tereza ga 

podi, saj meni, da je le v napoto. Deček ji jezno zabrusi, da mu mama vedno govori, da mora 

delati, če hoče jesti (prav tam).  

Zgoraj omenjene mame so v večini gospodinje, ki skrbijo za svoje otroke. Tudi moški 

zastopajo vlogo skrbnega očeta, vendar so ti razgledani in izobraženi. Z otroki opravljajo 

različne dejavnosti in jih skozi igro tudi kaj naučijo. O tem govorijo naslednji primeri.  

Ko gresta očka in  štiriletna Anica v mesto, morata prečkati cesto. Očka ji pravi, da ne vidi 

prav dobro, zato jo prime za roko in jo prosi, naj ga pospremi. Ob tem jo ves čas sprašuje, ali  

je pogledala v obe smeri, ali gre kakšen avtomobil, kolesar … Deklica je zelo ponosna, ko 

varno prideta na drugo stran (prav tam). 
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Očka opazuje otroke, ki se igrajo na vrtu in posluša, kako navdušeno se veselijo češenj. Nato 

jih opozori, da jih lahko pojedo kosi ob zori, ko bodo vsi še spali. Otrokom vzbudi 

razmišljanje, kako bi rešili češnje pred ptiči, sam se vrne k svoji pisalni mizi, razmišljujoč o 

svojem delu (prav tam). 

Tudi med otroki (deklicami/dečki) so razlike jasno vidne. Medtem ko so dečki razigrani, 

nagajivi, navihani, iznajdljivi in neboječi, so deklice zelo mirne, pridne in neaktivne. 

Nekoliko živahna, nagajiva, razigrana in navihana sta dečka Ciciban in Matiček iz naslednjih 

dveh primerov. Nagajiv in razigran deček Ciciban odkrito pove čebeli, da mamica joče z njim, 

ko mu je hudo, da mu zašije hlače, če jih strga, medtem ko je očka strog. Čeprav včasih 

nagaja, odkrito prizna, da nikoli ne laže (prav tam). Odnosi v družini so jasni. Oče je strog, 

mama je popustljiva, občutljiva in skrbna.  

Matiček je navihan, razigran in neubogljiv. Ko ga mama kliče, se ji ne oglasi. Kar na enkrat 

glasno zajoče in pokliče mamo, saj mu v ušesih brenči, ker je vanj priletela mušica (prav tam).  

Kako so deljena dela in vloge po spolu, nakazujejo naslednji primeri. 

V Jankovem mestu živijo Jankova mama, Jankov očka, strici in tete, Tone, Matjaž, Metka, 

Jankovi sošolci, čevljar Matija, brivec Mirko, branjevke na živilskem trgu, trgovci, delavci, 

obrtniki, uradniki, inženirji, direktorji, gospodinje, stražniki in gasilci (prav tam).  

Tine sanja o popotovanju v vesolje. Oče je na sestanku, mama pripravlja malico, babica šiva, 

dedek bere časopis. Ko Tine in drugi otroci skočijo na vlak, jim vsi mahajo in se poslavljajo. 

Mame si brišejo solze (prav tam). 

Mama piše sestri pismo, da imajo veliko dela in da so vsi zdravi ter srečni. Piše o  petih 

otrocih. Draga že pomaga, Peter je zelo hiter, Mira se včasih prepira, Šaša je pridna, umirjena, 

Jožko pa je že pravi možak (prav tam). Osebe so po spolu stereotipno označene. Hitrost in 

možatost je značilna za moške/dečke, prepirljivost, pridnost, umirjenost in pomoč pri 

gospodinjskih opravilih so pripisane ženskam/deklicam.  

Naslednja obsežna kategorija je igra. Ta je bolj zastopana s strani dečkov, le nekaj iger je 

izrazito dekliških. Več o tem igrivo opisujejo naslednji primeri. 

Deček Vanja počne vse mogoče norčije in vragolije. Ker je zelo radoveden otrok, ga zanima, 

kako se spravi svetloba v škatlo, koliko slamic je v snopu sena, koliko dlak je v mačkovem 
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repu, koliko ptic na hrastu domuje, koliko kapelj vode steče po žlebu, ko dežuje, kako se 

mravlje smejijo … (Prav tam.) 

Matiček in njegov bratec najdeta knjigo o čarovnijah in jo prebereta. Potem Matiček posede 

mamo, bratca in igrače v kuhinji za mizo ter prične čarati. Mama se ob tem ves čas pritožuje, 

kdo bo pospravil in skuhal večerjo, če bo ona sedela in gledala njegove norčije. Deček se ji ne 

pusti in pripravi igro. Med čaranjem mu pade kozarec na tla in se razbije. Mama vsa jezna 

dečka okrega in zlasa (prav tam). V tem primeru mama ni ljubezniva in ustrežljiva, vendar je 

kot ženska hitro vzkipljiva, razburljiva in jezna. 

Po navadi, ko pride Primož iz šole, si obleče široke očetove hlače, natakne dedkov klobuk, 

vzame babičino palico in si z mamino šminko namaže klovnov obraz ter v starem kegljišču 

nastopi kot klovn. Nekega dne zboli, zato iz postelje zbeži v staro kegljišče, kjer ga išče vsa 

prestrašena in skrbna mama. Pride tudi zdravnik in hudo bolnemu Primožu da injekcijo (prav 

tam). 

O nevarni igri dečku pripoveduje očetov prijatelj, ki je v otroštvu izgubil oko in tri prste na 

levi roki. Na pašniku je našel naboj in se z njim igral. Ko je udaril s kamnom po njem, je le-

tega razneslo in dečka poškodovalo (prav tam). 

Tinček sede na hlod in se spremeni v malega astronavta, ki poleti v vesolje (prav tam). 

Primož piše dnevnik, kaj vse počne posamezne dni v tednu. V ponedeljek je kavboj. Jezdi 

črnega konja in pase krave, ovce, žirafe, slone, krokodile … V torek je strojevodja in z 

velikim vlakom vozi svoje prijatelje. V sredo je slikar in v četrtek velikan. V petek kot pajac 

nastopa v cirkusu in v soboto vrtnari na vrtu. V nedeljo je kapitan največje ladje, s katero 

odpelje mamico in očka na izlet, da si odpočijeta od napornega tedna (prav tam.) 

Bine piše dedku Mrazu pismo in ga prosi za nove sanke, da bo z njimi dirjal po bregovih in se 

zaletaval v planke (prav tam). 

Zanimiv je pogovor med deklico in dečkom, kjer sta jasno označena delitev po spolu in odnos 

moškega do ženske. Puhek razbija zaboj, ki ga je oče pripravil za jabolka. »Tedaj je iznad 

zidu, ki je ločil Puhkov vrt od sosednjega, pokukala glavica majhne deklice z lički, tako 

rdečimi in okroglimi, da je bila podobna jabolku. Njeni rjavi lasje so bili spleteni v dve kitki, 

ki sta ji podjetno štrleli z glavice.« »Jaz sem Puhek,« je možato izbočil prsni koš. »O kako 

neumno ime!« je rekla in prasnila v smeh. »Neumen si ti, ker nič ne veš,« ji je zabrusil Puhek. 
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»Ti si neumen! Puhek Trebuhek!« je zaklicala in mu pokazala ljubek rožnat jezik. » Puhek bi 

ji bil najraje zabrisal deščico v glavo, toda bila je tako čedna z rdečimi lici in temnimi očmi, 

da ga roka ni hotela ubogati, samo zmignil je z rameni in rekel, kakor je večkrat slišal izjaviti 

očka: »Ženska pamet.« Deček je prikazan kot možat, pogumen, nasilen deček, ki ga privlači 

deklica. Slednja je sicer navihana, zbadljiva in nesramna, vendar prikazana kot ljubka, zelo 

lepa in simpatična. Besedna zveza »ženska pamet«, ki jo izjavi deček, jasno nakazuje, da 

otroci po starših sprejemajo stereotipne oznake.  

Dve besedili v kategoriji igra sta izrazito dekliški. Mojca prosi starše, da bi šli na obisk k 

sestričnama Janji in Tatjani. Ko pridejo skupaj, od veselja poskakujejo, potem se začno 

prepirati in jokati. Prepirajo se zaradi igrač. Ko odidejo domov, vse tri jočejo, ker se nočejo 

ločiti (prav tam). 

Franca izpod klanca s kapico na stran razbija stereotip ljubeznive, pridne in mile deklice, saj 

ves čas samo je (prav tam). 

Sledi kategorija emocionalnosti, v kateri je izrazito zastopan moški spol. Nekatere spremljajo 

spomini na otroštvo in mladost. Spominjajo se matere, očeta, bratov, sester, drobnih 

trenutkov, prijateljev in nepozabnih vaških iger. Po čem se deček spominja tete Mince, 

pripoveduje naslednji primer. 

»Minca je imela rob temnega predpasnika zmeraj zataknjen za pas. To je bila njena velika 

malha, ki nikoli ni bila prazna. Če ni bilo v nji suhih hrušk ali kako jabolko, je bil gotovo kos 

kruha.« (Prav tam: 81.) Ljudje so govorili, da ima Minca zlate roke, čeprav se deček 

spominja, da njene roke niso bile nič kaj zlate. »Poškilil sem na Minčine roke. Težke, trde, 

zagorele, prepredene z žilami in gubicami, so ji ležale v naročju.« (Prav tam.) Fant je bil 

premajhen, da bi razumel pomen »zlatih rok«, vesel pa je bil kosa kruha ali kakšne druge 

dobrote, ki jih je gospa delila. Minca je označena kot dobrotljiva, prijazna, radodarna in 

ustrežljiva gospa. Da je pridna, delavna in zgarana gospodinja, povedo njene roke. Označujejo 

jo predpasnik, suhe hruške, kruh, jabolka in njene uboge roke. 

Nekateri otroci – dečki se pogumno  spopadajo s strahom. France, že kot otrok, vsak dan hodi 

z materjo v gozd nabirat suhljad. Ko mora sam v gozd, ga je strah, zato se skrije v največjo 

goščavo in glasno kriči. Tako premaga strah in grozo, ki ga navdaja sredi samotnega gozda 

(prav tam). 
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Roka je strah v postelji, ko je tema. Ko pogleda okrog sebe in v temi zagleda drobne 

predmete, ki so videti kot pošasti, jeclja in se skriva pod odejo, prepričan, da ga bo požrl volk. 

Od strahu zaspi in se zbudi v svetlo jutro. Takrat opazi, da strahu ni. Na list napiše, da v 

njegovi sobi ni volka in ga nikoli ne bo ter list obesi na steno (prav tam). 

Pogumno se s strahom in žalostjo spopada deček Jurij, ki živi pri babici in dedku, saj se 

njegova mama skriva pred Italijani. Tudi če jo sreča na ulici, jo mora zatajiti. Deček je močan, 

trdne volje in pogumen, saj zatre željo in stisko po materi, ko jo sreča, čeprav bi jo z velikim 

veseljem objel. Jokajoč se vrača k dedku po tolažbo in čaka trenutke, da ga mama skrivaj 

povabi na srečanje (prav tam). 

Rožle se boji, da ga bo oče poslal od doma služit, ker k njim pride na delo Kekec. Jezen, 

razburjen in žalosten ga napade in se na koncu zjoče, saj ga ne more premagati. Kekec ga 

pomiri in mu pove, da ga je oče z odhodom le strašil. Dogovorita se, da bosta delala skupaj in 

bila dobra prijatelja (prav tam). 

 Le dve besedili sta izrazito ženski. Deklica, mama in teta med nevihto molijo ter druga drugo 

bodrijo, da k njim ne bi treščilo (prav tam). 

Otroci obiščejo staro Korenovko in ji voščijo ob prazniku. Prinesejo ji rože in ji povedo 

pesmico. Starka objame otroke in jih posede ob peč. Potem pokaže otrokom slike svojih treh 

pogumnih, močnih, dobrih sinov, ki so umrli kot bojevniki v vojni in pod vsako sliko položi 

nekaj cvetlic (prav tam). 

V kategorije pasivnost, poklic in posebneži sem uvrstila po šest besedil. Prva je povezana s 

časom, ko je na slovenskem ozemlju potekala vojna. Naslednja primera govorita o žalosti, 

trpljenju in nemoči, ki so jih doživljali starejši možje, žene in otroci, ko so jih preganjali in 

izganjali tuji vojaki.  

Deček pripoveduje o trpljenju, ki ga je doživljal, ko so Nemci dedka, hudo bolno babico in 

njega odpeljali v Srbijo. Tam se je spopadal z uboštvom, revščino in lakoto, saj hrane niso 

imeli. Z babico sta prosjačila od hiše do hiše, dokler le-ta ni oslabela in umrla. Kmalu za njo 

je umrl tudi dedek. Vnuk je ostal sam in se skozi življenje spopadal s pomočjo gospe, ki je 

bila prav tako izseljena (prav tam). Podobna je zgodba iz časov vojne, ko so Nemci požigali 

domove in ljudi iskali po gozdovih. Vsi prestrašeni in lačni so se izmikali strelom 

sovražnikov, ki so jih nazadnje le našli in jih odpeljali v internacijo (prav tam). 



64 
 

Kategorija poklici in druge dejavnosti, ki so povezane z delom, jasno nakazujejo na razlike 

med moškim in žensko. Poklici moških so fizično zahtevnejši, zahtevajo znanje, sposobnost, 

moč, medtem ko je ženskih poklicev malo. Slednje so snažilka, pastirica, kmetica, gospodinja, 

branjevka, žanjica in le ena zdravnica. Moški poklici so: zdravnik, ravnatelj, hišnik, krojač, 

kmet, godec, tesar, postajni načelnik, direktor, inženir, učitelj, mizar, krojač, kovač, zidar, 

stražnik, gasilec, čevljar, brivec, obrtnik, uradnik, prometni miličnik, pilot in pismonoša. 

V kategoriji posebnežev sta zastopana tako moški kot ženski spol. Moški se pogovarjajo in 

tekmujejo z živalmi, medtem ko se starka, zaradi osamljenosti, pogovarja sama s sabo in tako 

prežene razbojnike, ki jo poskušajo okrasti. Ko sedi pri večerji, se zabava z razgovorom. Njen 

mož naj bi šel naslednji dan na sejem, zato pogovor teče o ceni krave. Razbojniki pod oknom 

poslušajo in se odločijo, da pridejo naslednji večer, ko bodo kravo prodali. Naslednji večer 

starka pripravi večerjo in mizo postreže z dvanajstimi krožniki za svoje sinove. »Starka je 

vzela dvanajst krožnikov in jih položila drugega za drugim na mizo. /…/ Iz ponevce je usula 

na lesen krožnik polento; /…/ V ponvi je segrela zabelo in zabelila z žlico vsak košček 

posebej. /…/ Starka je povečerjala, nesla posodo v vežo in jo pomila.« (Prav tam: 133.) 

Razbojniki se prestrašijo dvanajstih sinov  in zbežijo.   

Posebna je tudi deklica: »/…/, ki ni bila posebno bistra«.(Prav tam: 30.) Ko je pisala domačo 

nalogo, ni pazila na napake, saj je imela ptico, ki jih je pozobala. Za ptico so izvedeli vsi 

sošolci in popoldne prinesli k njej svoje zvezke. Ker ptica ni zmogla pojesti vseh napak, jo je 

razneslo in napake so skočile nazaj v zvezke. »Deklica je stala ob nji in strašansko jokala.« 

(Prav tam: 31.)  

Dobra, prijazna in ustrežljiva je »sirota deklica«, ki si za najdeni denar kupi »piskrček«. 

»Deklica je pometala in našla krajcar. Za ta krajcar je kupila piskrc in je šla jagode nabirat.« 

(Prav tam: 105.) Ponoči želijo pri njej v »piskrčku« prenočiti živali. Ker je pretesno, le-ta 

poči, deklica pa zajoče.  

Vse tri ženske so označene stereotipno. Starka je gospodinja, ki kuha, pripravlja večerjo in 

pomiva posodo, deklica z napakami ni najbolj bistra, tretja je sirota s »piskrčkom«, ki pometa, 

nabira jagode in na koncu joče. 

Negativni moški stereotip je izrazito zastopan s strani moškega spola. Med njimi so dečki, ki 

se pretirano hvalijo s svojimi zmogljivostmi, spet drugi se prepirajo in pretepajo, nekateri 

možje pa so zgolj neumneži.  
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Odnos do živali je kategorija, ki je sama po sebi bolj moška. Pogosto so dečki tisti, ki jih 

zanimajo živali in skrbijo zanje. Skrb za živali deklicam ni pripisana. Deček poskrbi za 

potepuško muco, gospod Hudournik ima psa za hišnega ljubljenčka in svojega najboljšega 

prijatelja. Deklica Katka želi pomagati živalim pozimi, zato jim nariše zemljevid, kako se 

pride do hrane, negativen odnos do živali izraža deček Izidor, ko nagaja mravlji. Medtem ko 

slednja prenaša zrno pšenice preko trave in slame do doma, jo deček med potjo premoti in jo 

spet postavi na začetek.  

V kategoriji zgodovinska osebnost sta omenjena: hraber, pošten, dober, pogumen, pravičen in 

skrben tovariš Tito ter starogrški slavni pisec basni Ezop.  

Kategorija zlo je izrazito ženske narave, saj izraža pohlep, nesramnost in neprijaznost Lavrine 

babice, ki prinese smetano le zase ter za vnukinjo, za revno Nežiko pa ne (prav tam). Prav 

tako zlobna, pohlepna in bogastva željna je Sneguljčina mačeha, ki deklico prežene od doma 

zgolj zaradi njene lepote. 

Slednje kategorije: junaki, intelektualna dejavnost, odhod od doma in kralj/vladar so izrazito 

zastopane s strani moškega spola. Junaki so vojaki, ki se borijo in žrtvujejo svoja življenja v 

vojni za svobodo naroda, iz enakega razloga pa ti močni in pogumni mladeniči – vojaki 

zapuščajo dom. Kralj je omenjen le enkrat, in sicer, ko kralj Matjaž med plesom dvori 

Alenčici. 

Kategoriji stereotipna lepota in šport v berilu nista zastopana. 
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5. 5. 2 Kvalitativna analiza 

Graf 15: PODOBE SPOLNIH VLOG 
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Neizmerno je prijateljstvo med Tinčem in Nežko. Ko deklica ozdravi, jo na skrivaj obišče 

prijatelj Tinče in ji prinese jagode. Gledata se, nasmihata drug drugemu in se na hitro 

pogovorita. Deček je vesel, da je Nežka ozdravela, saj se je bal, da bi umrla (prav tam). 

Kategorija gospodinjstva zajema različne družinske zgodbe, nekatere bolj druge manj 

stereotipno označene. Grivarjevi otroci, pogosto sami in lačni, pasejo ubogo kozo. Mati hodi 

na delo, se pozno vrača domov in prinaša hrano. Tinče je suh in droben. Ima velike temne oči 

in črne skuštrane lase. Je zelo hiter, glasen in iznajdljiv. Metka je tiha, ponižna in plaha 

deklica, močnejše postave s svetlimi lasmi povezanih v dve kiti. Po navadi se igra s punčko 

ali le zre v daljavo. Blaže ima zelo rad živali. Vedno je vesel, nasmejan in zgovoren, če ga 

kdo ujezi, ga tudi pretepe (prav tam). Hitrost, glasnost, iznajdljivost, pozitiven odnos do 

živali, zgovornost in pretepanje so tipične značilnosti dečkov, ponižnost, plahost, pasivnost, 

igranje s punčkami so tipične značilnosti deklic. 

Deklica Metka se v nedeljo zjutraj pritihotapi k očku v posteljo in ga prosi za kakšno zgodbo. 

Očka še ves zaspan in utrujen deklici ugodi željo in začne pripovedovati o partizanih (prav 

tam). 

Andrejeva družina gre na izlet, in sicer se odpeljejo v gore. Oče ves čas pripoveduje in razlaga 

o krajih in zanimivostih, ki jih opazujejo na popotovanju, otroka radovedno poslušata in 

sprašujeta. Mama je ves čas tiho (prav tam). 

Medtem ko Kurt gleda album s slikami, mama kuha kosilo, oče pa bere časopis. Oče je 

nejevoljen in strogo zavrača sinove prošnje, naj mu pomaga na zemljevidu poiskati domači 

kraj, mama mu popušča in na njeno željo popusti tudi oče (prav tam). 

Nina in očka zvečer opazujeta ognjene iskre in razmišljata, kam gredo (prav tam). 

Mama in oče peljeta otroke na popoldanski izlet skozi gozd, saj jim želita pokazati, kje se je 

mama še kot partizanka skrivala pred Nemci. Mama z navdušenjem pripoveduje zgodbo, oče 

in otroci jo z zanimanjem poslušajo in občudujejo, kaj vse je morala pretrpeti (prav tam). 

Zgodbe so tipične družinske. Oče predstavlja pomemben, izobražen in razgledan člen, ki vse 

ve in zna, včasih je strog, medtem ko je mama največkrat gospodinja, ki kuha, skrbi za otroke, 

popušča, je zelo tiha ali sploh ni omenjena. Mama v zadnjem primeru razbija stereotip tipične 

mame gospodinje, kot jo prikazujejo zgornji primeri. Mama predstavlja lik pomembne osebe. 
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Ona vodi izlet in pripoveduje o svojih preteklih dogodkih. Otroci in mož jo spoštljivo 

poslušajo in jo imajo za zelo pogumno ter pomembno osebo. 

Kategorija junakov zajema vojne heroje, borce, može, ki žrtvujejo svoja življenja za svobodo 

naroda. Lačni, utrujeni in premraženi se junaško spopadajo z nasprotniki ter mnogi med njimi  

v bojih izgubijo življenja. Med njimi so tudi otroci, ki prenašajo pošto in organizirajo straže 

po vaseh. Le v enem besedilu je kot junakinja reprezentirana deklica. Slavica pomaga 

partizanu poiskati zdravnika, da  bi ozdravil hudo ranjenega vojaka. Deklica razbija stereotip 

boječe se deklice, saj pogumno in nesebično pomaga neznancu. 

Igra in odnos do živali sta kategoriji, ki ju tipično zastopa moški spol. Igre dečkov so divje, 

razigrane, iznajdljive, včasih tudi zelo nevarne in neprijetne. Ker zunaj sneži, deček nima 

ničesar, kar bi lahko rezal s svojim žepnim nožem. Nekaj časa ga odpira in zapira potem se 

loti rezanja kar kuhinjske mize. Dečka Mitja in Saša se kratkočasita in zabavata z igro 

lažnivca, kjer tekmujeta v izmišljanju zgodb, Furlanski fantje balinajo s kamni, junaštvo in 

pogum dokazujejo tako, da si pod majico spustijo slepca in pustijo, da jim leze po golem 

telesu.  

Odnos do živali je v berilu povezan z moškim spolom. Pogosto so le opazovalci živali in 

imajo pozitiven odnos do njih. Dečka opazujeta in občudujeta gamse,  prav tako moški, ki živi 

v samotni koči sredi gozda, opazuje in občuduje gozdne živali, ki se sprehajajo ob koči in v 

njeni bližnji okolici. Dvanajstletni deček pa ni le opazovalec, pač pa krotilec divjih konj, saj 

mu enega izmed njih uspe udomačiti. Ljubezen do konjev izraža tudi deček Mirko, saj že od 

malih nog skrbi zanje in se z enim celo spoprijatelji.  

Kategorija zlo zastopata moški in ženska hkrati. Mož in žena trpinčita in namerno nagajata 

nebogljenemu ter nemočnemu očetu. Ne dovolita mu jesti za skupno mizo in ga ves čas 

zmerjata. Ko dedek po nesreči razbije lončeno posodo, ga snaha ozmerja in mu očita, da pri 

hiši dela škodo. Nespametno in pohlepno ravnata bratec in sestrica, ko lastni materi kradeta 

suhe hruške iz zaklenjene omare. Medtem ko deček krade, ga deklica pri tem spodbuja in mu 

svetuje. Na koncu bratca izda materi, svoja dejanja pa zataji. Zloben je delodajalec, ki 

izkorišča mladeniče, saj le-ti za celodnevno delo dobijo skromno plačilo. Otroci žrtvujejo 

svoje zdravje in šibka telesa, medtem ko delodajalec postaja vedno bogatejši.   

Kategoriji poklic in intelektualna dejavnost izrazito reprezentirata moški spol. Ženska  drugih 

poklicev razen učiteljice in bolničarke ne opravlja. Pojavlja se le v vlogi gospodinje ali skrbne 
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matere. Moški je mizar, tesar, vrtalec, gozdar, strojevodja, kurjač, železar, ključavničar, 

kretničar, prodajalec robotov, lovec, mornar, ribič, konjar, mehanik, duhovnik, grajski pisar, 

najpogosteje pa učitelj ali zdravnik.  

Pasivnost je kategorija žalosti, trpljenja, nemoči in smrti. Slednja doleti mladega pastirja, ko 

ga na paši presenetijo nemški vojaki in ga neusmiljeno ter hladnokrvno ubijejo. Trpita tudi 

uboga ženica in sin, ko milo prosita oskrbnika gradu, da bi izpustil očeta ter se jokajoče in 

žalostno vrneta domov po hladnokrvni zavrnitvi.  

Naslednje kategorije: posebneži, kralj in negativni moški stereotip so zastopane s strani 

moškega spola, odhod od doma pa zastopa tudi deklica. Kot kurirka, ki zapušča dom, razbija 

stereotip, saj pogumno in neustrašno, z mislimi na svoje prijatelje in boljše čase, odhaja. S 

sabo vzame medvedka.  

Kategorije: stereotipna lepota, zgodovinska/znana osebnost in šport v berilu niso zastopane. 
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Graf 18: PODOBE SPOLNIH VLOG 

zastopana kategorija emocionalnosti. Najpogosteje se pojavlja čustvo strah, ki ga 

utijo tako deklice/ženske kot dečki/moški. Kako strah občutijo in doživljajo osebe 

spola, označujejo naslednji primeri. 
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predstavljeni stereotipno. Zofi je nemočna, pasivna, prestrašena, tiha in boječa, Katka pa 

poleg strahu občuti še žalost in osamljenost. 

V berilu sta dve besedili o zaljubljenosti. Ker je deček Netek namagneten, privlači vse okrog 

sebe, razen deklice, v katero se zaljubi.  Slednja ga ne mara, saj meni, da je neroden in ne zna 

zapeljevati. Deklica ga uči, da mora biti prijazen, ljubezniv, šarmanten in ne važen, domišljav 

ter preponosen. Menim, da se kaže stereotipnost v prikazovanju njunih lastnosti. »Izza 

drevesa stopi Ljubica, lepa kot zrelo jabolko.« (Prav tam: 76.) Že ime poudarja njeno 

privlačnost, prijaznost, ljubkost in čutnost, medtem ko se pri dečku kaže njegov ponos in 

grobost v odnosu do deklice. Deček je vanjo zaljubljen, vendar mu deklica da vedeti, da jo z 

arogantnostjo in grobostjo ne bo osvojil.  »Če hočeš bit zaljubljen, moraš bit ljubezniv!« (Prav 

tam: 77.) 

Revna, preprosta, vesela in zaljubljena godec Gusti in plesalka Zalika osrečujeta ljudi, dokler 

ju ne opazi kraljevič. Dekle ga privlači, zato jo kljub njenemu nasprotovanju odpelje. Nudi ji 

vse, vendar ga zavrača in nesrečna trpi na gradu (prav tam). Kraljevič je bogat, premožen, 

dominanten, odločen, spoštovan,  medtem ko je dekle čustveno, ranljivo in občutljivo. Ko jo 

kraljevič odpelje, se ves čas trudi za njeno pozornost. Išče načine, kako bi jo osvojil, je 

aktiven, medtem ko dekle le pasivno, v nesreči in žalosti, čaka na spremembo.  

Debela Nela razbija stereotip o pridnih, lepih, občutljivih in jokajočih deklicah. Ona je 

pogumna, močna, sicer dobrosrčna in prijazna, da pa ubrani zavaljenega Franca pred 

zbadljivkami, zmerljivkami in padci zasmehujočih sošolcev, mora pljuvati, brcati, preklinjati 

in se pretepati z njimi. Prav tako niso stereotipne Frančeve (dečkove) lastnosti, saj je zelo 

občutljiv, nesrečen, ubog, ranljiv … Te lastnosti niso tipične za dečka. 

Sledi gospodinjstvo – skupina, ki sama zase govori, da je bolj ženska/dekliška. V prebranem 

berilu gre predvsem za odnose v družini, ki se razlikujejo po spolnih vlogah in si sledijo po 

določenem stereotipnem vzorcu. Medtem ko je ženska v večini primerov predstavljena kot 

gospodinja, varuška, mama, so očetom poleg starševstva dodeljene različne vloge.  

Zelo zgovorno je predstavljena družina Dursley – sorodniki Harry-ja Potter-ja. Gospa je 

doma, skrbi za malega, razvajenega sina, oče pa kot pomemben poslovnež odhaja v službo. 

Zaveže si kravato, vzame aktovko, poljubi ženo in sina ter se odpelje v svoje podjetje. V 

pisarni devetega nadstropja opravi nekaj pomembnih klicev in okrega nekaj svojih 
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uslužbencev (prav tam). Oče je v tem primeru predstavljen kot visoko izobražen gospod, 

medtem ko je mama zgolj žena, mama in varuška (gospodinja).  

V pesmi Popotnika je očka tisti, ki skrbi in pazi na sina. Skupaj se sprehajata po mestu, gresta 

v trgovino, se pogovarjata, seštevata avtomobile, opazujeta kipe … (Prav tam.) Vloga očeta je 

zelo pomembna. Predstavljen je kot inteligenten, razgledan in fleksibilen moški, saj med 

sprehodom nakupujeta, se veliko pogovarjata, prečkata zebro, seštevata in spoznavata 

kulturne znamenitosti. Prav tako že naslov pesmi Ata je glavni nakazuje pomembnost očeta v 

družini. Deček ni zadovoljen z babičinim odgovorom, ki pravi, da mamica in očka pišeta 

štorklji, ko zakleneta vrata. Štorklje ne nosijo bratov, se sin strinja z očetom. Moški je 

ponovno tisti, ki je razgledan, izobražen in govori resnico.  

Drugačna in nenavadna je družina Anastazije Krupnik. Pege na obrazu, oranžni lasje, očala z 

velikimi okvirji in bradavica na prstu, nenavadne želje o izbiri poklica … Vse to označuje 

desetletno Anastazijo. Njen oče je zelo izobražen, razgledan profesor književnosti in pesnik. 

Ima oranžne lase in brado ter nosi očala kot njegova hči. Mama je slikarka. Zelo pogosto hodi 

okrog zapackana in smrdi po snoveh, ki jih uporabljajo slikarji (prav tam). Anastazija ni 

tipična svetlolasa in ljubka lepotička, prav tako njena mama ni samo gospodinja. Je slikarka, 

zato pogosto neurejena in umazana, kar ni značilno stereotipno za žensko. Stereotipno je 

označen oče, saj z visoko izobrazbo in razgledanostjo predstavlja pomemben člen v družini. 

V skupino gospodinjstva sodi družinska pesem Saše Vegri, ki pripoveduje o sestrah in bratih. 

Sestre (ženske) se rade učijo in berejo, se ves čas frizirajo, se v zrcalo gledajo …, medtem ko 

se bratje (moški) zanimajo za žarnice, vtičnice, ves čas skačejo, sestavljajo, mutirajo …  

Gospodinja je stara baba, ki ima neumno, nerodno, leno, glasno, jezično in grdo hčer. Obe sta 

predstavljeni negativno, manjvredno. S poimenovanjem »stara baba« avtor nizkotno in 

slabšalno označi starejšo ženo. Hči je predstavljena hudomušno in norčavo. »Kadar je kuhala, 

se je gibčno sukala, da so lonci in sklede kar plesale okoli nje po ognjišču in po tleh in je bila 

kuhinja po vseh kotih polna črepinj in kaše. /…/ Zobe je imela kakor koza roge, konec nosu pa 

ji je sedela bradavica, o, bradavica debela kakor lešnik …« (Prav tam: 149.)  

Hudomušno je predstavljena tudi »Minibaba, zgagababa«. Majhno, prikupno deklico, ki živi 

v bloku, imajo vsi sosedje radi. Vsi jo pozdravljajo, se ji smehljajo, jo božajo po ličkih, vse 

dokler ne postane »Zgagababa«. Deklica razgraja, polije vodo v pritličju, nasuje peska, 
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nasmeti stopnice … Z razigranostjo in nagajivostjo razbija stereotip pridne, umirjene in 

sramežljive deklice.  

Naslednji dve kategoriji sta igra in poklic. V skupino iger sodi pet besedil, vendar le v enem 

nastopi deklica kot ženski glavni literarni lik. Tudi igra deklice se razlikuje od deških iger. 

Slednje so bolj divje, telesno aktivne in domišljijske, medtem ko deklica riše, barva in piše 

pravljico. Divja in nevarna je igra dečka, ki jezdi ograje. Predstavlja si, da jezdi kavbojskega 

konja, slona, kamelo, divjega bizona, bivola … Je vesel, razigran, neustavljiv, pogumen in 

navihan. Ustavi ga le previsoka ograja, za katero meni, da je žirafa. Prav tako divja in 

razburljiva je igra Miška Razgrajača, ki se igra dirkača na cesti. Nenavadni sta igri o 

domišljijskem potovanju v vesolje in o domišljijskem potovanju dveh bratov skozi puščavo 

ter nenavaden gozd.  

V kategorijo poklici oz. druge javne funkcije sodijo štiri besedila, v katerih so vsi glavni 

literarni junaki moškega spola. Hudomušna in nenavadna je pesem Nika Grafenauerja o 

ljubljanskih starodavnih pekih, izjemna moč in okornost je značilna za kroparske kovače, ki 

so ročno kovali železo, iznajdljivost in moč sta razvidni pri čevljarju ter lovcu. Poleg teh so v 

posameznih besedilih omenjeni še drugi poklici, ki so v primerjavi z ženskimi bolj raznoliki. 

Moški poklici so: inšpektor, frizer, prodajalec, detektiv, izumitelj, policist, režiser, snemalec, 

asistent, scenski delavec, pesnik, profesor književnosti, slaščičar, zdravnik, kovač, čevljar, 

pek, godec, pastir in kmet. Ženskih poklicev je malo. Največkrat se pojavljajo v vlogi mame, 

babice, tete, gospodinje in kmetice. Pogosto je ženska učiteljica, omenjene so še medicinska 

sestra, slikarka, plesalka, prodajalka in hotelirka.  

V vsako od naslednjih kategorij: zlo, posebneži, negativni moški stereotip, odnos do živali in 

šport, sodita po dve besedili. Zanimivo je predvsem to, da je kategorija zlo tipična ženska, 

ostale štiri so izrazito deške/moške. Zlobni sta: vseveda soseda, ki ves čas opravlja, 

prisluškuje, opazuje ljudi, si izmišljuje zgodbe o njih in jim namerno nagaja ter zoprna, 

pohlepna kraljica, ki je za svojo lepoto pripravljena storiti vse – tudi moriti.  

Zelo zgovorne so »moške kategorije« v katerih ženske podobe niso reprezentirane. Sem 

sodijo posebneži, ki govorijo z živalmi ali predmeti. Negativna moška lika – tatova Srakoper 

in Čaroper, kradeta blagajne polne denarja. Negativni moški stereotip predstavljajo tudi dečki, 

ki najdejo mrtvo miš in jo podtaknejo starejši prodajalki sladkarij v stekleni kozarec z 

bomboni. Veliko pove zgodba o športniku Angelu – vrhunskemu plavalcu, ki mu za zmago in 
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uspeh ni potrebno veliko vaj in treningov, saj je zelo spreten in talentiran, medtem ko njegova 

prijateljica Andrejka  kljub veliki meri vztrajnosti, vaj in treningov ne dosega večjih uspehov.  

Pozitiven odnos do živali kaže Matic, ki se mora po koncu snemanja ločiti od psa Jakoba. 

Dečku je hudo, saj ima psa zelo rad, v nasprotju s prijateljico Mileno, ki ne kaže zanimanja do 

psa, pač pa le do fanta. Zelo negativen in pokroviteljski odnos do psa izraža starejša, bogata in 

olikana gospa, ki psa, na svilenem povodcu, ves čas kara in uči lepega vedenja. Fifi je 

popolnoma nesvoboden, saj mu ne dovoli vohljati okrog, skakati, ves čas mora biti ob njej, 

hoditi mora naravnost in se lepo vesti.  

Kategorije: pasivnost, junak, intelektualna dejavnost in odhod od doma so zastopane le po 

enkrat. Pasivnost je skupina, ki je navadno značilna bolj za ženski kot za moški spol. Primer, 

ki ga navajam izraža nemoč, nesrečo, obup, žalost, praznino in brezvoljnost dečka Klemena, 

ki oslepi zaradi nesreče s petardo. Ko mu odstranijo očesne preveze, se zave praznine in teme, 

ki ga bosta spremljali skozi življenje.  

Prav tako sta intelektualna dejavnost in odhod od doma zastopani s strani moškega spola, 

presenetljiva je skupina junaka/heroja, ki je zastopana le enkrat in še to s strani ženskega 

spola. Junakinja je babica. S pomočjo »superg« ujame rdečelasca, ki okrade ubogo starko in 

jo zbije na tla. Babica razbija stereotip starejše onemogle ženice, ki le sedi v svojem 

gugalniku in bere ali pripoveduje pravljice svojim vnukom.  

Stereotipna lepota, zgodovinska/znana osebnost in kralj/vladar v berilu niso zastopani.  
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zamenjani. Oče upošteva hčerina navodila, ki jih opravlja v vlogi odrasle osebe (ga obleče, 

prime za roko, bere časopis, medtem ko se oče guga). 

Deklica pravi: »Lepo je kadar sije sonce. Lepo je kadar sneži. /…/ Ampak najlepše je v 

nedeljo zjutraj, ko zlezem k mami v posteljo in se pogrejem pri njej.« (Prav tam: 109.) Mama 

je še vedno skrbna, vendar nič več v vlogi tipične gospodinje. Poved nakazuje na dejstvo, da 

je mama med tednom vedno bolj zaposlena, v nedeljo zjutraj pa rada poleži. Otroci znajo 

izkoristiti prijetne trenutke in si želijo več časa preživeti s starši.  

Naslednja kategorija opisuje deške in dekliške igre. Ančka riše sonce, Lučka in Verica v 

rdečih škorenjčkih in z dežniki v roki skačeta po lužah. Navihan, razigran, drzen in nagajiv je 

deček Pedenjped, ki se pred ogledalom pači, kaže jezik, se zmrduje in kriči. Zanimiva je igra 

dečka, ki v vlogi učitelja poučuje v šoli plišastih medvedov. Izrazito stereotipna je zgodba o 

otrocih, ki jim starši ne morejo kupiti igrač. S pomočjo krojačka Hlačka, si igrače izdelajo kar 

sami. Deklica si sešije punčko, dečka pa iz gumbov, vreten, šivank in naprstnikov sestavita 

vlak in avtomobilčke.  

V kategorijo emocionalnosti sodi zgodba o fantu, ki obuja spomine na svoj domači kraj. Ob 

tem hrepeni po domovini in lepotah mesta, v katerem je živel. Mešani občutki (žalost, 

nelagodje, praznina, osamljenost) spremljajo dečka Luka, ko dobi sestrico. Vso pozornost 

odrasli namenjajo njej, zato se deček počuti zavrženega. Pomaga mu dedek, ki ga skozi igro 

in pogovorom omehča, da lažje sprejme sestrico in se sprijazni z dejstvom, da sta sedaj dva.  

Odnos do živali ni izrazit. Deček si želi domačo žival (piščančka, psa ali žrebička), saj v 

majhnem enosobnem stanovanju živi sam z mamo in zato pogreša družbo, deklica Polona v 

parku posluša ptičje petje.  

Pasivnost, nesreča, trpljenje, žalost, osamljenost in osirotelost spremlja deklico, ki ob izgubi 

staršev sama hodi po svetu. Kljub ubogosti je dobra, mila in usmiljena, saj drugim podari 

zadnji košček kruha in vsa oblačila (kapo, jopo, srajčko in krilo) ter ostane brez vsega (prav 

tam).  

Kategorija poklicev je zastopana le s strani moškega spola. Ti so: krojač, učitelj, kmet in 

godec. Ženska  se pojavi le v vlogi mame, gospodinje in kmetice.  

Negativni moški stereotip je zastopan enkrat, in sicer se dečka prepirata zaradi igrače. Ostale 

kategorije v berilu niso zastopane.  



 

5. 8 NA KRILIH BESED (berilo za 5. razred devetletne OŠ)

5. 8. 1 Kvantitativna analiza 
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5. 8. 2 Kvalitativna analiza

Graf 24: PODOBE SPOLNIH VLOG
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S strahovi ponoči se spopada tudi deček, ki vsako noč sanja belega kita. Slednji pride prvo 

noč iz omare, drugo noč iz predala, naslednjič izpod mize, pa izpod postelje in tudi skozi 

luknjo v ključavnici. Dečka je strah, zato zbuja očeta, da ga tolaži in pomirja (prav tam). 

Strah je tudi deklico, zato riše temo. Vse je črno, sivo, le spodaj v levem kotu nekaj žari, to so 

njene, od strahu, čisto bele oči (prav tam). 

Močno čustvo, kot je ljubezen, je izraženo v dveh besedilih. Ljubezen do matere deček izkaže 

tako, da ji prinese najljubše rože iz kraja, ki se ga zelo boji. Da materi izpolni željo, se zgodaj 

zjutraj odpravi v temačen, neprijeten kraj, nabere solzice in ji jih podari. Zaradi ljubezni do 

nje, se pogumno spopade s strahom in ga premaga. Deček je označen stereotipno, prav tako 

njegova mati: » /…/, prečudno lepa in vsa ožarjena, kakor prikazen iz nebes.« (Prav tam: 24.) 

Deček jo poveličuje in jo primerja z božanskim bitjem. Za njeno srečo in zadovoljstvo stori 

veliko žrtev in premaga svoj strah. Izraža pogum, voljo, aktivnost. 

Drugačna je Andrejeva zgodba. Fant je zaljubljen. Popolnoma je zmeden. Posluša ptičje petje, 

ne sliši mame, gleda skozi okno, veliko časa preždi v kopalnici, čisti si čevlje, ne pogovarja se 

s prijatelji … Ves čas nekaj modruje in tiho premišljuje. (Prav tam.) Fant razbija stereotip 

»moškosti«. Je raztresen, zmeden, neposlušen, razmišljujoč, odsoten. Stereotipno je označena 

njegova mama. Ves čas ga opazuje, jo skrbi zanj, pripravi mu zajtrk in se zjoče, ko se zave, da 

počasi njen sin postaja moški in ga na nek način izgublja.  

Z igro so povezani predvsem dečki, saj je deklica omenjena le v enem besedilu. Lenča Flenča 

želi brata spraviti v dobro voljo, zato mu pripravi čarobni napitek iz različnih zelišč. Ko bratec 

to popije, začne noreti po sobi (prav tam). Sestrica in bratec razbijata dva stereotipa, in sicer: 

o pridnih, poslušnih in mirnih deklicah ter o veselih, družabnih in pogumnih dečkih. Lenča 

Flenča se izkaže za zelo pogumno, pametno, nagajivo in prebrisano deklico, medtem ko je 

njen bratec slabe volje, žalosten in nerazpoložen. Ostale igre so deške, domišljijske. Fant se 

igra in si domišlja, da potuje v vesolje, brata se odločita za domišljijsko potovanje v gozd 

pravljic, lahko pa dečki postanejo kar  vojaki brez pušk, vitezi na turnirjih brez bušk, generali, 

ki mečejo sladoledne kepice namesto bomb, lahko so podmorničarji ali letalci v lunaparkih.  

Kategorija gospodinjstva je zelo družinsko naravnana, vendar že sama po sebi bolj ženska kot 

moška. Če verze v pesmi Narobe svet postavimo v pravilen vrstni red, dobimo tipične 

stereotipne vloge po spolih. Hlapec pase kravo, ribič lovi ribe, zidar zida hiše, stric Marko pije 

vino, šolar piše nalogo, Micika pometa sobo, pastirica reže šibo, kuharica kuha juho in teta 
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Lina trga bluzo (prav tam). Ženska in moška dela se v pesmi razlikujejo, so deljena po spolu 

in stereotipno označena. Moški pase krave, lovi ribe, zida hiše, pije vino, piše nalogo, medtem 

ko ženske gospodinjijo (pometa, kuha, trga bluzo, reže šibo). Moška dela so raznolika, fizično 

zahtevnejša in pomembnejša od ženskih, ki so vsakodnevna, manjvredna, nezahtevna in 

enolična.  

Drugačna je zgodba o upokojeni babici. Le-ta se ne more sprijazniti s prostimi, dolgočasnimi 

in pustimi dnevi, ki jih ima pred seboj, saj pogreša službo, prijateljice in jutranjo kavo. 

Brezvoljno vstane, se počeše in naliči, ko pozvoni na vratih. Prideta vnuka in jo povabita na 

skupen pohod. Babica ima med pohodom težave; vse težje premaguje strmino in zaostaja. 

Potem se usede na štor in v grmovju zagleda stare »superge«. Ker so jo njeni čevlji ožulili, si 

obuje te in lahkotno, brez težav in naporov nadaljuje pot (prav tam). Babica razbija stereotip 

stare, čemerne, nemočne in zapuščene ženice, ki sedi v gugalniku ob oknu in pazi na vnuke. 

Lenča je modernejša babica. Je zelo mladostna, hitra, zmogljiva. Je skrbna, urejena, vesela in 

družabna. Ne poseda v gugalniku, pač pa se z vnukoma poda na razburljiv pohod.  

Pretirano skrb do svojega otroka izkazuje Evaldova mama. Ker želi, da je njen sin uspešen, 

ponižno prosi učitelja angleščine, da mu zviša oceno. Učitelj ji predlaga, da bi bilo za sina 

zelo koristno potovanje v tujino, kjer bi se naučil govoriti, saj ima ravno pri ustnem izražanju 

največ težav. Evald se prestraši, saj noče v tujino (prav tam). Mama je stereotipno označena, 

saj pretirano skrbi za svojega otroka. Oče je odsoten, mama se na vse načine trudi sinu 

omogočiti čim boljše življenje. 

Izrazito gospodinjska je zgodba o treh sestrah, ki se pogovarjajo, kaj vse bi ponudile carju, če 

bi bile njegove žene. Prva bi mu kuhala, druga bi mu tkala, tretja pravi, da bi mu rodila 

postavnega sina. Ker jih car na skrivaj posluša, se odloči za tretjo, ostali dve vzame za 

kuharico in tkalko (prav tam). 

Kategorija poklicev je izrazito moška, saj so ženskam poklici v besedilih le redko dodeljeni. 

Poleg tega, da so poklici v veliki večini pripisani le moškim, so ti zelo raznoliki, zahtevajo 

visoko izobrazbo, medtem ko so ženskam pripisana zgolj vzgojna ter socialna področja. 

Omenjeni moški poklici in druge dejavnosti so: ribič, hlapec, zidar, kovač, detektiv, profesor, 

pek, stavbenik, kipar, izumitelj, strojnik, policist, pilot, kralj in car. Ženski poklici in 

dejavnosti so le: pastirica, kuharica, tkalka in učiteljica. Ostale so gospodinje, mame ali 

babice. 
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Prav tako je izrazito moška kategorija posebnežev. V treh besedilih se možje pogovarjajo z 

živalmi oz. predmeti. V odnosu do njih so moški zelo pametni, razgledani in uspešni. O tem 

veliko povesta  naslednja dva primera. 

Stari Prospero s svojo mlado in lepo hčerjo Mirando živi na osamljenem otoku. Je zelo 

inteligenten, ustvarjalen in vedoželjen. V skalo izkleše celico, v kateri živita, večino časa  

preživi v študijski sobi, kjer prebira knjige in se uči čarati. S pomočjo čarovnij rešuje zaklete 

duhove in jih spreminja v  sužnje (prav tam).  

Poseben je tudi deček, ki zaide v kraljestvo bombonov. Odločiti mora, kateri bomboni so 

najboljši. Ker je zelo sladkosneden in so mu všeč vsi bomboni, odloči, da bo med bomboni 

zavladala republika, saj so si enakovredni (prav tam). 

Pasivnost – kategorija, ki naj bi bila izrazito ženska, je zastopana trikrat, vendar le enkrat v 

vlogi ženske. Erazem je sirota, ki živi v sirotišnici. Prepuščen je trdi in neprijazni vzgoji 

gospodične Jastreb, ki je do otrok hudobna. Deček zaradi velike želje po svobodi in lepšem ter 

boljšem življenju, želi pobegniti, zato se skriva na drevesu. Odhod mu preprečuje le stroga 

gospodična Jastreb. »Imela je namreč resne oči in tudi njena usta so bila resna in stisnjena, 

včasih pa je imela tudi na čelu ostro gubo. Gunnar je trdil, da je celo njen nos videti strog.« 

(Prav tam: 80.) Oba sta stereotipno označena. Deček je pogumen in iznajdljiv, medtem ko je 

njegova vzgojiteljica zlobna in stroga do otrok. 

 Žalost, nemoč in nesreča spremljajo glasbenika Orfeja, ko mu umre žena. Z igranjem na liro 

omehča vse okrog sebe, tudi boga podzemlja, katerega prosi, naj mu vrne ženo. Po neuspelem 

poskusu postane še bolj žalosten, saj tragedije ob izgubi žene, ne more pozabiti. Ostala 

dekleta postanejo zelo ljubosumna, saj jim ni všeč, da tak lepotec objokuje mrtvo ženo, zato  

ga kamenjajo in ubijejo (prav tam). 

Vsa nesrečna in žalostna je gospa Tucker, babica male Valerie, ki živi v domu starejših 

občanov. Ko jo obiščeta hči in vnukinja, babica tiho razmišlja o preteklosti. Ves čas jo 

spremlja nek turoben, strašen občutek, saj se dobro zaveda, da bo morala kmalu oditi. Zelo 

zgovoren je tudi opis njene sobe, ki vsebuje pomembne elemente in kose pohištva, ki so 

značilni za starejše ljudi. »Njena soba je bila vsa sveža in svetla in snažna, /…/. Imela je sivo 

bele stene z eno skrbno zabito kljukico za sliko, rjavo marogasto preprogo, sodobno pohištvo, 

tako preprosto za čiščenje, in bogato oblazinjen stol, v katerem si se lahko udobno zleknil in 

zagugal. /…/ kockasto pregrinjalo na postelji, sešito iz spletenih ostankov raznih voln veselih 
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barv; z rožnatimi cvetkami posuta stara skodelica s krožnikom iz servisa njene matere; 

resnobna fotografija Harryja, ki je bil njen mož /…/ in sama gospa Tucker.« (Prav tam: 66.) 

Prav tako je značilen opis babice: »Gospa Tucker je še zmeraj merila skoraj meter osemdeset, 

bila je krepko grajene postave, ki je bila od starosti in garanja zdaj koščena. Zaradi belih las 

je bila videti še večja: vztrajno jih je zvijala vrh glave v nekakšen narobe obrnjen sladoledni 

tulec, izpod katerega so ji ob obrazu uhajali kodrasti prameni. Sedela je prav na robu 

naslonjača, vzravnana kot sveča. /…/. Njene tanke bele brčice so bile skoraj nevidne, toda 

bile so nasršene. Njene oči so imele barvo stare, čiste modrine brez vsakega nadiha in so bile 

polnega živega leska.« (Prav tam: 66–67.) 

 Slika:  »Valerijina babica v naslonjaču.« 

 

Kategorijo intelektualnosti navadno zastopa moška populacija, saj so le-ti pogosto prikazani 

bolj inteligentni od žensk. O tem veliko povedo naslednji primeri. 

Moški pripoveduje, kako je pri šestih letih narisal dve sliki (kačo, ki prebavlja slona od zunaj 

in od znotraj). Njegovih slik odrasli niso razumeli, zato se je odločil, da jih ne bo več kazal. 

Čez čas se je izučil za pilota in potoval po svetu. Spoznaval je ljudi in jih s svojo prvo sliko 

preizkušal ali jo razumejo. Vsi so menili, da je narisal klobuk, zato jim ni razlagal primera, saj 

je bil prepričan, da ga ne bo nihče razumel. Pogrešal je nekoga, ki bi ga razumel, da bi se 

lahko o takšnih stvareh pogovarjal (prav tam). 

Pisatelj France Bevk se spominja svoje prve knjige, ki jo je napisal še kot otrok. Ker je rad in 

veliko bral, je začelo knjig primanjkovati, zato se je odločil, da bo napisal svojo. Pisal je o 

dedu, ki je med vojsko lovil razbojnika. Knjigo je skrival, vendar ga je zasačila teta in se mu 

posmehovala (prav tam).  
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Podobno je ustvarjala Anastazija Krupnik. Za domačo nalogo so morali učenci napisati 

pesem, ki se rima. Anastazija ni upoštevala teh navodil. Napisala je pesem po svojem navdihu 

in občutju, kakor ona dojema svet. Deklica je bila zaradi neupoštevanja navodil kaznovana z 

enko, kar jo je zelo potrlo (prav tam).  

Izrazito moške kategorije so kralj/vladar, negativni moški stereotip in zgodovinska/znana 

osebnost. Zgodovinski osebnosti sta Dedal – zelo znan grški izumitelj in njegov sin Ikar. 

Omenjeni so še kralj Minos, kraljica in njun sin Minotaver. Stereotipno je označen kralj 

Salomon. Je moški z izjemnim bogastvom. Je moder, pošten, pravičen, z ogromno vojsko in 

ladjevjem. Ves svet govori o njegovi moči, zato ga obišče kraljica iz Sabe, saj ne verjame 

govoricam in ga skuša pretentati.  Nad njegovim bogastvom in močjo je zelo navdušena (prav 

tam). Nasprotno, celo negativno je prikazan kralj, ki ne opravlja svojih dolžnosti. Pomembni 

so mu le kraljevi smetanovi kolački. Ko mu čarovnica ukrade recept, se zelo razburi. Hči mu 

ponudi pomoč pri iskanju, le pod pogojem, da se sme poroči s pažem. Kralj ji izreče 

dovoljenje, saj so mu pomembni le smetanovi kolački (prav tam). Kralj je prikazan 

hudomušno in celo negativno, saj mu vladanje prestola ni pomembno. Njegova strast so 

smetanovi kolački. Nestrinjanje izreče kraljica, vendar je kralj ne upošteva. Stereotip razbija 

tudi princeska, saj se izkaže za zelo pogumno, prebrisano in pametno. Zna izkoristiti očetov 

krizni položaj in se je pripravljena srečati s čarovnico.  

Moški negativni stereotip je označen pri dveh osebah, in sicer sta oba junaka neumneža. 

Butalskemu policistu ne uspe ujeti razbojnika Cefizlja, saj ga slednji vedno pretenta, drugi je 

Jurček – deček, ki nosi ljudem po vasi platno, da dobi  v zameno nekaj moke. Moko nalaga v 

koš, ki se mu med potjo raztrese. Doma se vsi norčujejo iz njega. 

Kategorijo zlo zastopa moški, in sicer Sivi baron, ki ujame Aksla. Skuša mu ukrasti stričeve 

načrte o računalniškem izumu, zato mu nevarno grozi. Profesor Beliglavca je zelo pameten, 

saj je izumil najnovejšo obliko računalnika, prav tako so stereotipne Akslove lastnosti. Fant je 

junaški, pogumen, trmast, vztrajen, potrpežljiv in zaupljiv. Stričeve skrivnosti ne izda za nič 

na svetu, čeprav ga Sivi baron muči in mu grozi (prav tam).  

Kategorije: stereotipna lepota, junak, odnos do živali, šport in odhod v svet v berilu niso 

zastopane.  
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5. 9. 2 Kvalitativna analiza 

Graf 27: PODOBE SPOLNIH VLOG

Najvišje je zastopana kategorija gospodinjstva. Gospodinji sta

deklica. Beračica prosi deklico za koš

ves svoj obrok. V zahvalo ji starka podari lon

je tudi kmetica, ki hodi delat na 

na mizi pušča skledo mleka (prav tam). Gospodinjiti pomaga tudi vnu

jima zmanjka vode, babica vzame vedro in gre ponjo k reki. Za njo gre tudi deklica z manjšim 

vedrom (prav tam). 

Ostala besedila niso izrazito gospodinjska. Obsegajo družinsko okolje, odnose med 

posamezniki znotraj družin in njihove vloge. Vse to

Deček se pritožuje nad strogostjo o

če le stol prevrnem, se že očka krega.« 

Mama in hči gresta zvečer na sprehod. Mama obuje rde

očetov šal. Med potjo nabirata rdeč

kuha, skrbi za otroke ali dela na polju, saj je prikazana zunaj hiše, na sprehodu s h

Deček se upre dolžnostim in vsakdanjim opravilom. No

kosila želi le sladico, vendar si ob vsem tem najbolj želi, da se mama ne

Uprejo se tudi Janezek, mama in o

noče napraviti očetu sendviča, oč

stereotipe, saj nočejo več opravljati vsakdanjih,

0

1

2

3

4

5

6

7

88 

Graf 27: PODOBE SPOLNIH VLOG 

Najvišje je zastopana kategorija gospodinjstva. Gospodinji sta stara žena z lon

ica prosi deklico za košček kruha, dobra, prijazna in usmiljena deklica  ji izro

ves svoj obrok. V zahvalo ji starka podari lonček, ki kuha (prim. Grginič, 2005

je tudi kmetica, ki hodi delat na polje. Da njeni otroci, ki ostajajo sami doma, niso la

a skledo mleka (prav tam). Gospodinjiti pomaga tudi vnučka svoji babici. Ko 

jima zmanjka vode, babica vzame vedro in gre ponjo k reki. Za njo gre tudi deklica z manjšim 

Ostala besedila niso izrazito gospodinjska. Obsegajo družinsko okolje, odnose med 

j družin in njihove vloge. Vse to natančno opisujejo naslednji primeri.

ek se pritožuje nad strogostjo očeta: »Burja strehe vse podere, polja vsa prebega 

ka krega.« (Prav tam: 43.)  

er na sprehod. Mama obuje rdeče čevlje, hči si okrog vratu ovije 

etov šal. Med potjo nabirata rdeče  jagode (prav tam). Mama razbija stereotip gospodinje, ki

kuha, skrbi za otroke ali dela na polju, saj je prikazana zunaj hiše, na sprehodu s h

ek se upre dolžnostim in vsakdanjim opravilom. Noče se umivati, noče vstajati, namesto 

kosila želi le sladico, vendar si ob vsem tem najbolj želi, da se mama ne bi jezila (prav tam). 

Uprejo se tudi Janezek, mama in oče. Janezek na mamino prošnjo noče pomiti posode, slednja 

ča, oče noče po drva v klet (prav tam). Družinski 

 opravljati vsakdanjih, enoličnih dejavnosti. 

gospodinjstvo
emocionalnost
pasivnost
zlo
stereotipna lepota
poklic
zgodovinska/znana osebnost
junak/heroj
kralj/vladar
intelektualna dejavnost
posebneži
negativni moški stereotip
igra
odnos do živali
šport
odide v svet

 

stara žena z lončkom in sirota 

ek kruha, dobra, prijazna in usmiljena deklica  ji izroči 

č, 2005). Gospodinja 

polje. Da njeni otroci, ki ostajajo sami doma, niso lačni, jim 

čka svoji babici. Ko 

jima zmanjka vode, babica vzame vedro in gre ponjo k reki. Za njo gre tudi deklica z manjšim 

Ostala besedila niso izrazito gospodinjska. Obsegajo družinsko okolje, odnose med 

no opisujejo naslednji primeri. 

prebega – jaz pa 

i si okrog vratu ovije 

e  jagode (prav tam). Mama razbija stereotip gospodinje, ki 

kuha, skrbi za otroke ali dela na polju, saj je prikazana zunaj hiše, na sprehodu s hčerjo. 

če vstajati, namesto 

bi jezila (prav tam). 

e pomiti posode, slednja 

Družinski člani razbijajo 

zgodovinska/znana osebnost

intelektualna dejavnost

negativni moški stereotip



89 
 

V kategoriji emocionalnosti se pojavita čustvi jeza in žalost. Deklica se upira spanju, ker ji je 

to dolgočasno. Je jezna in hkrati maščevalna. Rada bi, kot luna ponoči, kolovratila naokrog 

(prav tam). Opravilom in vsakdanjim dolžnostim se upre tudi žalostna deklica. Ne more 

vstati, se igrati, pospraviti sobe, napisati domače naloge in nahraniti muce. Preprosto se ji ne 

da, ker je žalostna (prav tam). Obe razbijata stereotip o pridni, mirni, ubogljivi in prijazni 

deklici.  

Prisotni sta močni čustvi strah in ljubezen. Otroci nočejo v gozd, ker se bojijo strahov, deček 

se boji zobozdravnika. Peter Nos se zaljubi v deklico Tino. Skupaj sedita pod drevesom in se 

držita za roke. Njegova ljubezen se hitro konča, ko mora na nogometno tekmo.  

Kategorija igra je izrazito deška. Kar tri besedila slikovito opisujejo igrivega, nagajivega, 

poskočnega in navihanega Pedenjpeda. Pred ogledalom kaže jezik, se zmrduje, sesa prst in 

kriči, postane sladkosnedni car sladkarij, lahko je glasbenik, ki brez not in znanja piska na 

piščal. Navihan, raznovrstnih zamisli in poln nenavadnih idej je tudi deček Peter Nos. Na 

deževen in dolgočasen dan s prijatelji prinesejo s podstrešja stara oblačila in našemijo cestne 

betonske stebre v ljudi.  

V kategoriji poklicev prevladuje moški spol. Ti so: železničar, pek, gasilec, poštar, zdravnik, 

učitelj, pastir in prodajalec. Ženska je medicinska sestra ali učiteljica. 

Junaka sta: Peter Nos, ki pomaga deklici Nevenki poiskati sponko za lase in pastir, ki trem 

deklicam pomaga, zaščiti jih pred soncem. Le-te ga v zahvalo nagradijo z veliko čredo živine, 

ki jih dobri deček razdeli med siromašne sosede.  

Kategorijo posebnežev zastopata deklici Veka in Maša. Prva je samotarka, ki med 

pometanjem najde denar in si zanj kupi »piskrček«. Zvečer se skrije vanj, prenočišče pa nudi 

tudi gozdnim živalim. Prenatrpan »piskrček« poči, deklica brez vsega, pa le zajoče. Deklica 

Maša se med nabiranjem jagod izgubi v gozdu in zaide v medvedovo kočo. Le-ta je noče 

izpustiti, zato ga pretenta. Speče slastne medenjakove kolačke in se skrije v košek, s katerim 

medved odnese dobrote k njenim starim staršem. Medved se prestraši hišnih psov, košek 

spusti na tla in zbeži. Obe deklici sta izrazito stereotipno označeni. Sta gospodinji. Prva 

pometa, je sirota, ustrežljiva, dobrotljiva in usmiljena do živali, ki na koncu spet ostane brez 

vsega in le pasivno joče, medtem ko Maša s peko piškotov pretenta medveda. 

Stereotipno lepoto zastopa prelepa deklica Sneguljčica, ki jo skuša zasenčiti zlobna mačeha. 

Ostale kategorije v berilu niso zastopane. 



 

6 SKUPNA ANALIZA BERIL SKOZI 

Graf 28: DELEŽ BESEDIL AVTORJEV IN AVTORIC SKOZI 
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6 SKUPNA ANALIZA BERIL SKOZI ČAS 

Graf 28: DELEŽ BESEDIL AVTORJEV IN AVTORIC SKOZI ČAS 
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V starejših berilih, ki so izšla pred letom 2000, prevladuje kategorija gospodinjstva, kjer se 

kažejo izrazite in jasno določene vloge moških ter žensk. Ženska je gospodinja, žena in mati 

hkrati. Skrbi za otroke (jih zbuja, češe, umiva, razvaja, pomaga pri nalogah in učenju), kuha, 

peče, pometa, pere, lika in šiva. Določena so ji tudi dela zunaj hiše – na polju (okopava, pleve 

ali žanje). Pripisujejo se ji stereotipne lastnosti, kot so: pridnost, dobrotljivost, milost, 

občutljivost, potrpežljivost, ljubeznivost, prijaznost, skrbnost in jo označujejo predmeti, kot 

so: predpasnik, ruta, lesena žlica, lonec, metla, igla …  

Moški v primerjavi z žensko opravlja fizično zahtevnejša in pomembnejša dela. Oče je glava 

družine, je tisti, ki služi denar in upravlja z njim, pogosto je odsoten. V odnosu do otrok je 

strog, pošten in nepopustljiv. Otroci v njem vidijo vzornika, ga spoštujejo in predvsem sinovi, 

ga pri delu želijo posnemati. Oče otroke uči delati in jih poučuje o živalih. Prikazan je kot 

delaven, pogumen, pošten, močan, strog, zaupljiv, resnicoljuben, pogosto tudi inteligenten. 

Ob njem se pojavljajo predmeti, kot so: nož, puška, klobuk, škornji, palica, časopis …  

Tudi dela otrok se delijo po spolu. Deklice pomagajo materam gospodinjiti, pogosto so 

pastirice, hodijo po vodo, dečki hodijo z očetom na delo v gozd ali pasejo živino. Deklice 

sprejemajo lastnosti in dela po materi, sinovi po očetu. 

Stereotipno sta označena tudi babica in dedek. Slednja veliko počivata, skrbita za vnuke, 

babica je povezana z gospodinjenjem, medtem ko se dedek igra z vnuki. Prikazana sta tudi kot 

bralca in pripovedovalca pravljic. Babico označujejo pletilke, volna, pleteni izdelki, očala, 

gugalnik ali naslonjač, dedka pa palica, klobuk, očala in časopis.  

V berilih, ki so izšla po letu 2000, se že pojavljajo nekatere novosti. Oče še vedno ostaja 

pomemben člen v družini, vendar je vedno bolj izobražen, pogosto pazi na otroke in je v 

takšni vlogi zelo fleksibilen, poslušen, razgledan, inteligenten, zabaven … Veliko je še 

tipičnih stereotipnih zgodb o ženskah gospodinjah in skrbnih materah, ki kuhajo, pospravljajo, 

skrbijo za otroke, pojavljajo se tudi dela, kjer so mame odsotne, hodijo v službo, počivajo, se 

sprehajajo z otroki … Drugačna je, npr. mama Anastazije Krupnik, ki je slikarka v 

neobičajnih oblačilih, vsa umazana in zapackana ter smrdi po slikarskih snoveh. Babica v 

»supergah« tudi ni več tipična nemočna babica v naslonjaču ali gugalniku. Je modernejša, 

zelo aktivna, hitra, gibčna in polna energije.  

Emocionalnost je kategorija čustvene narave, kjer se najpogosteje pojavljajo strah, ljubezen 

do matere in domovine, hrepenenje, želje po boljših časih in spomini na mladost. Največkrat 
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so s tem povezani dečki/možje, saj je v berilih, ki so bila izdana med  leti 1943 in 1990, veliko 

besedil iz časa vojne in obdobij, ko so možje/dečki morali, zaradi različnih razlogov, 

zapuščati domove. Nastala so besedila polna čustev, hrepenenja, žalosti in spominov na 

domovino, svoje bližnje (matere) ter boljše čase. V berilih, ki so izšla po letu 2000, se 

pojavljajo spremembe na področju čustvovanja. Sicer sta še vedno najpogostejša čustva strah 

in ljubezen do matere, pojavljajo pa se tudi besedila o lenih, žalostnih, uporniških in 

pogumnih deklicah ter zaljubljenih dečkih, ki razbijajo obstoječe stereotipe o prestrašenih, 

pridnih, tihih in milih deklicah ter junaških, močnih, pogumnih in neobčutljivih dečkih. 

Takšna sta, npr. deklica Barbare Gregorič (Potemska pesem), ki zaradi  žalosti ne more vstati, 

se igrati, pospraviti sobe, napisati naloge in deček Andrej iz besedila Pomladna tiščanja,, 

avtorja Slavka Pregla, ki zmedeno in zaljubljeno modruje ter tiho premišljuje. Je raztresen, 

zmeden, neposlušen in odsoten.  

Zelo pogosto so v starejših berilih deklice – sirote prepuščene životarjenju, prosjačenju, 

uboštvu in pasivnemu zrenju v svet. Tudi podoba dečka se pojavlja v podobnih razmerah, 

vendar je slednji bolj iznajdljiv, aktiven in uspešen pri iskanju izhodov iz težav. Primeri 

pasivnosti so tudi o babicah in starejših ženicah, ki čakajo bližajočo se smrt, v novejšem 

berilu deček zaradi nesreče s petardo oslepi.  

Kategorija zla naj bi bila že sama po sebi bolj ženska kot moška, saj naj bi veljala dejstva, da 

smo ženske veliko bolj zlobne, pretkane, zoprne, spletkarske in škodljive od moških. Iz 

prebranih starejših beril sem analizirala besedila, kjer je veliko več moških povezanih z zlom 

in s hudobijo do drugih, šibkejših od sebe. Dejanja pohlepnih graščakov, nasilnih Turkov in  

sebičnih delodajalcev so zlobna, kruta, sebična, pohlepna in neusmiljena. Slednja besedila so 

iz časov vojn in fevdalizma, ko so se nasilni in pohlepni voditelji kruto znašali nad svojimi 

podrejenimi. Besedil iz časov vojn v novejših berilih skorajda ni več, zato je tudi manj zlih 

moških. V novejših berilih je več zlih žensk, npr. Sneguljčina mačeha, vsevedna, radovedna 

in klepetava soseda, ki vsem že preseda, zlobna snaha, ki nagaja in zanemarja nemočnega, 

bolnega tasta … 

Kategorija stereotipna lepota v prebranih berilih sicer ni izrazito zastopana, vendar se pogosto 

pojavljajo posamezni opisi deklic/žensk, ki se navezujejo na stereotipno lepoto. Za ilustracijo 

bom naštela nekaj sočnih primerov. 

 »Se kralj Matjaž oženil je, z Alenčico zaročil se, s prelepo mlado deklico, s kraljico ljubko 

ogrsko.« (Prim. Cvetko, 1961: 46.) 
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»Tedaj je iznad zidu, /…/ pokukala glavica majhne deklice z lički, tako rdečimi in okroglimi, 

da je bila podobna jabolku. Njeni rjavi lasje so bili spleteni v dve kitki, ki sta ji podjetno 

štrleli z glavice«. (Prim. Cvetko, 1973: 46.) »/…/ bila je tako čedna z rdečimi lički in temnimi 

očmi, /…/« (Prav tam.) 

»Izza drevesa stopi Ljubica, lepa kot zrelo jabolko.« (Prim. Kordigel, 2003: 76.) 

»Kraljica, kraljica prejasna, jaz pa ti povem: Sneguljčica je najlepša, to znano je vsem 

ljudem!« (Prav tam: 119.) 

Moški/dečki svojo podobo izrazito reprezentirajo v kategorijah, kot so: junaki/heroji, 

intelektualci, igra, odnos do živali, kralj/vladar in zgodovinska/znana osebnost. Predvsem 

starejša berila vsebujejo veliko besedil iz časov vojn, kjer so bili možje junaki, borci za 

svobodo naroda in ozemlja. Vedno je deček/moški tisti, ki nesebično priskoči na pomoč, reši 

koga, mu pomaga, se žrtvuje za nekoga. V novejšem berilu je junakinja babica v »supergah«, 

ki ujame roparja na kolesu, ko okrade starejšo ženico in jo zbije na tla.  

Intelektualne dejavnosti (branje, pisanje, računanje, učenje) zastopajo dečki, deklice zelo 

redko. Ženske/deklice ravno tako niso ljubiteljice živali. Odnos ženske do živali je večinoma 

negativen, igra je prav tako bolj zastopana s strani dečkov kot deklic. Deške igre so zelo 

aktivne, domišljijske, razigrane, nagajive, poskočne, vznemirljive, včasih tudi zelo nevarne, 

medtem ko so dekliške igre umirjene. Tako deške kot dekliške igre so izrazito stereotipne in 

deljene po spolu, saj se dečki igrajo z avtomobilčki, ladjicami, klopotci, mlinčki, nožki, 

medtem ko deklice rišejo ali se igrajo s punčkami. V primerih, kjer se igrata deček in deklica 

skupaj, so vidne vloge po spolu, npr. deček je zdravnik, deklica je mama z dojenčkom.  

Kot kralj je najpogosteje v berilih omenjen kralj Matjaž, kot zgodovinska/znana osebnost sta 

v starejših berilih največkrat omenjena Tito in Sokrat, v novejših berilih te vloge izginjajo.  

Prav tako so izrazito moške ostale kategorije: negativni moški stereotip, šport in odhod v svet. 

Moški/deški negativni liki preklinjajo, se pretepajo, kradejo, lažejo, kadijo … V berilih nisem 

zaznala takšnih oblik negativizma pri ženskah/deklicah. Športne dejavnosti in treniranje le-teh 

so značilne za moške, čeprav jih je zelo malo. Primer, ki stereotipno označuje, da je 

moški/deček v športu boljši od ženske/deklice, govori o vrhunskemu plavalcu Angelu, ki mu 

za zmago in uspeh ni potrebno veliko vaj in treningov, saj je zelo spreten in talentiran, 

medtem ko njegova prijateljica Andrejka kljub veliki meri vztrajnosti, vaj in treningov ne 

dosega večjih uspehov.   
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Kategorija odhod v svet je bolj zastopana v starejših berilih, in sicer odhajajo možje/mladeniči 

v vojsko ali na delo v tujino, ženske in otroci ostajajo doma, čakajo na boljše čase ter denar, ki 

ga možje pošiljajo iz tujine.  

Zelo zgovorna je podrobnejša predstavitev kategorije poklicev. Slednja je pri moških zelo 

obsežna, raznolika in v veliko primerih pomembnejša. Poklici, ki so pripisani moški podobi, 

so: tesar, mizar, kovač, krojač, slikar, pismonoša, pastir, kmet, mlinar, strojevodja, »bisagar«, 

minister, učitelj, kaplan, duhovnik, škof, rudar, pek, zdravnik, pilot, taksist, topničar, kurjač, 

žagar, železar, delavec na naftnem polju, pesnik, žandar, gasilec, novinar, znanstvenik, 

radijski delavec, mornar, mesar, drvar, pisar, lončar, čevljar, bolničar, ravnatelj, hišnik, godec, 

postajni načelnik, direktor, inženir, stražnik, brivec, obrtnik, uradnik, prometni miličnik, 

vrtalec, gozdar, ključavničar, kretničar, prodajalec robotov, lovec, ribič, konjar, mehanik, 

inšpektor, frizer, izumitelj, policist, režiser, snemalec, scenski delavec, slaščičar, profesor 

književnosti, hlapec, strojnik, policist, stavbenik in kipar. Poklici oziroma javne funkcije, ki 

so v analiziranih berilih pripisane ženski podobi, so naslednje: slikarka, učiteljica, bolničarka, 

žanjica, mlinarica, spletična, mojškra, pletilja, tkalka, prodajalka, snažilka, branjevka, 

medicinska sestra, plesalka, hotelirka in pastirica, najpogosteje se pojavlja v vlogi mame, 

babice, kmetice in gospodinje.  

Ne le, da so moški poklici boljši in pomembnejši od ženskih, tudi veliko več jih je.  
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7 FUNKCIONALNI CILJI (književna oseba) 

7. 1 Učenci z branjem, s poslušanjem in z gledanjem razvijajo recepcijske 

zmožnosti uprizoritve umetnostnih besedil. 

7. 1. 1 Učenci razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo 

»poistovetenja« z njo ter privzemanja vloge osebe. 

o Učenci v besedilu poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj. Povedo, kako bi 

ravnali sami, če bi bili v podobnem položaju kot književna oseba.  

Kot učiteljica, bi učence, s pomočjo metode razgovora, spodbudila k razmišljanju o književni 

osebi: kako si učenci predstavljajo književno osebo, kakšna je književna oseba, kako bi 

ravnali sami, če bi se znašli v takšnem položaju, kot književna oseba. Za obravnavo o 

stereotipih bi izbrala besedila, kot so npr.: F. Bevk – Peter Klepec;  T. Pavček – Kaj vse je 

tata; J in W. Grimm – Pepelka;  J. Snoj – Veronika gre na ples; T. Pavček – Pretepač, A. 

Lindgren – Pika nogavička; M. Mate – Babica v supergah … 

Besedilno stvarnost opazujejo s svojega zornega kota. 

Učenci so na začetku le opazovalci dogajanja v besedilni stvarnosti in se ne vpletajo v 

zgodbo.  

Prepoznajo in izluščijo tiste motive za ravnanje književnih oseb, ki jih poznajo že iz 

izkušenjskega sveta.  

Najprej zaznajo in prepoznajo tisto, kar jim je znano iz realnega sveta. Dogajanja in 

značilnosti povežejo s svojimi izkušnjami in izrazijo mnenje o tem. 

Prepoznajo glavno književno osebo.  

Učence bi povprašala, kdo v besedilu največ nastopa, kdo ima najpomembnejšo vlogo pri 

razvijanju dogodkov. S pomočjo vprašanj bi lažje prepoznali glavno književno osebo. 

Učenci prepoznajo dobre in slabe književne osebe, izrazijo mnenje o njih in razloge, zakaj se 

jim zdijo takšni. 

Učence bi povprašala po posameznih osebah, po njihovih lastnostih, kakšne so te osebe, kako 

ravnajo v določenih situacijah. Zakaj, po njihovem mnenju, tako ravnajo? 
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Privzemajo zorni kot ene književne osebe. 

Učenci poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj. Z njo se identificirajo in se vanjo 

vživijo. Identificira se s tisto osebo, ki mu je blizu. 

Razumejo dve skupini motivov za ravnanje književne osebe (dobra : slaba). 

Upovedujejo čutno-domišljijske predstave književne osebe, jih primerjajo in nadgrajujejo 

(upoštevajo podatke iz književnega besedila). 

7. 2 Učenci s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih besedilih 

(pišejo, interpretativno berejo, govorijo) razvijajo recepcijske zmožnosti. 

7. 2. 1 Učenci razvijajo zmožnost vživljanja v osebo »poistovetenja« z 

njo/privzemanje vloge književne osebe. 

Upovedujejo domišljijske svetove, tako da postavijo sami sebe za osrednjo književno osebo 

oziroma o književni osebi govorijo  in pišejo kot o sebi. 

Učencem dam nalogo, da si izberejo eno izmed književnih oseb in se predstavijo v njihovi 

vlogi. S pomočjo že znanih dejstev si izoblikujejo svoj domišljijski svet. Predstavili bi svoje 

lastnosti, značilnosti, želje, ravnanja, …  

Učenci lahko v vlogi avtorja sami ustvarijo svojo književno osebo, jo opišejo in  predstavijo. 

Njene značilnosti, lastnosti, vedenje, ravnanja v določenih situacijah … 
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8 SPECIALNODIDAKTIČNI DEL 

8. 1 UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Barbara Hrovat 

Datum: / 

Šola: / 

Razred: 5. razred osnovne šole 

Predmet: slovenščina – književnost 

Učna tema: stereotipi 

Učna enota: spolni stereotipi 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: razgovor, razlaga 

Učna sredstva in pripomočki: kartončki z napisi oseb, kreda, tabla, besedila 

Učni cilji: učenec: 

∼ spozna besedo stereotip, 
∼ prepozna stereotip (stereotipne lastnosti) v besedilu, 
∼ prepozna nestereotipne lastnosti v besedilu, 
∼ tvori novo besedilo,  v katerem uporabi nestereotipne lastnosti oseb. 

Literatura: 

∼ Cvetko, V. idr. (1961). Četrto berilo: za osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
∼ Golob, B. idr. (2005). Na krilih besed: berilo za 4. razred osemletne in 5. razred devetletne 

osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
∼ Hafner, K. idr. (1943). Drugo slovensko berilo. Ljubljana: Pokrajinska šolska založba. 

 

POTEK UČNE URE 

1 Uvodni del: 

Učencem posredujem nalogo, da zaprejo oči in tiho poslušajo. Za trenutek si predstavljajte 

videz in značilnosti oseb (kakšni so, kako so oblečeni, kako se obnašajo, kaj radi delajo, kaj 

imajo pogosto ob sebi): kuharica, majhna deklica v vrtcu, dedek, babica, mama, oče, lovec. 

Medtem, ko si otroci v mislih oblikujejo predstave o osebah, na tablo nalepim kartončke z 

napisi posameznih oseb.  

Z učenci se pogovorimo, kakšne osebe so si predstavljali in na tablo napišem značilnosti, ki 

mi jih govorijo učenci. Gotovo bodo med njimi značilnosti (stereotipne lastnosti), ki jih bodo 

učenci opazili, ugotovili pri posameznih osebah. Le-te podčrtam in se o njih pogovorimo.  
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Učence vprašam, če so že kdaj slišali besedo stereotip. Če jo kdo pozna, jo poskusi razložiti 

ali povedati primer zanjo, sicer jo preprosto in natančno razložim sama ter predstavim in 

okrepim s primerom. 

2 Osrednji del 

Učence razdelim v šest skupin. Vsaki skupini dam po eno kratko besedilo. V štirih besedilih 

so pri opisanih osebah (deček/deklica) opazne tipične stereotipne lastnosti, v dveh besedilih 

pa sta opisani osebi z nestereotipnimi lastnostmi. Učencem dam navodilo, da preberejo dano 

besedilo in pri tem opazujejo določeno osebo. Lastnosti teh oseb podčrtajo (kako zgleda 

(videz), kaj dela, kako se vede, kakšne lastnosti ima, kako deluje v dani situaciji …).  

Izbrana besedila so: 

∼ Josip Stritar: Oba junaka, 
∼ Astrid Lindgren: Strahovi na podstrešju (Pika nogavička – odlomek), 
∼ John O,Neill – Lavo Čermelj: Nova brizgalna, 
∼ Fran S. Finžgar: Manca, 
∼ Dragotin Kette: Uboga Terezinka, 
∼ Rene Guillot: Bela Griva. 

Vsaka skupina predstavi svojo osebo. O njihovih značilnostih se pogovorimo in na tablo 

zapišemo lastnosti, značilnosti stereotipnih ter nestereotipnih lastnosti dečkov in deklic. 

Primer:         stereotipne lastnosti                              nestereotipne lastnosti 

        M spol                     Ž spol                              M spol               Ž spol 

Učenci ostanejo razdeljeni v skupinah. Vsaki skupini dam navodilo, da napiše kratko zgodbo, 

v kateri bo nastopala oseba z nestereotipnimi lastnostmi. Pomagajo si lahko z značilnostmi, 

ki smo jih skupaj zapisali na tablo. 

3 Sklepni del 

V zaključnem delu ure posamezne skupine preberejo in predstavijo svoje zgodbe z osebami z 

nestereotipnimi lastnostmi. O prebranih nalogah se pogovorimo in jih kritično ovrednotimo. 
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9 SKLEP 

Stereotipi oziroma posplošena prepričanja o določenih ponavljajočih se značilnostih 

posameznikov bodo v svetu obstajala še naprej, čeprav se današnja družba vedno bolj trudi z 

odpravo le-teh. Stereotipi niso nekaj negativnega in slabega, pomembno je le, da se jih 

zavedamo in jih poskušamo čim manj vključevati v naš vsakdan. Stopnja zavedanja, da 

stereotipi obstajajo v družbi je v primerjavi s preteklostjo danes zelo visoka. Vidne 

spremembe se kažejo tudi na področju književnosti, in sicer v osnovnošolskih berilih, ki sem 

jih analizirala.  

Diplomsko delo z naslovom Različnost deškega in dekliškega v izbranih osnovnošolskih 

berilih, je bila zame težka, vendar posebna in izredno zanimiva naloga. Pri analizi sem se 

dotaknila tako starejših kot novejših beril, kjer sem iskala in opazovala opise oseb ženskega in 

moškega spola. Ugotovila sem, da je ženska v preteklosti predstavljena zgolj kot gospodinja 

ali mama, ki skrbi za otroke, pospravlja, kuha, pere, lika, medtem ko je oče odsoten, služi 

denar in upravlja z njim. Je strog, pošten in pogumen. V novejših berilih so še vedno prisotna 

besedila s stereotipnimi lastnostmi ženske in moškega, pojavljajo pa se tudi novosti, kjer 

mama ne opravlja več tipičnih gospodinjskih del, ampak je zaposlena, odsotna, se ukvarja z 

drugimi dejavnostmi in hodi na sprehode z otroki. Ženske/deklice so v sodobnih berilih vedno 

bolj pogumne, pametne, samozavestne in pomembne. Čeprav je moški v preteklosti pogosto 

prikazan zelo junaški, močan, dober, pošten … je velikokrat povezan tudi z jokom in s 

strahom, kar naj bi bilo značilno predvsem za osebe ženskega spola.  

Z analizo beril skozi čas sem prišla do pomembnih dejstev in ugotovitev. V starejših berilih je 

delež besedil, ki so jih prispevale avtorice v primerjavi z deležem besedil avtorjev zelo nizek. 

Vidnejše spremembe se kažejo v berilih, ki so izšla po letu 2000, saj je delež besedil avtoric 

višji. Hipotezo, v kateri trdim, da je bil delež besedil avtoric v primerjavi z deležem avtorjev v 

preteklosti manjši, lahko potrdim. V najstarejšem obravnavanem berilu (letnik: 1943) znaša 

delež besedil, ki so jih prispevali avtorji, 81 %, delež besedil izpod peres avtoric znaša komaj 

4 %. V sodobnem berilu (letnik: 2005) delež avtorjev znaša 60 %, delež avtoric pa 23 %. 

Podatki kažejo, da se delež avtoric v berilih zvišuje.  

Hipotezo, s katero trdim, da je ženska/deklica v berilih prikazana bolj stereotipno kot 

deček/moški,  ne morem potrditi v celoti, saj le-ta velja predvsem za starejša berila, kjer je 

ženska/deklica prikazana zgolj kot gospodinja, dekla ali skrbna mama. V berilih, ki so izšla po 
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letu 2000, se vedno pogosteje pojavljajo nestereotipne vloge žensk/deklic. Slednje so 

pogumne, močne, junaške in pametne. Ugotovila sem, da je predvsem v starejših berilih tudi 

moški prikazan stereotipno, vendar občutno manj kot ženski/dekliški lik. 

Razlike med ženskim in moškim spolom se skozi čas zmanjšujejo, je hipoteza, ki jo lahko 

potrdim  z analizo podatkov o deležu besedil po spolu glavnih literarnih likov. V najstarejšem 

analiziranem berilu iz leta 1943 znaša delež besedil glavnega literarnega lika moškega spola 

71 %, delež besedil z glavno žensko literarno junakinjo pa le 16 %. V berilu iz leta 2005 je 

delež besedil z glavnim moškim literarnim likom 56 %, delež besedil z glavno žensko 

literarno vlogo znaša kar 36 %. Razlike med spoloma se zmanjšujejo. Ženska v sodobnih 

berilih ni več le gospodinja, kuharica, dekla ali skrbna mama. Vloga ženske/deklice postaja 

vedno bolj pomembna in enakovredna moškemu liku. Razlike so opazne pri vsakodnevnih 

opravilih, poklicih in drugih dejavnostih. V sodobnih berilih pogosto tudi moški skrbi za 

otroke, pripravlja hrano (gospodinji), ženska se pojavlja v raznolikih dejavnostih. Je vedno 

bolj aktivna, pogumna, pametna, stroga, zaposlena … Razlike med spoloma so prav tako kot 

v vsakdanjem življenju prisotne tudi v sodobnejših osnovnošolskih berilih, vendar v občutno 

manjši meri kot v preteklih obdobjih.  

Z osnovnošolskimi berili se vsakodnevno srečujejo in rokujejo tako deklice kot dečki v šolah, 

zato jih je potrebno opozoriti in ozavestiti o spolnih stereotipih, ki označujejo moškega/dečka 

ali žensko/deklico. V specialno didaktičnem delu sem zato oblikovala učno pripravo, ki bi jo 

lahko kot učiteljica uporabila za obravnavo spolnih stereotipov v razredu. Prepričana sem, da 

bi bila dejstva o stereotipih za učence presenetljiva in zanimiva. Menim, da bi poznavanje in 

zavedanje o spolnih stereotipih in stereotipnih lastnostih na učence vplivalo pozitivno, saj bi 

oblikovali strpnejše in enakovredne odnose med dečki in deklicami. 
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