
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 
Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aja Komel 

 
PODOBE DEČKOV V PREDLAGANI IN OBVEZNI 

LITERATURI SLOVENSKIH AVTORJEV V 

DEVETLETKI (UN, 2011) 

 
Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ljubljana, 2019 





 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 
Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aja Komel 

 
PODOBE DEČKOV V PREDLAGANI IN OBVEZNI 

LITERATURI SLOVENSKIH AVTORJEV V 

DEVETLETKI (UN, 2011) 

 
Magistrsko delo 

 

 

Mentorica: red. prof. dr. Milena Mileva Blažić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ljubljana, 2019 





 

ZAHVALA 

Iskreno se zahvaljujem red. prof. dr. Mileni Milevi Blažić za nagle odzive, modre besede in 

konstruktivne pogovore ter za mentorstvo in strokovno usmerjanje pri pisanju tega 

zaključnega dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posvečam Oti in Jašu. 

 

»Obstajajo velika telesa in majhna telesa; telesa, ki so nenehno zamazana z zemljo in mastjo, 
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in staranju spreminjati.« (Connell, 2012, str. 95) 





 

 

POVZETEK 

Magistrsko delo predstavlja sodoben vpogled v obravnavo mladinskih književnih del – 

detajlno so obravnavana slikaniška dela – s katerimi se mlade bralke in bralci srečujejo v 

devetletni osnovni šoli pri pouku književnosti.  

V teoretičnem delu so predstavljena obdobja mladinske književnosti na Slovenskem. Nadalje 

je prestavljena slikanica kot posebna zvrst otrokove prve knjige (Kobe, 1987) ter teorija M. 

Nikolajeve in C. Scott (2000) o komplementarnosti slikaniškega besedila in ilustracij. 

Teoretski del se osredotoča predvsem na širok pojem enakosti spolov, ki pa je razčlenjen na 

podobe dečkov in deklic ter reprezentacijo obeh omenjenih likov v slovenski mladinski 

literaturi. Nato se s predstavitvijo učnih načrtov 2011 in 2019, ki bosta služila kot temelj pri 

raziskovalnem delu, ozavesti bralce in bralke o znatni zastopanosti enega izmed spolov, ne 

samo na političnem in ekonomskem področju, pač pa tudi na področju vzgoje in 

izobraževanja. Prvi del zaključnega dela se zaokroži z izsledki raziskav o vplivih spolno 

pristranske literature na mlade bralce in bralke.  

Empiričen del se prične z razčlenitvijo književnih del učnih načrtov (2011 in 2019) glede na 

spol avtorjev/avtoric, ilustratorjev/ilustratork, naslovnih in glavnih književnih likov. Pri 

analizi podob deških likov je poudarek na štirih elementih moškosti – moč, delitev dela, 

libidalna investicija in simbolizem (Connell, 2012) – razvidnih iz besedil ter ilustracij. Ti 

elementi še dandanes definirajo in pomagajo razumeti neenakost pri obravnavanju spolov. Za 

konec razčlenimo izbrane slikanice glede na komplementarnost besedil in ilustracij. 

Ključne besede: slovenska mladinska književnost, Učni načrt 2011, Učni načrt 2019, 

slikanica, pristranska obravnava spolov, podobe dečkov, teorija moškosti. 

 





 

 

ABSTRACT 

Boys' Representation in Proposed and Compulsory Literature of Slovene Authors in a Nine-

Year Program Primary School (Curriculum, 2011) 

This master's thesis presents a contemporary insight into dealing with youth literary books – 

with the emphasis on picture books – which young readers come across during their nine 

years at elementary school at Slovene language lessons. 

In the theoretical part, the periods of youth literature on Slovenian territory are introduced. 

Further on, a picture book, as a special type of a child’s first book (Kobe, 1987), is presented. 

The latter theory is upgraded by the theory of M. Nikolajeva and C. Scott (2000), which 

focuses on the interactions between picture-book texts and illustrations. The theoretical part 

focuses primarily on the broad notion of gender equality, which, in this final work, includes 

the images of boys and girls, and the representation of both characters in the Slovenian youth 

literature. Then, with the presentation of the curricula of 2011 and 2019, which serve as the 

basis for the research work, I introduce the subtle domination of one gender, which not only 

appears in the economic and political sphere, but also in the education field. The first part of 

the thesis is rounded up with the research results on the effects of gender bias youth literature 

on young readers. 

The empirical part begins with the classification of Slovenian youth literature in the curricula 

(2011 and 2019) according to the gender of the authors, illustrators, titles and the gender of 

the main characters. When analysing the boys’ images, I focus on the four elements of 

masculinity – power, labour division, libidinal investment and symbolism – (Connell, 2012) 

from texts and illustrations. These elements still define and help understand the inequality 

nowadays when dealing with gender. Finally, we categorize the selected picture books 

regarding the complementarity of texts and illustrations.  

Keywords: Slovenian youth literature, Curriculum 2011, Curriculum 2019, picture book, 

gender bias, images of boys, the theory of masculinity 
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1 UVOD 

Vse naše pravljice s papirja nam bežijo. 

Junaki njihovi med nami oživijo. 

Vse naše pravljice zaklepamo v svet zase. 

Na vratih piše le, ni vhoda za odrasle. 

Pustite nam ta svet, nedolžen in drugačen. 

Naj vsak, ki vanj je ujet, bo pristen, nepopačen. 

Vse naše pravljice so naše prve sanje. 

Kdor ne sanjari več, naj ne zahaja vanje. 

Vse naše pravljice so stvarnost, ne prividi. 

Kdor sam ni del tega, ne sliši in ne vidi. 

Vlado Kreslin1 

Besedilo pesmi Pustite nam ta svet nakazuje na veliko razprav, ki jih bomo razjasnili v tem 

zaključnem delu. Med drugim bomo pojasnili, zakaj so pravljice namenjene vsem, tako 

otrokom kot odraslim. Nadalje bomo utemeljili, da svet mladinskih književnih besedil ni 

pristen in nepopačen, je namreč tudi stereotipen, pristranski. Kar drži v besedilu Vlada 

Kreslina je, da so vse naše pravlljice stvarnost, ne prividi – a ne stvarnost o obstoju škratov in 

vil, temveč o bíti družbene neenakosti, ki se zajeda v vse pore delovanja skupnosti, tudi 

mladinske književnosti. 

Teoretični del magistrske naloge je razdeljen v tri, na videz samostojne enote, ki jih z 

umestitvijo v učna načrta, izdana leta 2011 in 2019, lahko koherentno združimo. To so 

poglavja Mladinska književnost na Slovenskem, Slikanica in Enakost spolov. V prvem – 

Mladinska književnost na Slovenskem – se osredotočamo na podobo otroka v književnih 

besedilih posameznega literarnega obdobja. V drugem poglavju – Slikanica – razdelimo in 

analiziramo slikanico glede na ustvarjalni postopek, funkcijsko zmožnost, besedno-likovno 

razporeditev in vsebino. Poleg tega je dodan tudi razdelek o komplementarnosti slikaniškega 

besedila in ilustracij. V zadnjem poglavju teoretičnega dela – Enakost spolov – so s pomočjo 

knjige Moškosti R. Connell (2012) razložene podobe moškosti in dimenzije oz. elementi, ki so 

ključni pri utemeljevanju spolnih razlik. V poglavju so opisane tudi podobe ženskosti, ki so 

detajlno prikazane v podpoglavju Reprezentacija spolov v mladinski književnosti. Teoretični 

del zaključimo z zapisom o vplivu spolno pristranske literature na mlade bralce/bralke. 

V empiričnem delu so najprej analizirana književnih del učnih načrtov 2011 in 2019 glede na 

spol avtorjev/avtoric, ilustratorjev/ilustratork, naslovnih in glavnih literarnih likov. Izmed 

vseh del je v nadaljevanju izbranih devet besedil slovenskih avtorjev v slikaniški obliki, v 

katerih kot glavne literarne osebe nastopajo dečki. Njihove podobe so razčlenjene glede na 

dimenzije moškosti s pomočjo besedil (citatov) in ilustracij. Nato je istih devet slikanic 

analiziranih glede na komplementarnost ilustracij in teksta s pomočjo teorije M. Nikolajeve.  

  

                                                 
1 Besedilo pesmi Pustite nam ta svet je zaključna pesem otroško-mladinskega celovečernega filma Čisto pravi 

gusar (1987).  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 MLADINSKA KNJIŽEVNOST NA SLOVENSKEM 

Mladinska književnost je literatura, ki je po snovi, temi in obliki primerna otrokom oz. 

mladini ter izhaja iz vživljanja odraslega ustvarjalca v mladega bralca oz. otroštvo (Kos idr., 

2007). Je relativno mlada veja preučevanja književnih del, ki je, kot zapiše slovenska literarna 

zgodovinarka M. Kobe (1987), na evropski ravni razvidneje stopila v optiko literarne teorije 

šele v drugi polovici petdesetih let oziroma po II. svetovni vojni. V tem času so začele izhajati 

prve strokovne revije za to področje književnosti, ustanavljale so se posebne strokovne 

ustanove in organizacije, ki so spodbujale ter hkrati omogočale obravnavanje mladinske 

književnosti. M. M. Blažić (2007b), slovenska literarna zgodovinarka, je zapisala, da se je na 

Slovenskem položaj mladinske književnosti začel institucionalizirati najprej v knjižnicah v 

smislu bibliopedagoškega dela z otroki, pravljičnih ur in sorodnih dejavnosti. 

Prvo obsežno študijo o mladinski književnosti je v Pedagoškem letopisu Slovenske šolske 

matice leta 1905 objavil Josip Brinar (1874–1959), slovenski pisatelj in učitelj, ki je dobro 

poznal svetovno in domačo strokovno literaturo. Ena izmed njegovih glavnih zahtev je bila, 

da naj bo vsak spis za mladino umetniško delo (Divjak, 2004).  

Literarnozgodovinsko lahko slovensko mladinsko književnost opišemo kot proces, ki se je 

odvijal v treh fazah:  

 V prvi fazi je bilo kakršnokoli pisanje pod okriljem duhovščine in njenih vrednostnih 

kriterijev o namenu in funkciji slovstva za mladino (Kobe, 1987). Predliterarne začetke 

lahko najdemo v 16. stoletju (Trubarjeva Katekizem in Abecednik, Kreljeva Otročja 

Biblija ipd.), ko je bilo pisanje za mladino vedno povezano z versko vzgojo in vzgojno 

funkcijo (Blažić, 2007b). 

 V drugi fazi je bil mladinski književnosti odvzet cerkveni značaj. Pisanje za mladino in 

njegovo kritiško vrednotenje je v svoje roke prevzelo napredno učiteljstvo (Kobe, 1987). 

Novo pojmovanje otroštva, dostopnost izobraževanja ter obvezno osnovnošolsko 

izobraževanje so bistveno vplivali na razvoj mladinske književnosti (Blažić, 2007b). 

 V tretji fazi gre za postopno depedagogizacijo besednega ustvarjanja za mladino (Kobe, 

1987), ki je med drugim posledica idealiziranja nostalgičnih odraslih (Blažić, 2007a). 

2.1.1 Otrok in otroštvo na Slovenskem 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Otrok, b.d.) je beseda otrok opredeljena kot (a) 

deček ali deklica v prvih letih življenja in kot (b) človeški potomec v odnosu do staršev, 

beseda otroštvo pa kot doba v človeškem življenju od prvih let do mladostne dobe. V Slovarju 

simbolov (Chevalier in Gheerbrant, 1993) je otroštvo opisano kot stanje pred grehom, je 

simbol spontanosti. Otrok je preprost, miren, zbran, brez naklepov in skritih misli. 

Otroštvo je družbeni konstrukt, s katerim operirajo odrasli. Ker ga ti uporabljajo za 

manipuliranje in upravljanje svoje moči, se izkaže, da je otroštvo prostor nadzora (Močnik, 

2013). Še v srednjem veku je bil pojem otroštvo neznanka, omejen na najbolj nebogljena leta, 

ko je bil otrok odvisen od staršev. Z vse večjim upodabljanjem pomanjšanih odraslih je Aries 

(1991) z ikonografsko analizo dokumentov ugotovil, da so se otroške upodobitve začele 

pojavljati od 17. stoletja naprej, kar je vplivalo na to, da je mladinska književnost lahko 

postala samostojno področje (Blažić, 2007b).   
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M. M. Blažić (2007a) je na osnovi etimologije besede otrok v Bezlajevem in Snojevem 

etimološkem slovarju ugotovila, da se beseda otrok najpogosteje pojavlja v smislu delavec, 

hlapec, paž, sluga, služabnik, suženj, tlačan in manj pogosto kot deček, malček, mož, otrok. 

Opazimo lahko, da se večina samostalnikov moškega spola pojavlja v submisivnem položaju 

glede na odraslega. Otrok ni pojmovan kot samostojno bitje, ampak v odnosu do, kar S. de 

Beauvoir (1999) v kontekstu moški – ženska poimenuje, Subjekta. Prvotni pomen besede 

otrok je tisti, ki ne govori, ki nima govora. Otrok je stranski poganjek pri prosu (Blažić, 

2007a), interesantno pa je, da se je dojemanje otroka, tistega, ki nima pravice govoriti, v le 

nekaj stoletjih spremenilo v to, da je otrok postal tisti, ki ukazuje, usmerja, doreče. Otrok je 

postal središče pozornosti. Postal je najpomembnejše seme pri prosu.  

To dokazuje tudi raziskava javnega mnenja iz leta 2006, v kateri kar 93 % oseb, ki so stari od 

21 do 56 let, meni: » ... največja sreča v življenju je gledati otroke, kako rastejo.« Dobra 

polovica pa se je strinjala, da je življenje ljudi, ki nikdar niso imeli otrok, prazno (Javornik, 

2006, v Močnik, 2013).  

Nodelman (1996, v Saksida, 2001) je splošne predpostavke o otroštvu označil kot del 

ideologije naše družbe. Te poleg razumevanja otroštva in njegovega sooblikovanja otroka tudi 

omejujejo, opredeljujejo in usmerjajo. Idealizirano otroštvo naj bi bilo simbol preprostosti in 

spontanosti, zapiše M. M. Blažić (2007a), vendar lahko pomeni tudi simbol nerazvitosti in 

ranljivosti. Otrok naj bi bil predvsem miren, zbran, spontan, brez naklepov in skritih misli, a 

otrok živi tudi v vojni, je begunec. Saksida (2001, str. 6), slovenski literarni zgodovinar, 

navede nekaj primerov protislovnih predpostavk, ki se pojavljajo v otroški in mladinski 

književnosti:  

– »Nedolžnost, naivnost in dobrota so vrednostna podlaga za zahtevo, da je treba otroke 

varovati pred grozljivimi in pretresljivimi oz. neprimernimi temami ter prizori, ker imajo 

pravico do otroštva. V tem smislu naj bi imeli pravico do karseda dolgotrajnega 

netravmatičnega »lebdenja« v idealnem svetu. Taka predpostavka pomeni v skrajnosti 

idealizacijo otroštva.  

– Otroška naravnanost in nagnjenost k posnemanju sta izvora zahteve po neposredni 

vzgojnosti, tudi sodobna književnost naj bi tako otroke predvsem vzgajala, ponujala 

vzorce, vredne posnemanja.«  

2.1.1.1 Obdobja mladinske književnosti na Slovenskem 

Na slovenskem ozemlju se je mladinska književnost vse od svojega začetka velikokrat znašla 

na razpotjih, v različnih državnih tvorbah (Blažić, 2007b).  

 

Časovnica 1: Mladinska književnost na Slovenskem 
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2.1.1.2 Starejša slovenska književnost (do 1848) 

 

Časovnica 2: Starejša slovenska književnost (do 1848) 

V Preglednici 1 so glede na literarno obdobje uvrščena predlagana ali obvezna dela UN 2011 

ter avtorji, prepisani z UN 2019. Sivo obarvana so literarna obdobja, ki v omenjeni 

preglednici trajajo od dobe pismenstva do konca dobe romantike. Če je v koloni Avtor (UN 

2019) zapisano ime, ki se ne pojavlja v razdelku Avtor (2011), to pomeni, da pisec ni bil 

uvrščen v UN 2011 oz. da je predstavnik poezije ali dramatike.  

Preglednica 1: Predstavniki obdobij, katerih prozna besedila so predlagana ali obvezna 

z učnim načrtom (2011), ter avtorji, ki so predpisani z UN 2019 od dobe pismenstva do 

dobe romantike 

Literarno obdobje Prvo leto 

izdaje (UN 

2011) 

Avtor 

(UN 2011) 

Naslov 

knjižnega dela 

(UN 2011) 

Avtor 

(UN 2019) 

PISMENSTVO 

(500–1550) 

    

REFORMACIJA 

(1550–1600) 

    

 – 1555 – Trubar, 

Primož 

– Ta evangeli 

svetega 

Matevža 

– Trubar, 

Primož  

 – 1575 – Trubar, 

Primož 

– Katehizmus 

z dvejma 

izlagama 

 

 – 1584 – Bohorič, 

Adam  

– Zimske 

urice 

 

PROTIREFORMACIJA 

(1600–1630) 

    

BAROK 

(1630–1750)  

    

RAZSVETLJENSTVO 

(1750–1819) 

    

    – Linhart, 

Anton 

Tomaž 

– Vodnik, 

Valentin 

ROMANTIKA 

(1819–1849) 

    

    – Prešeren, 

France 

Komentar: Tako kot v UN 2011 so tudi v UN 2019 obdobja pismenstva, protireformacije in 

baroka, razsvetljenstva ter romantike brez predstavnikov proze. V posodobljenem UN 2019 ni 

več predpisan Adam Bohorič. Poleg pesnikov Franceta Prešerna in Valentina Vodnika je z 

Pismenstvo 
(500–1550)

Reformacija 
(1550–1600)

Protireformacija
(1600–1630)

Barok
(1630–1750)

Razsvetljenstv
o

(1750–1819)

Romantika
(1819–
1849)
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UN 2019 predpisan tudi Anton Tomaž Linhart, prvi slovenski dramatik. Dela vseh omenjenih 

so bila že predlagana z UN 2011. 

Podoba otroka v starejši slovenski književnosti 

V Brižinskih spomenikih (972–1032) beseda otrok ni omenjena neodvisno, ampak posredno 

prek besed moškega spola za potomce: sin, sinki, sinovi, brat, bratje. Ženske so redko 

omenjene in to le kot device, Marije in služabnice. Moški so imenovani kot Bog, božji 

izvoljenci, ded, človek, rod človeški, svečeniki, krilatec, mučenik, zdravniki duš, služabniki, 

verniki, zoprnik in zlodej. V Čedadskem rokopisu (1497) je otrok omenjen kot moški 

potomec, sin, kot novost pa je uporabljena beseda hči, in sicer le v odnosu do svojih staršev.  

Že v podnaslovu Trubarjevega Abecedariuma (1550) se omenjajo »ty mladi inu preprosti 

Slouvenci«. Kasneje, v knjigi Catehismus s dveima islagama (1575), se pojavijo »otrozie 

molitue«, v Hišni postili (1595) pa so že številne omembe otrok, najpogosteje v besednih 

zvezah, ki izražajo pripadnost, npr. božji, adamovi, brumni otroci. Trubar v knjigi, ki je bila 

izdana posthumno, omenja tudi otroke, ki se igrajo. Velikokrat pojmuje otroka kot 

»hlapzhiha«, novost pa je njegovo čustveno dojemanje otrok (Blažić, 2007a). 

V Zimskih uricah (1987, prva izdaja 1584), prvi slovenski slovnici, Adam Bohorič kot primer 

moškega spola zapiše besedo brat, kot primer ženskega spola pa besedo sestra. Beseda otrok 

ni zapisana – lahko pa najdemo besedno zvezo otrozi otruk. Bohorič v preglednici srednjega 

spola zapiše tudi besedo dete. 

J. V. Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske (1689) otroke pogosto omenja in čustveno govori o 

njihovi otrok. O njih piše tudi ob rojstvu in poroki, torej ob treh ključnih življenjskih 

dogodkih. Napredek v pojmovanju otroka je Valvasorjev odnos do mladih neporočenih žensk 

(tridesetnic). Za to ne krivi ženske, saj dejstvo, da ni poročena, ni njena krivda temveč krivda 

moškega. 

V obdobju razsvetljenstva Valentin Vodnik le redko omenja otroke, npr. mladi otroci, 

nedolžni mladeniči, moji otroci. Drugi razsvetljenec Anton Tomaž Linhart je bolj kot na 

otroke osredotočen na razmerja ženin–nevesta, mož–žena, gospoda–kmetstvo, se pa v enem 

izmed njegovih del pojavlja »moja, hčer, vaša hčer«. Pri njem ima hčerka, kljub temu da je 

poroka njena glavna naloga, možnost, da si sama izbere ženina (Blažić, 2007a). 

Slomšek v Blaže in Nežica v nedelskej šoli (Ogrin, 2006, prva izdaja 1842) omenja otroke kot 

pridne, izvoljene (Očeta nebeškega), nedolžne. Zapiše, da mati z otrokom terpi in da je tudi 

otrokam gerdo, ki vse rokave ološane imajo. Doda tudi, da kakor se otroci potepati ne smejo, 

tudi mladenči in deklice ne v ves hoditi. France Prešeren v zbirki Poezije (2010, prva izdaja 

1847) poleg besede otrok uporabi tudi sopomenko dete. V pesmi Nezakonska mati dete opiše 

s pridevnikoma ljubo in lepo, v pesmi Orglar pa zapiše Kosa, trdokljunsko dete. V Turjaški 

Rozamundi zapiše brez otrok moj zakon bodi, v Lenori pa napiše, da se Oče otrok rad usmili. 

Ženske poimenuje z lastnimi imeni (Rozamunda, Urška, Julija, Lejla). Moški so, poleg tega 

da so omenjeni z lastnimi imeni (Ojstrovrhar, Črtomir), opredeljeni s funkcijo, ki jo opravljajo 

(dohtar, junak, mašnik, mrlič, mož, nekristjan, pevec, ribič, učenci idr.), imajo pa tudi 

funkcionalne rekvizite (talar, štolo). Prešeren moške karakterizira kot neznane, nekristjane, 

bogaboječe, priliznjene (Blažić, 2007a). 
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2.1.1.3 Novejša slovenska književnost (1848–1945) 

 

Časovnica 3: Novejša slovenska književnost (1848–1945) 

V Preglednici 2 so glede na literarno obdobje uvrščena predlagana ali obvezna dela UN 2011 

ter avtorji/avtorice, prepisani z UN 2019. Sivo obarvana so literarna obdobja, ki v omenjeni 

preglednici trajajo od dobe realizma do konca medvojne književnosti, ki se zaključi leta 1945.  

Preglednica 2: Predstavniki in predstavnica obdobij, katerih prozna besedila so 

predlagana ali obvezna z učnim načrtom (2011), ter avtorji/avtorice, ki so predpisani z 

UN 2019 od dobe realizma do dobe medvojne književnosti 

Literarno obdobje Prvo leto 

izdaje (UN 

2011) 

Avtor/ 

Avtorica (UN 

2011) 

Naslov 

knjižnega dela 

(UN, 2011) 

Avtor/ 

Avtorica (UN 

2019) 

REALIZEM 

(1848–1899) 

    

 – 1858 – Levstik, 

Fran 

– Martin 

Krpan 

– Levstik, 

Fran  

 – 1858 – Jenko, 

Simon  

– Tilka  

 – 1864 – Jurčič, 

Josip 

– Jurij Kozjak – Jurčič, 

Josip 

 – 1867 – Jurčič, 

Josip 

– Kozlovska 

sodba v 

Višnji Gori 

 

 – 1876–1888 – Tavčar, 

Ivan  

– Tržačan – Tavčar, 

Ivan  

 – 1877 – Levstik, 

Fran 

– Kdo je 

napravil 

Vidku 

srajčico 

 

 – 1882 – Trdina, 

Janez 

– Vila  

 – 1891 – Kersnik, 

Janko 

– Mačkova 

očeta 

– Kersnik, 

Janko 

 – 1896 – Kette, 

Dragotin 

– Šivilja in 

škarjice 

– Kette, 

Dragotin 

 – 1899 – Milčinski, 

Fran 

– Butalci  

Književnost do 
konca I. svetovne 

vojne 
(1848-1918)

Realizem 
(1848-1899)

Moderna 
(1899-1918)

Književnost med 
obema vojnama

(1918-1945)

Ekspresionizem
(1918-1930)

Socialni 
realizem 

(1930-1941)

Medvojna 
književnost 
(1941-1945)
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 – 1919 – Tavčar, 

Ivan 

– Visoška 

kronika 

 

 – 1918–1924 – Vandot, 

Josip 

– Kekec  

    – Aškerc, 

Anton 

– Gregorčič, 

Simon 

MODERNA 

(1899–1918) 

    

 – 1876–1918 – Cankar, 

Ivan 

– Na peči – Cankar, 

Ivan 

 – 1906 – Kveder, 

Zofka 

– Potovalci  

 – 1909 – Cankar, 

Ivan 

– Bobi  

 – 1911 – Milčinski, 

Fran 

– Desetnica  

 – 1912 – Finžgar, 

Fran 

Saleški 

– Pod 

svobodnim 

soncem 

 

    – Murn, Josip 

– Župančič, 

Oton 

EKSPRESIONIZEM 

(1918–1930) 

    

 – 1929 – Kosmač, 

Ciril 

– Gosenica – Kosmač, 

Ciril 

 – 1946 – Kosmač, 

Ciril 

– Sreča  

SOCIALNI 

REALIZEM 

(1930–1941) 

    

 – 1931 – Bevk, 

France 

– Lukec in 

njegov 

škorec 

 

 – 1933 – Magajna, 

Bogomir 

– Brkonja 

Čeljustnik 

 

 – 1934 – Finžgar, 

Fran 

Saleški  

– Gospod 

Hudournik 

 

 – 1935 – Bevk, 

France 

– Pastirci  

 – 1936 – Seliškar, 

Tone 

– Bratovščina 

Sinjega 

galeba 

 

 – 1938 – Bevk, 

France  

– Kaplan 

Martin 

Čedrmac 
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 – 1940 – Prežihov 

Voranc 

– Doberdob – Prežihov 

Voranc 

    – Kosmač, 

Ciril 

MEDVOJNA 

KNJIŽEVNOST 

(1941–1945) 

    

 

Komentar: V učnem načrtu 2019 so predpisani prav vsi predstavniki realizma, moderne, 

ekspresionizma in socialnega realizma, ki so bili predlagani z učnim načrtom 2011. Kar 

veliko avtorjev s šolskim letom 2019/20 pri pouku književnosti ne bo obravnavanih, med 

drugimi tudi edina ženska predstavnica Zofka Kveder. Obdobje medvojne književnosti tako v 

UN 2019 kot v UN 2011 nima nobenega predstavnika oz. predstavnice. 

Podoba otroka v novejši slovenski književnosti 

Fran Levstik v pesmi Otročje igre v pesencah (1880) za glavno književno osebo postavi 

otroka. V 19. stoletju in v ljudskem izročilu si otroci želijo jesti kaše, štrukljev, kruha idr. V 

slovenski ljudski pesmi Katarina Barbara je opazna otrokova funkcija delavca, kar je 

zapisano v rabi vprašanja: »Kako si domek varvala?« Tudi v pesmi z naslovom Majhna sem 

bila, ki ji sledi verz »piške sem pasla«, vidimo, da so deklice prav tako kot dečki delale na 

paši, a je podoba deklic bolj osredotočena na dom in domačijskost.  

Kakovostni napredek v pojmovanju otroka in otroštva kot obdobja, ki ga je potrebno 

spoštovati in zaščititi, najdemo pri Otonu Župančiču. Pri njem se otroci igrajo med 

spuščanjem milnih mehurčkov, opazujejo naravo, postajajo učeča se bitja, čeprav so še vedno 

delavci. Župančičeva nova senzibilnost v pojmovanju otroka je poleg tega, da je opazna v 

pesmi Mak in Ciciban – Cicifuj, vidna tudi v pesmi Kadar se Ciciban joče. Jokajočega otroka 

lirski subjekt razvedri in nasmeje skrbno ter igrivo. Vstajanje, umivanje, igranje in spanje so 

pogoste teme Župančičevih pesmi. Uporablja besedna sredstva, ki izražajo naklonjenost do 

otrok: pomanjševalnice, olepšane izraze in ljubkovalnice (Blažić, 2007a). 

V povesti Jurij Kozjak (1995, prva izdaja 1864) pisatelja Josipa Jurčiča besedo otrok ali njene 

spregatve odkrijemo velikokrat – Ko je bil komaj otročja leta prerasel ..., Pečal se že otrok ni 

z ljudmi ..., ... domovje in otroka, edino njegovo veselje in upanje ..., ... z otrokom naj lepo 

ravna. Otrok dobi tudi igrače – potlej nosim tudi igrače otrokom, največkrat pa je opisan kot 

ubogi, kristjanski, ljubi in mil. 

Fran Levstik v Martinu Krpanu (2008, prva izdaja 1858) besedo otrok oz. dete uporabi za 

opis preprostosti dejanj – ... potegne Brdavsa na tla, pa ga položi, kakor bi otroka v zibel 

deval ... in to je meni toliko ..., ki jo preskoči dete sedem let staro. Lasten, nemški, nedolžen in 

reven je otrok v Tavčarjevi Visoški kroniki (2015, prva izdaja 1919), kjer je otrok velikokrat 

poimenovan kot otročaj ali otroče.  
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2.1.1.4 Književnost na Slovenskem po II. svetovni vojni (1945–) 

 

Časovnica 4: Književnost na Slovenskem po II. svetovni vojni (1945–) 

V Preglednici 3 so glede na literarno obdobje uvrščena predlagana ali obvezna dela UN 2011 

ter avtorji/avtorice, predpisani z UN 2019. Sivo obarvana so literarna obdobja, ki v omenjeni 

preglednici trajajo od dobe književnosti od konca druge svetovne vojne do danes. 

Preglednica 3: Predstavniki/predstavnice obdobij, katerih prozna besedila so 

predlagana ali obvezna z učnim načrtom (2011), ter avtorji/avtorice, ki so predpisani z 

UN 2019 od dobe književnosti od konca II. sv vojne do dobe po vstopu Slovenije v 

Evropsko unijo 

Literarno obdobje Prvo leto 

izdaje (UN 

2011) 

Avtor/ 

avtorica (UN 

2011) 

Naslov 

knjižnega 

dela (UN, 

2011) 

Avtor/avtorica 

(UN 2019) 

KNJIŽEVNOST OD 

KONCA II. SV. 

VOJNE DO 

OSAMOSVOJITVE 

(1945–1991) 

    

 – 1948 – Bevk, 

France 

– Peter 

Klepec 

 

 – 1949 – Kovič, 

Kajetan 

– Maček 

Muri 

– Kovič, 

Kajetan 

 – 1955 – Brest, Vida – Prodajamo 

za gumbe 

 

 – 1955 – Brest, Vida – Čarovnik 

Ujtata 

 

 – 1956 – Kovič, 

Kajetan 

– Direndaj  

 – 1957 – Peroci, Ela  – Muca 

Copatarica 

 

 – 1957 – Zajc, Dane – Leteča 

hišica 

– Zajc, Dane 

 – 1957 – Suhodolčan, 

Leopold 

– Kuža Luža – Suhodolčan, 

Leopold 

 – 1958 – Suhodolčan, 

Leopold 

– Cepecepet

avček 

 

 – 1961 – Godina, 

Ferdo 

– Na novo 

leto se ne 

smeš umiti 

 

Književnost od konca 
II. sv. vojne do 
osamosvojitve 

Slovenije
(1945-1991)

Književnost od 
osamosvojitve 
Slovenije do 

priključitve Slovenije k 
Evropski uniji (1991-

2004)

Književnost od 
priključitve Slovenije k 

Evropski uniji do 
danes 

(2004-)
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 – 1962 – Makarovič, 

Svetlana 

– Zajček gre 

na luno 

 

 – 1962 – Makarovič, 

Svetlana 

– Jazbec in 

ovčka 

 

 – 1962 – Peroci, Ela – Hišica iz 

kock 

– Peroci, Ela 

 – 1962 – Suhodolčan, 

Leopold 

– Krojaček 

Hlaček 

 

 – 1962 – Zajc, Dane – Mlada 

Breda 

 

 – 1963 – Zidar, Pavle – Barbarin 

dežnik 

 

 – 1964 – Brenk, 

Kristina 

– Deklica 

Delfina in 

lisica 

Zvitorepka 

 

 – 1964 – Kovačič, 

Lojze 

– Zgodbe iz 

mesta Rič-

Rač 

 

 – 1964 – Kovačič, 

Lojze 

– Tejko zida 

hišo 

 

 – 1966 – Kovačič, 

Lojze 

– Najmočnej

ši fantek na 

svetu 

 

 – 1967 – Kovačič, 

Lojze 

– Možiček 

med 

dimniki 

 

 – 1967 – Kovačič, 

Lojze 

– Dva 

zmerjevalc

a 

 

 – 1969 – Kovačič, 

Lojze 

– Zgodba o 

levih in 

levčku 

 

 – 1969 – Kovič, 

Kajetan 

– Pajacek in 

punčka 

 

 – 1970 – Makarovič, 

Svetlana 

– Pekarna 

Mišmaš 

 

 – 1972 – Peroci, Ela  – Moj dežnik 

je lahko 

balon 

 

 – 1972 – Rozman, 

Smiljan 

– Janko in 

njegov svet 

 

 – 1972 – Strniša, 

Gregor 

– Jedca 

meseca 

 

 – 1972 – Vegri, Saša – Jure Kvak-

kvak 

– Vegri, Saša 

 – 1974 – Zupan, Dim – Plašček za 

Barbaro 

– Zupan, Dim 

 – 1974 – Makarovič, – Kam pa  
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Svetlana kam, 

kosovirja? 

 – 1974 – Makarovič, 

Svetlana 

– Kosovirja 

na leteči 

žlici 

 

 – 1974 – Pečjak, Vid – Drejček in 

trije 

Marsovčki 

 

 – 1974 – Seliškar, 

Tone 

– Mule  

 – 1974 – Suhodolčan, 

Leopold 

– O dečku, ki 

je jezdil 

ograje 

 

 – 1975 – Suhodolčan, 

Leopold 

– Levi in 

desni klovn 

 

 – 1975 – Frančič, 

Franjo 

– Kaj je 

rekla 

mama 

 

 – 1975 – Goljevšček, 

Alenka 

– Čudozgode  

 – 1975 – Jurca, 

Branka 

– Uhač in 

njegova 

druščina 

 

 – 1976 – Jurca, 

Branka 

– Vohljači in 

prepoveda

ne 

skrivnosti 

 

 – 1976 – Kovač, 

Polonca 

– Urške so 

brez 

napake 

– Kovač, 

Polonca 

 – 1976 – Makarovič, 

Svetlana 

– Coprnica 

Zofka 

 

 – 1976 – Mal, Vitan – Sreča na 

vrvici 

 

 – 1977 – Pregl, 

Slavko 

– Priročnik 

za klatenje 

– Pregl, 

Slavko 

 – 1977 – Pregl, 

Slavko 

– Odprava 

zelenega 

zmaja 

 

 – 1978 – Prežihov 

Voranc 

– Prvo pismo  

 – 1978 – Suhodolčan, 

Leopold 

– Na večerji 

s 

krokodilom 

 

 – 1978 – Suhodolčan, 

Leopold 

– Rumena 

podmornic

a 

 

 – 1979 – Suhodolčan, 

Leopold 

– Stopinje po 

zraku 
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 – 1979 – Dolenc, 

Mate 

– Strupena 

Brigita 

– Dolenc, 

Mate 

 – 1980 – Dolinar, 

Brane 

– Detektivi 

na jeklenih 

konjičkih 

 

 – 1981 – Ingolič, 

Anton 

– Tajno 

društvo 

PGC 

 

 – 1981 – Pregl, 

Slavko 

– Geniji v 

kratkih 

hlačah 

 

 – 1981 – Pregl, 

Slavko 

– Geniji v 

dolgih 

hlačah 

 

 – 1982 – Pregl, 

Slavko 

– Če bi in če 

ne bi 

 

 – 1983 – Zidar, Pavle – Kukavičji 

Mihec 

 

 – 1983 – Lainšček, 

Feri 

– Ajša Najša – Lainšček, 

Feri 

 – 1984 – Novak, 

Bogdan 

– Bela past  

 – 1984 – Partljič, 

Tone 

– »Ali veš, 

koga so 

danes 

pokopali?« 

je vprašal 

Domen 

osorno 

– Partljič, 

Tone 

 – 1984 – Prežihov 

Voranc 

– Ajdovo 

strnišče 

 

 – 1984 – Snoj, Jože – Avtomoto 

mravlje 

– Snoj, Jože 

 – 1985 – Jurca, 

Branka 

– Ko zorijo 

jagode 

 

 – 1985 – Kavčič, 

Vladimir 

– Bomba  

 – 1986 – Kranjec, 

Miško 

– Otroci, 

čigavi ste? 

 

 – 1989 – Mal, Vitan – Baronov 

mlajši brat 

 

 – 1989 – Rudolf, 

Franček 

– Kam je 

mama šla? 

 

 – 1989 – Tomšič, 

Marjan 

– Črno sonce – Tomšič, 

Marjan 

 – 1989 – Ingolič, 

Anton 

– Gimnazijka  

 – 1989 – Kocbek, 

Edvard 

– Listina  
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 – 1989 – Rožanc, 

Marjan 

– Kako sem 

že zgodaj 

postal tujec 

ali Ernest 

Seton 

 

 – 1990 – Simčič, 

Zorko 

– Trije 

muzikantje 

 

    – Dekleva, 

Milan 

– Grafenauer, 

Niko 

– Košuta, 

Miroslav 

– Menart, 

Janez 

– Pavček, 

Tone  

– Rozman 

Roza, 

Andrej 

KNJIŽEVNOST OD 

OSAMOSVOJITVE 

DO 

PRIKLJUČITVE 

SLOVENIJE K 

EVROPSKI UNIJI 

(1991–2004) 

    

 – 1992 – Makarovič, 

Svetlana 

– Sovica Oka – Makarovič, 

Svetlana 

 – 1992 – Makarovič, 

Svetlana 

– Papagaj in 

sir 

 

 – 1992 – Makarovič, 

Svetlana 

– Prašičkov 

koncert 

 

 – 1993 – Makarovič, 

Svetlana 

– Razvajeni 

vrabček 

 

 – 1993 – Makarovič, 

Svetlana 

– Pod 

medvedovi

m 

dežnikom 

 

 – 1994 – Štampe 

Žmavc, Bina 

– Popravljal

nica igrač 

– Štampe 

Žmavc, Bina 

 – 1994 – Frančič, 

Franjo 

– Ulica 

svobode 

 

 – 1994 – Kovač, 

Polonca 

– Vezalkine 

sanje 

 

 – 1995 – Muck, Desa – Blazno 

resno 

popolni 

– Muck, Desa 

 – 1995 – Štampe 

Žmavc, Bina 

– Ure kralja 

Mina 
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 – 1995 – Kermauner, 

Aksinja 

– Tema ni en 

črn plašč 

 

 – 1995 – Mate, Miha – Babica v 

supergah 

 

 – 1995 – Tomšič, 

Marjan 

– Katka in 

Bunkec 

 

 – 1995 – Novak, 

Bogdan 

– Zelena 

pošast 

 

 – 1995 – Novak, 

Bogdan 

– Zaljubljeni 

vampir 

 

 – 1995 – Novak, 

Bogdan 

– Super špon  

 – 1996 – Suhodolčan, 

Primož 

– Košarkar 

naj bo 

– Suhodolčan, 

Primož 

 – 1997 – Suhodolčan, 

Primož 

– Kolesar 

naj bo 

 

 – 1997 – Suhodolčan, 

Primož 

– Ranta 

vrača 

udarec 

 

 – 1998 – Vidmar, 

Janja 

– Junaki 

petega 

razreda 

– Vidmar, 

Janja 

 – 1998 – Muck, Desa – Pod milim 

nebom 

 

 – 1999 – Smolnikar, 

Breda 

– Deklice  

 – 2000 – Muck, Desa – Hči lune  

 – 2000 – Muck, Desa – Lažniva 

Suzi 

 

 – 2001 – Omahen, 

Nejka 

– Dež (delo 

po izbiri) 

 

 – 2001 – Novak, 

Bogdan 

– Ninina 

pesnika 

dva 

 

    – Novak, 

Boris A. 

– Prap, Lila 

– Svetina, 

Peter 

– Štefan, Anja 

KNJIŽEVNOST OD 

PRIKLJUČITVE K 

EVROPSKI UNIJI 

DO DANES (2004–) 

    

 

Komentar: Obdobje od konca druge svetovne vojne do danes zajema največji nabor 

avtorjev/avtoric in njihovih del. Na novo uvrščeni sta sodobni pisateljici Lila Prap in Anja 

Štefan ter sodobni avtor Peter Svetina. 
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Podoba otroka v književnosti po II. svetovni vojni 

M. M. Blažić (2007a) zapiše, da so v ljudskem in avtorskem izročilu ob začetku slovenske 

mladinske književnosti otroci pogosto lačni, bolni ali so sirote. Ženske so lepe, mlade, v 

incestnem razmerju, so čarovnice, veliko delajo ali pa so že rejnice. Mlade ženske književne 

osebe postajajo netradicionalne, včasih celo junaške. Otroci bolehajo ali nenadoma zbolijo, 

prezgodaj zanosijo, toda otrok že postaja subjekt. Dekliške podobe v slovenski mladinski 

književnosti so velikokrat prikazane z domestikalnim rekvizitom – metlo, kar je naknadno 

poudarjeno z ilustracijami. 

Pojmovanje otroka in otroške dobe kot krhkega obdobja, potrebnega zaščite, najdemo v pesmi 

Daneta Zajca Dež, podobno novo senzibilnost v pojmovanju otroka pa je v slovensko 

književnost že med vojnama prinašal Srečko Kosovel, npr. v pesmi Sončnica na rami. Velik 

napredek v pojmovanju otroka pomeni Grafenauerjeva pesniška zbirka Pedenjped – ta dobi 

svoje cesarstvo, se prenajeda in je sladkosned. Tudi pri Kajetanu Koviču dobi otrok svojo 

deželo. Pri Feriju Lainščku – Nova pravila – otrok celo postavlja svoje pogoje.  

Personificirani književni junaki v obliki živali postajajo sladkosnedni, radovedni, poredni, 

potepuški, čeprav so bili v času socialnega realizma potolčeni in so zato pozneje postali 

občutljivi in nagajivi. Posebej po letu 1970 oz. 1990 dobijo otroci lastna imena, čeprav 

negativna in s prilastkom (Kukavičji Mihec, Lažniva Suzi), neslovenski otroci imajo 

podcenjujoča imena (Bongo v Juri Muri drugič v Afriki).  

Pogosta podoba književnih oseb v slovenski mladinski književnosti so otroci brez imen 

(deklica, deček), nekaj jih ima lastna (Vid, Jelka), najpogosteje pa funkcionalna imena 

(Pestrna, Bosopetec, Muca Copatarica) in še to v pomanjševalni obliki (Drejček, Puhek), v 

rimanih dvojicah (Muca Maca, Krojaček Hlaček) ali pa so stigmatizirani (Nana, mala opica, 

Fant z rdečo kapico). Pogosto so v slovenski mladinski književnosti otroci predstavljeni kot 

poosebljene živali in to kot medvedki, miši, muce, zajci, ptice ali kokoške.  

Najbolj kakovosten izraz spoštovanja otrok in njihovih pravic so poleg izrazov naklonjenosti 

(pomanjševalnice, olepševalne besede, ljubkovalnice ipd.) izvirna poimenovanja za otroke 

oziroma izmišljena bitja (kosovirja, klepetosnedke, čaroznanke ipd.). Z njimi se izkazuje nova 

individualizirana in hkrati nestereotipna podoba otroka.  

Problemsko podobo, ki se ne sklada z idealiziranim pojmovanjem, je zaslediti v poeziji Saše 

Vegri, ki upesnjuje temne strani otroštva. Zaradi realistične podobe otroka in otroštva te niso 

naletele na pretiran odziv bralk ter bralcev, kar le potrjuje nerealen, idealiziran pogled na 

otroka in otroštvo (Blažić, 2007a). 

V slikanici Leteča hišica Daneta Zajca (2002, prva izdaja 1981) so otroci glavni kolektivni 

literarni lik in gredo na potepanje. V besedilu niso opisani z nobenim pridevnikom. Prav 

nasprotno so v Muci Copatarici (2007, prva izdaja 1957) otroci neredni, lačni, bosi in 

proseči. Bina Štampe Žmavc v knjižnem delu Popravljalnica igrač (1994) otroke pogosto 

omenja – ti so presenečeni in začudeni, potrti in poslušni, srečni in razmišljujoči, pridni in 

kričeči. 
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2.2 SLIKANICA  

Slikanica je posebna zvrst otrokove prve knjige, v kateri sta likovna in besedna pisava 

neločljivo povezani (Kobe, 1987). M. Nikolajeva in C. Scott (2000)2 zapišeta, da je slikanica 

dvodimenzionalna in nima ne kontinuitete in ne določenega trajanja. Edinstven značaj 

slikanice je, da vključuje kombinacijo dveh ravni komunikacije – verbalne in vizualne. 

Izhajajoč iz tega nam slikanice govorijo s pomočjo dveh znakovnih sklopov, slikovnega in 

konvencionalnega, ki v človeški družbi obstajata že od vsega začetka. D. Haramija in J. Batič 

(2014) poleg besedila (jezikovnega koda) in ilustracije (likovnega koda) kot tretjo temeljno 

sestavino slikanice vključita še vsebinsko-oblikovno interakcijo. Kos idr. (2007) napišejo, da 

slikanico sestavljata enakovredni in dopolnjujoči se plasti – besedna in likovna.  

Likovno-tekstovna vsebina slikanice bogati otrokov doživljajski svet in oblikuje njegovo 

estetsko občutljivost s tem, ko ga spodbuja k imaginarnemu, emocionalnemu in estetskemu 

doživljanju (Kobe, 1987). »Na vlogo in pomen slikanic v otrokovem predbralnem in 

začetnem bralnem obdobju opozarjajo psihologija, pedagogika in literarna veda že z rabo 

mednarodnega uveljavljenega strokovnega termina slikaniška starost otroka. /.../ Termin 

poudarja pomenljivi status, ki ga slikanica ima v očeh otroškega sprejemnika; in hkrati 

ozavešča odrasle o njenih potencialih, o produktivni funkciji te čisto posebne zvrsti knjige.« 

(Kobe, 2004, str. 41)   

Slikanica se pojavlja v več različnih oblikah. Za otroke v najzgodnejši dobi kot leporello, ki 

še nima oblike knjige, nato kot slikanica z listi iz debelega kartona ali iz drugih obstojnih 

materialov – kot igralna knjiga oz. gibljivka. Nazadnje se slikanica pojavi kot prava knjiga s 

tankimi listi, s tem tipom pa otrok prestopi v svet literarne in likovne umetnosti (Kobe, 2004). 

Čeprav je ciljna publika slikanice otrok od najzgodnejše dobe naprej, je le-ta lahko mikavna 

tudi za mladostnika ali odraslega bralca. Če je na tekstovni in likovni ravni kvalitetno 

narejena, poseduje in prenaša večplastna relevantna sporočila (Kobe, 2004). 

2.2.1 Slikanica glede na ustvarjalni postopek 

Glede na ustvarjalni postopek lahko slikanice razdelimo na tri področja. Poznamo: 

– Avtorske slikanice, kjer tekst in ilustracije prispeva ena oseba.  

Primeri: Marijan Amalietti – Maruška Potepuška (1977), Andreja Peklar – Fant z rdečo 

kapico (2005) in Varuh (2006), Lila Prap – Kam gredo sanje (2008), Damijan Stepančič – 

Zgodba o sidru (2010), Maja Kastelic – Deček in hiša (2015) (Kočar, 2017, str. 7–8). 

– Slikanice, kjer soavtorja/soavtorici skupaj soustvarjata likovno in besedno podobo. 

Primeri: Svetlana Makarovič in Marija Lucija Stupica (Pekarna Mišmaš (1975), Vrček se 

razbije (1975), Glavni petelinček (1976), Sapramiška (1976)), Svetlana Makarovič in 

Gorazd Vahen (Coprnica Zofka (1995), Sovica Oka (1997), Pekarna Mišmaš (1997), 

Sapramiška (1998), Kosovirja na leteči žlici (2001)). 

– Slikanice, pri katerih avtorja/avtorici nista stalna sodelavca – primaren likovni ali besedni 

del gre v nadaljnji ustvarjalni postopek k soavtorju (Kobe, 1987). 

Primeri: avtor Josip Jurčič in ilustrator Marjan Manček – Kozlovska sodba v Višnji Gori 

(2006), avtor Fran Levstik in ilustrator Tone Kralj – Martin Krpan (2008). 

Zadnje omenjena slikanica Martin Krpan je z ilustracijami Hinka Smrekarja sploh prva 

slikanica, ki je izšla na Slovenskem. To se je zgodilo leta 1917. 

                                                 
2 Vsi prevodi so avtorski. 
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Nobena izmed izbranih obravnavanih slikanic tega zaključnega dela ne bo avtorska. Primer 

večkratnega skupnega soustvarjanja lahko po pregledu vzajemnega bibliografskega sistema 

(COBISS) zasledimo le pri pisatelju Kajetanu Koviču in ilustratorki Jelki Reichman. Skupaj 

sta sodelovala pri ustvarjanju slikanic Zlate ure (2006), Maček Muri (2007), Pajacek in 

punčka (2011), Zmaj Direndaj (2011), Moj prijatelj Piki Jakob (2012) in Zlata ladja (2015). 

2.2.2 Slikanica glede na funkcijsko zmožnost 

Z ozirom na funkcijsko zmožnost lahko slikanico po Mlakar (2009, v Lotrič, 2014, str. 9) 

uvrstimo v pet kategorij. Poznamo slikanice s/z: 

– Poučno-vzgojno funkcijo  otrok uvidi, da je knjižno delo vir znanja. Preko prebiranja 

slikanic pride do raznih spoznanj. 

– Izkustveno funkcijo  skozi besedilo in ilustracije so otroku predstavljeni različni vidiki 

stvarnosti. 

– Spoznavno funkcijo  otrok preveri svoje znanje o pojavih, stvareh in odnosih. 

– Estetsko funkcijo  slikanica otroka bogati na čustvenem področju. Otrok oblikuje 

literarni in likovni okus, prepozna, kaj je estetsko. 

– Zabavno funkcijo  glavni namen je učenje skozi igro in zabava ob prebiranju. 

Omenjene funkcije in izbira slikanic glede na le-te lahko pomagajo vzgojno-izobraževalnemu 

osebju, da vsako obravnavo slikanice v šolah ali vrtcih zastavijo na drugačen način. 

Analizirane slikanice te magistrske naloge se glede na cilj lahko obravnava preko vseh 

funkcijskih zmožnosti. 

2.2.3 Slikanica glede na besedno-likovno razporeditev 

Ne glede na to, ali je slikanica avtorska ali sta jo ustvarili dve osebi, se ta razlikuje po 

razvrstitvi besedila in ilustracij. Glede na notranjo urejenost tekstovnega in likovnega deleža v 

slikanici lahko razberemo tri tipe. M. Kobe (1987) loči: 

– Klasično slikanico  ta je likovno oblikovana na način, da je vsaka ilustracija samostojna 

slika. V taki slikanici se v enakovrednem sorazmerju enakomerno menjata besedilo in 

slika (enostransko ali dvostransko). Likovni in tekstovni delež sta sorazmerna, a nastopata 

kot samostojna elementa. 

Primer: Cepecepetavček (Suhodolčan, L., 1986). 

– Poznamo tudi tip slikanice, ko se ilustracija razlije čez svoj rob čez obe strani v knjigi – 

tudi med besedilo. Besedilo ne pokriva celih strani, temveč je razdeljeno na manjše 

smiselne odlomke, ki so včasih že vključeni v samo ilustracijo. 

Primeri: Peter Klepec (Bevk, F., 2008), Muca Copatarica (Peroci, E., 2007), Leteča 

hišica (Zajc, D., 2002). 

– Močnejšo prepletenost z likovnim deležem doživlja prozno ali verzno besedilo v tipu 

slikanice. V tem primeru ustvarjalec/ustvarjalka postopa tako, da tekst suvereno 

reorganizira in ga potem tako rekoč na novo organiziranega vključuje v samo ilustracijo. 

Primer: Maček Muri (Kovič, K., 2007). 

Največ primerov obravnavanih slikanic tega magistrskega dela je takih, pri katerih se 

ilustracija razlije čez svoj rob, besedilo pa ni nujno zapisano neodvisno od likovne podobe. 

Poleg že zgoraj omenjene slikanice Peter Klepec (2008) so to še slikanice Povodni mož 

(1985), Kekec in Bedanec (1989), Kako so si Butalci omislili pamet (2000) in Kozlovska 

sodba v Višnji Gori (2006). Navedenim slikanicam je sorodno to, da so bile ustvarjene po 

avtorjevi smrti – v času njihovega pisateljevanja namreč slikaništvo na Slovenskem še ni bilo 

prisotno. 
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2.2.4 Slikanica glede na vsebino 

Poznamo leposlovne in informativne slikanice. Informativne slikanice poznamo tudi pod 

têrminom poučne, saj so trditve in opisi objektivni ter veljavni za določeno znanstveno 

področje. Po drugi strani so leposlovne slikanice plod ustvarjalnosti avtorjev oz. avtoric. Jezik 

je umetniški, v obliki lirike, epike ali dramatike (Haramija in Batič, 2013). Vseh devet 

slikanic, ki se jim bomo posvetili v empiričnem delu, je leposlovnih. 

2.2.5 Komplementarnost slikaniškega besedila in ilustracij 

M. Nikolajeva, švedska literarna kritičarka ter akademičarka, in C. Scott, ameriška 

univerzitetna profesorica, sta leta 2000 izdali članek, v katerem sta razložili vsebinsko 

povezanost besedil in ilustracij3. Interakcijo konvencionalnih in slikovnih znakov sta 

razporedili v tri kategorije: 

1. V simetrični interakciji besede in slike pripovedujejo isto zgodbo, tako da se ena in ista 

informacija podvoji v dveh različnih oblikah komunikacije.  

2. V komplementarni interakciji besede in slike medsebojno zapolnjujejo vrzeli ter 

pomanjkljivosti. To se zgodi, ko bodisi ilustracije nadgradijo pomen besedila ali ko tekst 

razširi razumevanje slikovnega materiala. 

3. V stopnjevalni interakciji slike ali ilustracije postopoma presegajo pomen druge vrste 

sporočanja. Besedilo in ilustracije so subtilno dovršeni in ustvarjajo kompleksno 

dinamiko. Če je razlika med komunikacijskima mostovoma velika, se lahko razvije 

kontrapunktna oz. protislovna dinamika. To se zgodi, ko skupno sporočilo besedila in slik 

presega sporočila posamičnih ravni komunikacije. Skrajna oblika takega protislovja je 

kontradiktorna oz. nezdružljiva interakcija, v kateri se besedilo in slike zlijejo v dvoumno 

sporočilo, ki bralca prisili k razmišljanju o sami vsebini slikanice. 

V poglavju empiričnega dela z naslovom Razčlenitev komplementarnosti besedil bodo 

obravnavana besedila tega zaključnega dela razčlenjena glede na zgoraj razjasnjene 

interakcije.  

2.3 ENAKOST SPOLOV  

In v resnici je dovolj že, če pogledamo okrog sebe, pa lahko ugotovimo, da je 

človeštvo razdeljeno na dve kategoriji individuuov, ki se vidno razlikujejo po 

oblačilih, po obrazu, telesu, nasmehih, hoji, zanimanjih in opravilih: morda so te 

razlike površinske, morda jim je namenjeno, da bodo izginile. Gotovo pa je, da 

zaenkrat obstajajo kot v oči bijoča očitnost. (de Beauvoir, 1999, str. 11)  

Različni položaji in vloge, ki so od posameznika pričakovane, so povezane z vrednotami ter 

normami, ki so se oblikovale skozi kulture, čas in prostor. »Dojemanje družbene vloge 

posameznika predvsem ali izključno glede na njegov spol je težava, ki jo pogosto zaznavamo 

kot samoumevno dejstvo. Z leti so posamezniku privzgojene določene vedenjske norme, 

vezane na spol, ki predstavljajo odziv na pričakovanja okolice4. Da bi ugajali okolici in 

izpolnili pričakovanja staršev, prijateljev in splošne javnosti, so že mladi posamezniki 

pripravljeni na kompromisne odločitve, ki pogosto zanikajo posameznikove želje ter 

poslanstvo.« (Pokaži mi pot do enakosti spolov, 2017, str. 2) 

                                                 
3 Soroden članek omenjenemu, je slovenski prevod M. Gostinčar Cerar Verbalno in vizualno: Slikanica kot medij 

(2003) avtorice M. Nikolajeve.  
4 Družbeni spol. 
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Kaj pomeni biti moški ali biti ženska, otroci in mladostniki sprejmejo v okviru 

socializacijskega procesa. Večina sprejeta vedenja identificira z enim izmed dveh bioloških 

spolov5. »Našega spola, torej nas kot ženske in moške, ne določajo zgolj biološke značilnosti, 

temveč tudi različne vloge in položaji. /.../ Spol se nanaša na ekonomske, socialne in kulturne 

vidike ter možnosti, ki se povezujejo z biti ženska ali biti moški v določeni družbi. Značilne 

spolne vloge in lastnosti žensk in moških se določajo, ohranjajo, obnavljajo ali spreminjajo 

skozi sisteme socializacije, vzgoje in izobraževanja, politične in ekonomske sisteme, 

zakonodajo ter kulturo in tradicijo.« (Pokaži mi pot do enakosti spolov, 2017, str. 2) 

Historični procesi, ki so privedli do globalne družbe, so bili spolno zaznamovani od samega 

začetka. Odnosi spolov so ključna komponenta družbenih struktur kot celote. Da bi ga 

prepoznali kot družbeni vzorec, moramo spol na eni strani razumeti kot izdelek, na drugi 

strani pa kot proizvajalca zgodovine. Nobena druga vrsta namreč ne proizvaja zgodovine in 

hkrati živi v njej (Connell, 2012).  

2.3.1 Podobe moškosti 

Tudi znotraj skupine istega biološkega spola prihaja do enormnih razlik v načinu delovanja. 

Leta 1995 je avstralska sociologinja Raewyn Connell izdala prvo izdajo Moškosti, knjige, ki 

sodi med njena temeljna dela (slovenski prevod je izšel leta 2012) in poglavitno teorijo o 

moškostih na sploh. V delu avtorica tematizira, analizira in problematizira védenja o moških 

ter moškostih.  

R. Connell (2012) zapiše, da je moškost kot predmet proučevanja vedno moškost v odnosu. 

Nastaja ob določenemu času in na določenemu kraju, vedno pa je podvržena spremembam. 

Preprost primer alteracije predstavlja pojav informacijske tehnologije. V preteklosti je bilo 

sedeče delo za pisalno mizo in tipkovnico smatrano kot delo, ki so ga opravljale ženske oz. 

luknjačice6. Z vse večjim dostopom do računalnikov se je to delo delno redefiniralo kot 

področje konkurence in moči, ki ga dandanes brez kakršnih koli predsodkov opravljajo tudi 

moški ter si v sistemu sodobne kibernetike v navezi moški–stroj osupljivo povečujejo moč. 

V istih kulturnih in institucionalnih okoljih se lahko tvorijo različne moškosti. Pogojujejo jih 

odnosi zavezništva, dominacije in podrejenosti. Ta razmerja se vzpostavijo prek izključevanja 

in vključevanja, ustrahovanja, izkoriščanja. Na najvišjo hierarhično lestvico sodi hegemona 

oz. dominirajoča moškost. To lahko opredelimo kot konfiguracijo/razporeditev spolnih praks, 

ki pooseblja trenutno sprejet odgovor na vprašanje legitimnosti patriarhata, kar predstavlja 

prevladujoč položaj moških in podrejenost žensk. Hegemona moškost pooseblja trenutno 

sprejeto strategijo. Ko se pogoji za obrambo patriarhata spremenijo, to spodkoplje temelje 

dominacije določene moškosti. Nove skupine lahko izzovejo stare rešitve in oblikujejo novo 

hegemonijo.  

Moški imajo od patriarhata koristi: čast, prestiž, pravico do vladanja. Najbolj osupljiva 

lastnost njihovega historičnega položaja je izjemno okrepljena oblast tako nad naravnim 

svetom kot nad storitvami drugih ljudi, ki jim prinaša kopičenje in koncentracijo bogastva. 

Država je maskulina institucija, saj je neobvladljiva večina vrhovnih funkcij moških. Glavne 

institucije, vključno z dvema od treh osrednjih kulturnih institucij sodobnih zahodnih družb, 

namreč s cerkvijo in z množičnimi mediji, ostajajo ne samo prevladujoče moške, ampak tudi 

aktivne producentke moško-osrediščene spolne kulture. Poleg vsega naštetega imajo moški 

                                                 
5 Moški oz. ženski spol. 
6 Luknjač ali luknjalnik je po SSKJ (2014) priprava za luknjanje kartic za računalnik. 
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tudi materialne privilegije. V bogatih kapitalističnih državah so povprečni prihodki moških 

približno dvakrat večji od povprečnih prihodkov žensk.  

Večina časa moškosti sploh ni treba tematizirati. V središče pozornosti se namreč postavlja 

nacionalno varnost, korporativni dobiček, družinske vrednosti, pravo vero, individualno 

svobodo, mednarodno konkurenco, gospodarsko učinkovitost ali napredek v znanosti. Prek 

vsakodnevnega delovanja institucij, ki se jih ohranja s temi izrazi, je dominacija določene 

vrste moškosti dosežena (Connell, 2012). 

2.3.1.1 Moškost, junaštvo in nasilje 

R. Connell (2012) o liku junaka zapiše, da je osrednjega pomena za zahodno kulturno 

metaforiko moškosti. Junaštvo je na primer tako povezano s konstruktom hegemone 

moškosti. Pripravljenost soočiti se z nasprotnikom v potencialnem smrtnem boju je bila v 

preteklosti ključni preizkus moškosti, dandanes pa vojske metaforiko junaštva uporabljajo za 

namene novačenja.  

Pretežno je dominanten spol tisti, ki ima in uporablja nasilna sredstva za vzdrževanje svoje 

oblasti. Moški so veliko pogosteje oboroženi kot ženske7. Ustrahovanje le-teh je prisotno v 

širokem razponu od žvižgov na ulici do spolnega nadlegovanja, posilstev, družinskega nasilja, 

umorov. Ker storilce potrjuje ideologija dominacije, ti pogosto verjamejo, da so kazniva 

dejanja storili povsem upravičeno. S. de Beauvoir (1999, str. 21) zapiše: »Nihče ni do žensk 

tako objesten, napadalen in prezirljiv kakor moški, ki ni prepričan o svoji moškosti.«  

Nasilje postane zelo pomembno v politiki spola med samimi moškimi. Večina hujših kaznivih 

dejanj (vojni spopadi, umori, oboroženi napadi) se zgodi prav med njimi. Nasilje lahko v 

obračunih med tolpami preraste v sklicevanje na moškost in tako agresivna dejanja za 

nekatere posameznike pomenijo zadnjo možnost, da uveljavijo svojo moškost. Ker so zaradi 

prekinitve šolanja zamudili možnost za pridobitev izobrazbe in posledično višji ekonomski 

dobiček nad ženskami, nekaterim ostane le izigravanje sistema, izmikanje policiji in iskanje 

lukenj v zakonu. Če priznajo premoč ženskam, sprejmejo hkrati upravičenost lastne 

deprivacije. Če želijo to popraviti z neposrednimi (ilegalnimi) dejanji, jim na poti stoji 

državna oblast (Connell, 2012). 

2.3.1.2 Moškost in šport 

R. Connell (2012) zapiše, da šport kot vzor preizkušanja moškosti nikakor ni nekaj naravnega, 

se nam pa zdaj zdi nekaj samoumevnega. Pomen se je izoblikoval zgodovinsko in v tem 

primeru vidimo, kako je bil ustvarjen namenoma, kot politična strategija. Konstrukcija 

moškosti v športu ponazarja tudi pomen institucionalnih okolij. Messner (1992, v Connell, 

2012) poudarja, da se dečki, ki začnejo sodelovati v tekmovalnih športih, ne učijo le igrati, 

ampak tudi vstopajo v organizirano institucijo. Čeprav jih bo le peščica dosegla profesionalni 

vrh, je v športu povsod po svetu tvorjenje moškosti povezano s hierarhično, tekmovalno 

strukturirano institucijo. Tako je v določenih šolah prav šport tisti, ki dečke loči na podrejene, 

tiste, ki sovražijo garderobo, in tiste, ki si s svojimi telesno-fizičnimi sposobnostmi zagotovijo 

mesto med hegemono elito.   

                                                 
7 »Da je pištola falični simbol in strelno orožje, je kliše. Orožarske organizacije so po kulturnem slogu navadno 

maskuline. Lovske in orožarske revije tako svoje modele, da bi poudarile njihovo moškost, oblačijo v kariraste 

srajce in škornje. Orožarskemu lobiju se ni treba posebej veliko truditi s sklepom, da politični poskus odvzema 

orožja pomeni kastracijo. Tako na simbolni kot praktični ravni obramba lastništva orožja pomeni obrambo 

hegemone moškosti.« (Connell, 2012, str. 285) 
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Institucionalna organizacija športa ukoreninja jasna družbena razmerja: tekmovalnost in 

hierarhijo med moškimi, izključevanje ali dominacijo žensk. Ti družbeni odnosi spolov se 

hkrati realizirajo in simbolizirajo v telesnem delovanju. Večja spretnost moških pri športu je 

tako postala motiv protiudarca feminizmu. Je namreč simbolni dokaz premoči moških in 

njihove pravice do vladanja. 

Med novim podjetniškim kapitalizmom in komercializacijo športa poteka interakcija, katere 

vplivi ne potekajo le v eno smer. Šport je postal ključna javna metafora kapitalizma in tržne 

družbe, saj njegova hipnotična, neskončna predstava tekmovanja in preobratov vedno pripelje 

do enake vrste hierarhije, kot je obstajala prej. Ta metafora ne bi mogla delovati, če bi morala 

premostiti vrzel med spoloma. Deluje zato, ker sta tako vrhunski športnik kot uspešen 

podjetnik moški, ki kažeta ustrezne vrste moškosti. 

2.3.1.3 Dimenzije odnosov spolov  

Moč 

Prednosti: Moški ohranjajo pozicije moči v poslovnem in političnem svetu. V veliki večini 

obvladujejo javne prostore, kot so ulice in igrišča. Imajo moč v številnih družinah in 

institucijah civilne družbe. Skoraj v celoti obvladujejo institucije, kot so vojska in policija ter 

sredstva nasilja (orožje, vojaško usposabljanje). Večinoma niso izpostavljeni posilstvom in 

resnejšemu nasilju v družini. 

Slabosti: Moški so v pretežni večini med aretiranimi in zaprtimi ljudmi, vključno z 

usmrčenimi. So glavne tarče vojaškega nasilja in kriminalnih dejanj.  

Delitev dela 

Prednosti: Moški povprečno zaslužijo približno dvakrat toliko kot ženske. Obvladujejo 

večino glavnih koncentracij bogastva. Njihova stopnja udeležbe v ekonomiji je višja, imajo 

boljši dostop do priložnosti za prihodnost oziroma napredovanja. Moški, zlasti poročeni, 

imajo koristi od neplačanega dela žensk. Obvladujejo večino mašinerije (na primer transport, 

pridobivanje električne energije, računalništvo), ki je osnova sodobnega gospodarstva. 

Slabosti: Moški prevladujejo v nevarnih in izjemno toksičnih poklicih. Med njimi je večji 

delež edinih prinašalcev dohodka v družino (hranilcev družine), kar pomeni družbeni pritisk, 

da ostanejo zaposleni. Zaradi poklicne delitve dela so njihove spretnosti izpostavljene 

naglemu zastaranju. Moški povprečno plačujejo višje stopnje davkov, njihovi prihodki se 

zaradi državne blaginje neproporcionalno prerazporejajo ženskam.  

Libidalna investicija 

Prednosti: Moški od žensk prejmejo veliko čustvene podpore, ne da bi jo bili družbeno 

obvezni vračati. Heteroseksualnost je družbeno organizirana tako, da daje prednost užitku 

moškega, kar velja tako za osebna razmerja kot za seksualizirane množične medije. Dvojni 

standardi legitimizirajo spolno svobodo moških, komercialna seksualna industrija pa jim 

zagotavlja storitve. 

Slabosti: Spolnost moških je bolj odtujena in zaradi homofobije ostreje zamejena. Še vedno je 

prisoten tabu svobodnega izražanja čustev, posebej ranljivosti. Moški so pomembno 

izključeni iz odnosov z majhnimi otroki. 
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Simbolizem 

Prednosti: Moški nadzorujejo večino kulturnih institucij. Religije v splošnem, včasih tudi 

izrecno, moške opredeljujejo kot nadrejene ženskam. Moški so bolj prepoznavni, kar pomeni, 

da njihove dejavnosti veljajo za pomembnejše, vrednejše objave in primernejše za 

financiranje. Dečki in moški prevladujejo na področjih izobraževanja z višjimi donosi in večjo 

finančno podporo. 

Slabosti: Dečki in moški izgubljajo na področju splošnega izobraževanja. Podreprezentirani 

so na pomembnih študijskih področjih, na primer v humanistiki. Legitimiteta materinske skrbi 

za otroke v ločitvenih sporih preglasi interese moških.  

2.3.2 Podobe ženskosti 

Ženskost oziroma feminizem v takšnem obsegu, kot je bila raziskana moškost, še ne obstaja. 

Razlog je povsem različna dinamika, ki se odvija med osebami ženskega spola in dejstvo, da 

ženske v svoji zgodovini nismo bile kontinuirano udeležene pri sprejemanju pomembnih 

odločitev. S. de Beauvoir (1999, str. 17) zapiše: »Ženska akcija je bila vedno samo 

simbolično prizadevanje; dosegle so samo tisto, kar so jim bili moški voljni dopustiti; ničesar 

si niso vzele: dobile so. Nimajo namreč konkretnih možnosti, da bi se združile v enoto, ki bi 

se vzpostavila skozi nasprotnost. Nimajo preteklosti, zgodovine, vere, ki bi jim bila lastna; in 

med njimi ni, tako kot med proletarci, solidarnosti v delu in v interesih.« 

Ženska je določena glede na moškega. Je nebistveno nasproti bistvenega. On je bistven in je 

Subjekt. Ona je Drugi. Vez, ki žensko povezuje z lastnimi zatiralci, se ne da primerjati z 

nobeno drugo. »Če se ženska odkriva kot nebistveno, ki se nikoli ne preobrne v bistveno, je to 

zato, ker sama ne izpelje tega preobrata.« (de Beauvoir, 1999, str. 16) 

Preobrat pomeni postaviti se proti lastnim tlačiteljem, splošnim pričakovanjem in temu, kaj se 

spodobi za žensko. Mlada dekleta smo bila predolgo vrednotena glede na izgled. Poleg tega 

smo ujeta med dvoumna družbena pričakovanja: doseži, ampak ne preveč; bodi vljudna, a 

ostani zvesta sebi; bodi ženstvena, a ne komentiraj seksizma. M. Pipher (1994, v Peterson, 

1996) še zapiše, da se dekleta v adolescentni dobi soočajo s tem, ali so družbeno sprejemljiva, 

česar posledica je, da so ujeta med svoje želje in družbena pričakovanja. Pritisk prihaja od 

vsepovsod: šole, revije, glasba, televizija, reklame, filmi, internet. Večina izmed naštetih 

virov pritajeno uči dekleta za žensko vlogo: bodi privlačna, bodi dama, bodi nesebična in 

vedno na razpolago, vlagaj v odnose in bodi kompetentna, a vseeno ne preveč. 

Tako so v preteklosti izključenost žensk z univerz podkrepili z utemeljitvijo, da je ženski um 

preveč občutljiv za dosledno znanstveno delo in da bi z njim povezani umski pretresi slabo 

vplivali na sposobnost žensk, da so dobre žene in matere (Connell, 2012). Danes moški 

zagovarjajo žensko izključenost iz preteklih vojaških spopadov, češ da je bila vojaška oprema 

pretežka in da so bili fizični napori preveč zahtevni, da bi jih ženska lahko zmogla. In prav 

slednje je, kot zapiše S. de Beauvoir (1999, str. 97), najhujše prekletstvo: »Dejstvo, da je 

ženska izključena iz vojaških odprav. Človek se nad žival ne dvigne s tem, da da življenje, 

ampak s tem, da tvega svoje lastno. Zato se v človeštvu večvrednost ne pripisuje spolu, ki 

rojeva, ampak spolu, ki ubija.« 
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2.3.3 Reprezentacija spolov v mladinski literaturi 

Dandanes, ko se veliko govori o neenakopravni obravnavi moških in žensk v družbi, 

pozabljamo, da na ta družbeni fenomen poleg vere, vzgoje, tradicij, medijev, oglaševalcev in 

socialnih omrežij vplivajo tudi književna dela. Mladinska književnost deklicam in dečkom 

posredno, preko verbalnega in vizualnega besedila, predstavlja enoznačne podobe moškosti in 

ženskosti ter jim ponuja model za razumevanje sebe in drugih. 

V Sloveniji temeljita raziskava o tem, kako se moški in ženski spol reprezentirata skozi 

mladinsko literaturo, natančneje prozo, še ni bila izvedena. Podobo deklice v slovenski 

mladinski poeziji je v članku z naslovom Punčka v slovenski mladinski poeziji analiziral 

Saksida (1997), M. Golež Kaučič (1997) pa je istega leta napisala in izdala članek z naslovom 

Podoba ženske v slovenski ljudski pripovedni pesmi. 

2.3.3.1 Reprezentacija spolov v tuji mladinski literaturi  

Zapisana splošna pričakovanja o obnašanju dečkov in deklic se do 18. stoletja niso precej 

razlikovala. Otroci so bili v primeru neprimernega vedenja ošteti, od njih se je pričakovalo, da 

bodo ljubili svoje starše in živeli religiozno, poslušno industrijsko življenje. Okoli leta 1740 

so eminentni založniki, kot je bil Anglež John Newberry, pričeli izdajati knjige, ki so bile 

namenjene deškemu oz. dekliškemu občinstvu (Segel, 1987, v Peterson in Lach, 1990). Kljub 

temu podrobna raziskav tekstov ni pokazala večjih sprememb o pričakovanih načinih 

obnašanja za oba spola.  

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je veliko raziskovalk in raziskovalcev 

(Peterson in Lach, 1990; Gooden in Gooden, 2001; Fitzpatrick in McPherson, 2009; McCabe, 

Fairchild, Grauerholz, Pescosolido in Tope, 2011) opozorilo na razširjenost spolnih 

stereotipov v mladinski literaturi. Takrat so knjige, namenjene deklicam, in knjige, namenjene 

dečkom, postale stalnica na knjižnih policah. Sporočilnost teh spolno-ciljnih knjig je bila in je 

še vedno jasna: knjige, namenjene dečkom, poudarjajo dejanja, dosežke in samostojnost. 

Moški je tisti, ki ima pregled vsega dogajanja in usmerja, kam iti. Prav nasprotno se pričakuje 

od žensk, ki naj bi podrejeno sledile, zatrle vse svoje želje, bile uslužne in ponižne (Peterson 

in Lach, 1990). 

Kljub temu da ženske predstavljamo 49,6 % delež vsega prebivalstva na svetu (World 

population, b.d.), v Sloveniji je delež nad globalnim povprečjem (Population, female (% of 

total), b.d.) in znaša 50,3 %, je zastopanost ženskega spola v mladinski književnosti precej 

nižja (Gooden in Gooden, 2001). Več raziskav je razkrilo podobne vzorce – deški liki 

številčno prevladajo nad dekliškimi liki ne glede na to, ali je literarni lik oseba, žival, stroj ali 

fantazijski lik (Peterson in Lach, 1990). 

S. B. Peterson in M. A. Lach (1990) sta s seznama uveljavljenega knjižničarskega foruma The 

Horn Book izbrali 136 slikanic, ki so izšle leta 1967, 1977 in 1987. Ugotovili sta, da se je iz 

desetletja v desetletje razmerje spreminjalo, a vedno ostalo v prid deških likov. Tako je bilo 

razmerje knjig, v katerih so nastopili dečki in deklice kot glavni liki leta 1967 2 : 1, leta 1977 

3 : 1, leta 1987 pa 1 : 1. Podobne rezultate sta dobili tudi ob analizi glavnih poosebljenih 

živalskih likov, saj je bilo leta 1967 razmerje 2 : 1, leta 1977 3 : 1 in leta 1987 1,5 : 1 v prid 

poosebljenim deškim živalskim likom.  
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Leta 1993 sta C. M. Kortenhaus in Demarest objavila raziskavo, v kateri sta analizirala 150 

slikanic, izmed katerih je bilo 25 slikanic ali nagrajenih z medaljo Caldecott8 ali počaščenih s 

priznanjem. Izbrane knjige so izšle med leti 1940 in 1980. Med nenagrajenimi slikanicami je 

bilo razmerje poosebljenih deških in dekliških likov v naslovih 2,3 : 1 (nagrajene slikanice 2,0 

: 1), razmerje med deškimi in dekliškimi liki v glavnih vlogah pa je bilo 1,8 : 1 (nagrajene 

slikanice 1,9 : 1). Razlika je bila občutno večja pri analizi poosebljenih deških in dekliških 

živalskih likov, kjer je bilo razmerje pri nagrajenih slikanicah 3,2 : 1, pri nenagrajenih pa 3,0 

:1, oboje v prid moškemu spolu. 

Tudi M. C. Hamilton, Anderson, M. Broaddus in K. Young so leta 2006 izdali raziskavo, v 

kateri je bilo izmed 200 najbolj prodajanimi slikanicami trideset takšnih, ki so izšle med leti 

1995 in 2001 ter so bile nagrajene z medaljo ali priznanjem Caldecott. Večina ostalih knjig je 

izšla med leti 1999 in 2001. Ugotovili so, da so se deški liki v naslovih pojavili 75-krat, 

dekliški pa 42-krat (razmerje 1,8 : 1). Za protagoniste zgodb je bilo določenih 95 moških in 

52 ženskih likov (razmerje 1,8 : 1). Avtorici in avtorja članka so ugotovili tudi, da so moški 

avtorji slikanic za literarni lik v naslovu večkrat upodobili dečka kot deklico (2,7 : 1), ženske 

avtorice so bile skoraj nevtralne (1,25 : 1). Tudi za upodobitve glavnih literarnih likov so 

avtorji moškega spola raje upodobili dečke (2,7 : 1), medtem ko so avtorice ženskega spola 

storile enako, a s skoraj dvakrat manjšim rezultatom (1,4 : 1).  

J. McCabe idr. (2011) so v obsežni raziskavi, ki je zajemala 5618 otroških in mladinskih knjig 

20. stoletja ugotovili, da so deški liki v naslovih knjig predstavljeni pogosteje kot dekliški liki. 

Pojavili so se v kar 1857 primerih, deklice pa le v 966 primerih (razmerje 1,9 : 1). Za primer, 

v povprečju je v vsakem letu izšlo 36,5 % knjig, ki so v naslovu imeli deški lik, le 17,5 % 

knjig pa je v naslovu predstavljalo dekliško osebo. Statistično pomembne razlike so dognali 

tudi v primeru osrednjih knjižnih likov – dečki so se kot protagonisti pojavili v 3418 knjigah, 

deklice pa v 2098 (razmerje 1,6 : 1). 

Spolna pristranskost v mladinski literaturi se poleg tega, da se pojavlja v jeziku (npr. osivela 

ženska je stara, osiveli moški je šarmanten ipd.) in vsebini (stereotipična delitev del, 

pridevniki orisov ipd.), pojavlja tudi na ilustracijah. Več raziskav je ob ugotavljanju spolne 

zastopanosti poosebljenih živalskih likov prišlo do istega zaključka. Weitzman idr. (1972, v 

Fitzpatrick in McPherson, 2009) so poročali o več kot podvojenem razmerju v prid 

poosebljenim deškim živalskim likom, C. M. Kortenhaus in Demarest (1993) sta med 392 

poosebljenimi živalskimi liki poročala o razmerju 3 : 1, Oskamp idr. (1996, v Kortenhaus in 

Demarest, 1993) so v svoji raziskavi ugotovili le 16-odstoten delež poosebljenih dekliških 

živalskih likov.  

A. M. Gooden in Gooden (2001) sta analizirala 83 slikanic, izdanih med letoma 1995 in 1999. 

Ko sta preučila 1464 ilustracij, sta ugotovila, da se dečki pojavljajo na 337 ilustracijah (23 %), 

deklice pa na 280 ilustracijah (19 %). Razlika se je še povečala, ko sta avtorja vključila 

ilustracije poosebljenih živalskih likov – podobe dekliških likov so se tako pojavile na 358 

ilustracijah (24 %), podobe deških likov pa na 453 ilustracijah (31 %).  

Zanimive ugotovitve glede ilustracij v sodobnih pobarvankah sta odkrili M. J. Fitzpatrick in 

B. J. McPherson (2009). Dognali sta, da je izmed 889 naključno izbranih ilustracij spol 

nerazločen pri 116 (13 %), pri 31 primerih (3 %) pa spola ni bilo, npr. hiša z obrazom brez 

drugih namigov. Tako sta med 742 ilustracijami, pri katerih je bilo moč razbrati spol lika, 

ugotovili, da so večji, 59 %, delež predstavljali deški liki, manjšega, 41 %, pa dekliški liki.  

                                                 
8 Medalja Caldecott je prestižna nagrada za najboljšo ameriško slikanico, ki se podeljuje od leta 1938. 
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Dečki in deklice v tuji mladinski literaturi 

Poleg neskladne reprezentacije deških in dekliških likov v naslovih, glavnih vlogah in na 

ilustracijah ima učinek na otrokovo dojemanje spola tudi to, kako je posamezna oseba 

prikazana. Dejavniki, ki so v to vključeni, so: 

– pasivna ali aktivna dejanja, 

– pridevniki, ki like opisujejo, 

– lokacija pojavljanja (zunaj – noter), 

– (ne)tradicionalne dejavnosti in zaposlitev, 

– čustva, ki jih liki doživljajo.  

C. M. Kortenhaus in Demarest (1993) sta dejanja razdelila na: 

– aktivno-neodvisna, 

– pasivno-odvisna. 

Aktivno-neodvisna so tista dejanja, ki vključujejo veliko samo-iniciativnih potez, sprejemanja 

odločitev in ustvarjalnosti. Oseba je samozadostna pri doseganju ciljev. K pasivno-odvisnim 

dejanjem pa spadajo dejanja, ki zahtevajo malo premikov in pomoč drugih. Oseba nima 

veliko možnosti za doseganje zastavljenih ciljev.  

Aktivno-neodvisna dejanja v mladinski literaturi se največkrat nanašajo na deške like, 

pasivno-odvisna pa na dekliške like. Dekleta ob pojavitvi problema potrebujejo pomoč, po 

drugi strani pa dečki problem rešijo sami. Če slednji storijo napako, so opravičeni, medtem ko 

so dekleta ošteta.  

Orisi posameznih literarnih likov varirajo, nekaj pa jim je skupnega. Dečki so največkrat 

opisani kot pozitivni, sposobni, kompetentni, močni, pustolovski, samostojni, ravnodušni, 

agresivni, dominantni in inteligentni, deklice pa kot negativne, šibke, nesposobne, 

domačijske, nesamostojne, čustvene, mile, podložne ter naivne. Ti pridevniki so bili zapisani 

v člankih predvsem tujih avtorjev/avtoric (Fitzpatrick in McPherson, 2009; Heinsz, 2013; 

Jacobs, 2004; Kortenhaus in Demarest, 1993; Peterson in Lach, 1990; Singh, 1998). 

Dečki so v literaturi opisani kot tekmovalne osebe z željo po dosežkih, ki dominirajo v 

situacijah aktivnega obvladovanja. Tudi agresivnost jim ni očitana in je velikokrat celo 

slavljena. Deklice so v literaturi velikokrat opisane kot osebe, ki so zaskrbljene nad svojim 

izgledom, so viktimizirane in nekonformistične. Tudi ko je deklica v zgodbi aktivna, je poleg 

nje neodvisen deški literarni lik.  

Dekleta so v zgodbah umeščena v notranje prostore, ki onemogočajo izvedbo aktivnih 

dejavnosti. Največkrat so uprizorjene kot matere, ki so obenem še šivilje, negovalke, 

kuharice, učiteljice in medicinske sestre. Dečki so postavljeni izven domače hiše, v naravo. 

Prav lokacije pojavljanja nam dodobra nakažejo dejavnosti, ki jih literarna oseba izvaja. Ti so 

tako največkrat predstavljeni kot bojevniki, raziskovalci, reševalci, doktorji, vozniki 

težkokategornih vozil, služijo pa tudi svoj denar. V družbi literarnega sveta imajo 

pomembnejše vloge kot dekliški liki. Prezentirani so ravnodušno, mirno, čustev ne izražajo 

navzven. Prav nasprotno dekliški liki doživljajo občutke žalosti, prestrašenosti. Dostikrat se 

tudi jočejo.  
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2.3.4 Reprezentacija spolov v učnih načrtih za slovenščino iz leta 2011 in 2019 

»Vzgoja za enakost spolov, ki poteka že od najzgodnejšega otroštva in skozi celoten 

sistem institucionalne vzgoje in izobraževanja, zagotavlja uveljavljanje dejanskih 

enakih možnosti žensk in moških, ki se izražajo na različnih področjih družbenega 

življenja. Sistem vzgoje in izobraževanja pogosto reproducira stereotipne družbene 

vloge žensk in moških, ki se odražajo tako v izobraževalnih vsebinah in programih, 

kot v poklicnih in študijskih usmeritvah.« (Pokaži mi pot do enakosti spolov, 2017, 

str. 20) 

Ena ključnih izobraževalnih vsebin za vsako področje poučevanja je učni načrt. Ta predstavlja 

oporo in usmeritve pedagoginjam in pedagogom ter služi kot ogrodje vsake pedagoške ure. 

Če analiziramo spol članov/članic predmetne komisije posodobljenega učnega načrta 2011, 

recenzentov/recenzentk in predstavnikov/predstavnic Ministrstva RS za šolstvo in šport, lahko 

opazimo, da je izmed trinajstih kar deset oseb ženskega spola. S tem dejstvom lahko 

povzamemo stanje strukturne neenakosti v vzgoji in izobraževanju, saj v slovenskih vrtcih in 

osnovnih šolah med strokovnim osebjem prednjačijo ženske (Pokaži mi pot do enakosti 

spolov, 2017). Dejstvo pa je, da se z višanjem stopnje izobraževanja povečuje delež moških, 

kar nakazujeta predstavnika zavoda in ministrstva, ki sta oba moškega spola.  

Čeprav je v Sloveniji večji delež izobraženih ženskega spola, te redkeje zavzemajo visoke 

funkcije. Tako je po podatkih SURS-a na slovenskih fakultetah 48 % višjih predavateljic, 

44 % docentk, 34 % izrednih profesoric in le 25 % rednih profesoric (Robnik, 2018). 

Sprememba na področju šolstva se je zgodila z izvolitvijo dr. Maje Makovec Brenčič za 

šolsko ministrico leta 2013. Najvišjo funkcijo je zasedala do septembra 20189, pod njenim 

okriljem pa je bil aprila 2018 izdan posodobljeni učni načrt, ki bo začel veljati s 1. 

septembrom 2019. Izmed članic in članov predmetne komisije, recenzentk in recenzentov ter 

predstavnikov oz. predstavnic z ministrstva in zavoda je dvanajst žensk (mag. Mojca 

Poznanovič Jezeršek, Mojca Cestnik, Milena Čuden, mag. Vida Gomivnik Thuma, mag. 

Mojca Honzak, dr. Martina Križaj Ortar, mag. Darinka Rosc Leskovec, mag. Marija Žveglič, 

dr. Marja Bešter Turk, dr. Sonja Pečjak, dr. Vida Medved Udovič, dr. Simona Pulko) in štirje 

moški (dr. Kuzma Ahačič, dr. Igor Saksida, dr. Marko Stabej, dr. Vinko Logaj). 

Značilne spolne vloge in lastnosti moških ter žensk se spreminjajo tudi skozi zakonodajo, 

politične in ekonomske sisteme ter sistem vzgoje in izobraževanja (Pokaži mi pot do enakosti 

spolov, 2017). Tako so v posodobljenem učnem načrtu 2011 bili kot ciljna skupina z vidika 

spola vključeni le učenci in učitelji, v učnem načrtu za slovenščino, ki bo prišel v uporabo 

septembra 2019 pa so ob samostalniku učenci tudi učenke, ob učiteljih so tudi učiteljice. V 

poglavju Vodnik za branje učnega načrta so omenjene tudi strokovnjakinje in strokovnjaki 

(Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 2019, str. 3).  

Glavna sprememba pri pouku književnosti bo s šolskim letom 2019/20 postala ta, da bo izbira 

besedil za obravnavo prepuščena učiteljem in učiteljicam. Prav tako učni načrt ne vsebuje več 

predlaganih besedil, ampak določa avtorje in avtorice, ki naj jih učenke in učenci spoznajo v 

posameznem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni 

načrt, 2019). Namesto seznama avtoric/avtorjev slovenskih in tujih besedil za posamezen 

razred, bomo imele učiteljice in učitelji širšo možnost izbire ter hkrati večjo odgovornost pri 

izbiri knjižnih tekstov. Tako lahko pedagoško osebje poskrbi za uravnoteženo spolno 

reprezentacijo avtorjev, avtoric, glavnih literarnih likov v zgodbah in literarnih likov v 

                                                 
9 Dr. Majo Makovec Brenčič je nadomestil dr. Jernej Pikalo. 
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naslovih. S kritično presojo in objektivno, sodobno razpravo med poukom lahko prispevajo k 

za spole enakopravni obravnavi mladinskih literarnih del.  

Sklop obveznih besedil iz UN 2011 ostaja v UN 2019 enak: 

– Ljudska: Pegam in Lambergar 

– Pavček, Tone: Pesem 

– Levstik, Fran: Martin Krpan (celo besedilo) 

– Prešeren, France: Povodni mož 

– Grafenauer, Niko: Življenje 

– Kersnik, Janko: Mačkova očeta (celo besedilo) 

– Prešeren, France: Zdravljica 

– Župančič, Oton: Žebljarska 

– Cankar, Ivan: Bobi (celo besedilo) 

2.3.4.1 Sodobna obravnava mladinske literature pri pouku književnosti 

Z vpeljavo posodobljenega učnega načrta bo pedagoško osebje lahko poskrbelo za 

uravnoteženo spolno reprezentacijo avtorjev, avtoric, glavnih literarnih likov v zgodbah in 

literarnih likov v naslovih. S kritično izbiro, presojo in objektivno, sodobno razpravo med 

poukom lahko prispevajo k za spole enakopravni obravnavi mladinskih literarnih del. 

Glede na predstavljene izsledke raziskav je eno izmed priporočil izbor knjig, ki ne vključujejo 

literarnih likov v skrajno stereotipnih vlogah. Tako naj bodo deklice v izbranih delih aktivne, 

dinamične, dečki pa čustveni, v strahu ipd.  

Rudman (1995, v Singh, 1998) priporoča spolno nepristranske knjige, kjer: 

– Imajo literarni liki izrazite osebnosti ne glede na spol. 

– Dosežki niso vrednoteni na podlagi spola. 

– So aktivnosti/dejavnosti literarnih likov spolno nevtralne. 

– So oblačila literarnih likov funkcionalna in ne spolno zaznamovana. 

– Dekliški liki niso vedno šibkejši in občutljivejši kot deški liki. 

– Literarni liki ne glede na spol ob pojavitvi problema razmišljajo logično in kritično. 

– Je jezik besedila spolno nepristranski.  

M. Singh (1998) predlaga nekaj strategij, ki jih učitelji in učiteljice lahko uporabijo ob 

sodobni obravnavi literature v razredu: 

 Skupinska analiza spolno (ne)pristranskih elementov v besedilu. 

 Diskusija o glavnih literarnih likih in njihovih značilnostih. 

 Postavitev provokativnih vprašanj kot na primer Kaj, če bi bila Trnjulčica moškega spola? 

(Temple, 1993, v Singh, 1998). 

 Ugotavljanje učencev in učenk o spolu pisca le na podlagi prebranega besedila (Lawrence, 

1995, v Singh, 1998). 

 Postavitev vloge učencev in učenk v pozicijo protagonista/protagonistke nasprotnega 

spola ter sprejetje in analiza določenih stališč (Lawrence, 1995, v Singh, 1998). 

S strani učiteljev in učiteljic je pri sodobni obravnavi mladinske literature pomembno, da s 

konstruktivnimi, višje-taksonomskimi vprašanji spodbujajo debate med skupinami učencev in 

učenk ter so mediatorji med morebitnimi nesoglasji, ki se pojavijo. McGown, McGowan in 

Wheeler (1994, v Singh, 1998) poudarijo, da je namen izvedbe spolno nevtralnih aktivnosti 

ta, da bodo imeli posamezniki/posameznice: 

– Več spoštovanja do sebe in drugih.  
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– Več spoštovanja do podobnosti in razlik med dečki ter deklicami in da bodo vzpostavili 

prijateljske vezi z osebami nasprotnega spola. 

– Več razumevanja o tradicionalnih in netradicionalnih spolnih vlogah. 

Med kakršnokoli obravnavo je pomembno, da mentorji oz. mentorice upoštevamo mnenja 

vseh, dečkov in deklic. Ob natančnem poslušanju bomo lahko ugotovili, da ima nekdo 

predsodke le do določenih tem, se pravi, da je pri določenih temah spolno 

nepristranski/nepristranska, pri drugih pa ne.  

Najbolj pomembno je, da se učenci in učenke pri sodobni obravnavi literarnih del v razredu 

počutijo sproščeno, sprejeto in slišano, saj bodo le tako zmogli izražati mnenja, ki so soglasna 

z njihovimi osebnostmi.  

2.3.5 Vpliv spolno pristranske mladinske literature na mlade bralke in bralce 

Branje ima zelo pomembno vlogo v življenju vsakega posameznika. Najprej se pedagogi in 

pedagoginje ukvarjamo s tem, da otroke naučimo brati. Ko otroci usvojijo kako, si izmislimo 

vrsto metod, s katerimi skušamo doseči, da bodo brali čim več. V šoli to poteka v okviru 

rednega pouka, obveznega šolskega branja, bralne značke. Izmišljamo si tudi razne aktivnosti 

za spodbujanje branja v otrokovem prostem času, otrok pa ob uspešnosti prejme npr. žig 

(zunanja motivacija). Čeprav je naš namen dober, večkrat pozabimo, da je pomembno tudi, 

kaj otroci berejo in kaj odnesejo iz bralne izkušnje (Jacobs, 2004). 

Vse, kar preberemo, nas izoblikuje. Slikanice otrokom ponujajo makrokozmos, svet v celoti, 

skozi katerega odkrivajo svet izven njihovega dosega (Peterson in Lach, 1990). Zgodbe 

interpretirajo skozi filter predznanja in vsakodnevnih izkušenj (McCabe idr., 2011). Z drugimi 

besedami – sheme, ki so organizirani okvirji znanja, oblikujejo interpretacijo prebranega. Te 

se ne spreminjajo in formirajo le skozi posameznikove doživljaje, ampak direktno vplivajo na 

to, kako individuum dojema svet okoli sebe (Peterson in Lach, 1990). Otrok v vsaki kulturi 

usvoji določene vloge in ravnanja kot del socializacijskega procesa. Največkrat so funkcije 

direktno povezane z enim izmed dveh bioloških spolov. Spolna identiteta je tako oblikovana s 

splošnimi prepričanji o spolnih vlogah, a ti nazori se iz kulture v kulturo spreminjajo 

(Kortenhaus in Demarest, 1993).  

Crawford in Chaffin (1986, v McCabe idr., 2011) sta zapisala, da sheme niso nespremenljive. 

So ponotranjeni družbeni konstrukti, ki se lahko spreminjajo glede na izkušnje. Ena izmed 

vrsto let trajajočih izkušenj za vsakega otroka in mladostnika je branje mladinske literature, 

ob tej dejavnosti pa posameznik (ne)zavedno pridobi tudi spoznanja o razvoju spola. 

Mladinska literatura dečkom in deklicam pritajeno predstavlja standarde o moškosti in 

ženskosti (Peterson in Lach, 1990), prezentira družbene načine obnašanja in demonstrira 

splošen model za razumevanje sebe in drugih (Rachlin in Vogt, 1974, v Hamilton idr., 2006).  

Otroci niso pasivni opazovalci. Ob starosti 18–22 mesecev ob igranju z lutkami te že lahko 

razvrščajo glede na spol, ob starosti 20–28 mesecev so zmožni stereotipnega izbiranja igrač 

glede na lastni spol in se z njimi igrajo. Približno pri dveh letih se zavedajo značilnih 

dekliških in deških dejavnosti ter imajo znanja o spolnih stereotipih na ravni aktivnosti, 

zunanjih podob, igrač. Tri-letni otroci že uporabljajo spolno označevanje za sebe in druge. 

Veliko se učijo iz resničnega okolja in izkušenj. Otroci vedo veliko o spolno značilnih 

igračah, spolni stereotipi pa vsebujejo metaforične povezave, npr. medvedek je za dečka, 

metuljček za deklico. Pojavijo se tudi stereotipi, vezani na poklice in dejavnosti. Pri starosti 

4–5 let imajo otroci izrazito spolno značilne želje (Marjanovič Umek, 2018). 
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Glede na to, da je številčna zastopanost ženskega spola v naslovih knjig, glavnih vlogah in na 

ilustracijah precej manjša kot zastopanost moškega spola, se moramo vprašati, kakšen vpliv 

ima to na samopodobo in spolni razvoj mladih bralk ter bralcev.  

M. C. Hamilton idr. (2006) so zapisali, da neštevilna zastopanost dekliških likov negativno 

prispeva k razvoju otrok, omeji njihova ravnanja, prepričanja o morebitni starševski vlogi ter 

vpliva na osebnost in dojemanje samega. Tognoli, Pullen in Lieber (1994, v Hamilton idr., 

2006) so ugotovili, da spolna pristranskost v mladinski literaturi dečkom poveča občutek 

upravičenosti in zniža samopodobo ter karierne ambicije deklic. Weitzman, Eifler, Hokada in 

Ross (1972, v Hamilton idr., 2006) so zapisali, da manjše število ženskih likov uči oba spola, 

da so deklice oz. ženske manj vredne od dečkov oz. moških, M. Singh (1998) pa je še dodala, 

da manjša in stereotipno konzervativna zastopanost ženskih likov omejuje možnosti za 

nekonformistično identifikacijo, s katero bi lahko dekleta potrdila svojo vlogo v družbi. 

Nesorazmerna reprezentacija v mladinski literaturi vpliva tudi na socializacijske zmožnosti 

predvsem zato, ker otroci družbena pravila iz zgodb sprejmejo za relativna, saj svojih 

življenjskih izkušenj še nimajo veliko, prav tako pa niso sposobni kritičnega razmišljanja.   

Spolna zastopanost in predstavitev likov v mladinski literaturi je pomembna tudi zato, ker 

otrokom pomaga doumeti sprejemljive družbene standarde ter kaj je prav in kaj narobe v 

kompleksnosti današnje družbe (Peterson in Lach, 1990). Bralce in bralke lahko 

nesorazmerno število dečkov in deklic v osrednjih vlogah spodbudi k sprejemanju nevidnosti 

žensk in deklet ter njihove nepomembnosti, s čimer se krepi moška dominacija. Predstavljeni 

stereotipi omejujejo svobodo obeh spolov, da bi se izrazili in nanje nezavedno izvajajo pritisk, 

naj se družbeno »spodobno« obnašajo, ne glede na to, ali način delovanja ustreza njihovi 

osebnosti ali ne (Singh, 1998). 

Raziskava, ki sta jo objavila Anderson in Hamilton (2005, v Hamilton idr., 2006), je pokazala, 

da spolna pristranskost v otroških slikanicah ni omejena le na neobjektivnost do deklic in 

žensk. Tako kot so slednje »ujete« v pasivne vloge, so dečki in moški redko opisani kot 

osebe, ki izkazujejo čustva žalosti in strahu, imajo hobije ali zaposlitve, ki niso stereotipno 

moške (Singh, 1998). Tudi uprizoritev ene izmed zelo pomembnih moških vlog – očeta – je 

zanemarjena. Ti so največkrat predstavljeni kot mirne in ravnodušne osebe, ki le malo 

sodelujejo pri vzgoji svojih otrok (Hamilton idr., 2006).  

Po drugi strani dečki niso na noben način spodbujeni, da prestopijo meje značilno moškega 

obnašanja, saj so takoj označeni za poženščene. Nobenega dvoma ni, da so dečki prav tako 

kot dekleta inteligentni, kreativni in domiselni, a je vsakršna udeležba moškega pri teh 

dejavnostih označena za ne-moško. Deklice, ženske, dečki in moški imajo pravico odkrivati in 

raziskovati svoje talente, kakršnikoli naj bodo, ne da bi bili pri tem kritizirani (Jacobs, 2004). 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pouk književnosti v osnovnih šolah temelji na recepcijsko usmerjenih teorijah ali teorijah 

bralčevega odziva (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 2011). Te raziskujejo 

odnos med besedilom in mladim naslovnikom, prav tako pa temeljijo na konkretizaciji 

književnega besedila, ki ga bralec aktualizira v procesu branja (Blažić, 2007b).  

Z magistrskim delom želimo predstaviti, kako reprezentacije deških (in dekliških) podob 

odražajo družbene norme in vplivajo na to, kako mladi bralci obravnavajo sebe ter druge. 
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Nadalje želimo raziskati povezave med spolom slovenskih avtorjev/avtoric in glavnih 

literarnih likov v predlagani ter obvezni literaturi učnega načrta 2011 in v literaturi 

priporočenih avtorjev/avtoric iz učnega načrta 2019. Detajlno nas bodo zanimale podobe 

središčnih deških likov izbranih del, kjer bomo s štirimi glavnimi dimenzijami odnosov 

spolov (močjo, delitvijo dela, libidalno investicijo in simbolizmom) (Connell, 2002, v 

Connell, 2012) analizirali obnašanja le-teh. Ugotoviti želimo tudi, ali so besedila in ilustracije 

izbranih del komplementarna (Nikolajeva in Scott, 2000).  

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji magistrskega dela so: 

– Ugotoviti razmerje med spolom avtorja/avtorice in ilustratorja/ilustratorke ter glavnih in 

naslovnih likov književnih del učnega načrta. 

– Analizirati podobe deških likov s štirimi glavnimi dimenzijami odnosov spolov (moč, 

delitev dela, libidalna investicija, simbolizem). 

– Analizirati komplementarnost in dinamičnost besedil ter ilustracij, ki prikazujejo dečke in 

deklice. 

Raziskovalna vprašanja so: 

1. Ali je spol avtorja/avtorice in ilustratorja/ilustratorke povezan z izbiro spola glavnega 

knjižnega lika? 

2. Na kakšen način se v besedilih reprezentirajo elementi sodobne dominacije moških (moč, 

delitev dela, libidalna investicija, simbolizem)? 

3. Ali so besedilo in ilustracije izbranih književnih del komplementarne? 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi bomo uporabili deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Uporabljen bo kvalitativni pristop. 

Kvalitativna raziskava bo bazirana na neslučajnostnem namenskem vzorcu. Upoštevali bomo 

dela slovenskih avtorjev in avtoric, ki so predlagana ali obvezna z učnim načrtom za 

slovenščino (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 2011). Ugotovitve bomo 

povezali s posodobljenim učnim načrtom (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 

2019), ki bo pričel veljati septembra 2019.  

Izbranih in podrobneje proučevanih bo devet del slovenskih avtorjev, po trije iz vsakega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja. Izbrali bomo dela v slikaniški obliki, kjer je spol glavnega 

literarnega lika moški. 

3.4 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Opis postopka zbiranja podatkov 

V preglednice bodo po abecednem vrstnem redu priimkov slovenskih avtorjev/avtoric glede 

na vzgojno-izobraževalno obdobje razvrščena vsa predlagana prozna dela iz učnega načrta 

201110. Hkrati bodo zapisana imena ilustratorjev/ilustratork in letnica prve izdaje ter ponatisa 

posameznega književnega dela. Vključeni bodo tudi slovenski avtorji/avtorice, ki so 

predvideni za obravnavo s posodobljenim učnim načrtom 2019. 

                                                 
10 Izjema je slikanica Povodni mož Franceta Prešerna, ki je prvič izšla leta 1985 pri založbi Mladinska knjiga. 

Ilustrirala jo je Jelka Reichman. 
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Postopek obdelave podatkov 

Najprej bo izvedena vsebinska analiza s kvantitativnim pristopom na podlagi štirih kriterijev: 

– Spol avtorja/avtorice literarnega dela,  

– spol ilustratorja/ilustratorke literarnega dela, 

– spol literarnega lika v naslovu književnega dela, 

– spol glavnega literarnega lika književnega dela. 

Iz grafičnih prikazov kategorij bodo vidna razmerja med prisotnostjo pojavljanja ženskega in 

moškega spola v naslovih ter med glavnimi liki književnih del slovenskih avtorjev/avtoric ter 

ilustratorjev/ilustratork.  

Nato bomo z vsebinsko analizo, semiotično analizo in kvalitativno vsebinsko analizo na 

podlagi teorije moškosti proučili devet izbranih del. Podatki bodo zapisani v preglednice, 

komentar bo napisan na koncu preglednice. 

Za konec bo glede na pridobljene podatke izvedena vsebinska analiza o komplementarnosti 

posamezne slikanice glede na teorijo M. Nikolajeve. 

3.5 RAZČLENITEV 

3.5.1 Razčlenitev knjižnih del učnega načrta (2011 in 2019) glede na spol 

avtorjev/avtoric, ilustratorjev/ilustratork, naslovnih in glavnih literarnih likov  

V analizi bo zajeta predlagana in obvezna proza slovenskih avtorjev/avtoric iz UN 2011 in 

predvideni avtorji/avtorice proznih del iz UN 2019. V posodobljenem učnem načrtu 2019 z 

izjemo devetih obveznih besedil, ki se obravnavajo od 7. do 9. razreda, in so enaka tistim iz 

UN 2011, ni več predlaganih besedil. Učenci/učenke spoznavajo dela predpisanih 

avtorjev/avtoric po izbiri učiteljev/učiteljic. V analizi so izključena ljudska besedila, 

dramatika in poezija, z izjemo obveznega dela Povodni mož, ki ga učenci/učenke obravnavajo 

v 8. razredu. 

V razčlenitvi bomo ugotavljali razmerje med spolom avtorja/avtorice, ilustratorja/ilustratorke, 

naslovnega lika in glavnega literarnega lika književnega dela. Dela bodo v tabele razporejena 

po vzgojno-izobraževalnih obdobjih, za vsak razred pa bodo avtorji/avtorice razporejeni po 

abecednem vrstnem redu. Poleg imena avtorja/avtorice, ilustratorja/ilustratorke in glavnega 

literarnega lika bo v oklepaju zapisan spol osebe – (Ž) za osebo ženskega spola in (M) za 

osebo moškega spola. Če v literarnem delu ni ilustracij ali glavnega literarnega lika, bo v 

preglednici zapisan znak /.  

Poleg naslovov književnih del, iz katerih spol glavnega literarnega lika ni razviden iz naslova, 

je v oklepaju zapisana črka -n (N). Če se v naslovu pojavita literarna lika moškega in 

ženskega spola, sta v oklepaju zapisani črki -m in -ž (MŽ). Če v glavni vlogi nastopa 

kolektivna druščina, je v oklepaju zapisana črka -k (K). V stolpcu LETO IZIDA je najprej 

zapisano leto ponatisa knjige, ki je bila uporabljena za potrebe magistrskega dela, v oklepaju 

pa letnica prvega izida. 
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V sivem so obarvani avtorji/avtorice, ki so predpisani za obravnavo pri pouku književnosti z 

začetkom šolskega leta 201911 in so se že pojavili v UN 2011. Če avtor oz. avtorica v UN 

2011 nista bila navedena, sta po abecednem vrstnem redu vključena v seznam iz UN 2011 in 

prav tako obarvana sivo. Razen imena, priimka ter spola v preostalih stolpcih ni drugih 

navedenih informacij. Ker so avtorji/avtorice skupno navedeni za vsako triletje, so njihova 

imena zapisana trikrat, npr. za prvo triletje je Lainšček, F. zapisan v prvem, drugem in tretjem 

razredu. 

Če se določen/-a avtor/-ica pojavlja v UN 2011, a je s posodobljeni učnim načrtom 

predviden/-a za obravnavo v enem izmed preostalih triletij, je prav tako zapisan/-a v 

preglednico. 

V preglednicah, kjer je prikazan kvantitativni prikaz glede na kriterije, razdelek SKUPAJ 

predstavlja število različnih avtorjev/avtoric, ki se pojavijo v UN 2011 in UN 2019. Ker se 

nekateri avtorji/avtorice v UN 2019 glede na UN 2011 ponovijo ali v UN 2019 niso več 

vključeni, številke variirajo. 

V Preglednici 4 so po kriterijih razvrščena prozna dela iz UN 2011 za prvi razred devetletne 

osnovne šole. V sivem so obarvani predpisani avtorji/avtorice iz UN 2019. Preglednica 5 

predstavlja kvantitativni izvleček Preglednice 4 v številkah in odstotnih deležih. Graf 1, Graf 

2 in Graf 3 predstavljajo dodatno ponazoritev kriterijev iz Preglednice 5. 

Preglednica 4: Razčlenitev književnih del učnega načrta (2011 in 2019) glede na spol 

avtorjev/avtoric, ilustratorjev/ilustratork, naslovnih in glavnih literarnih likov – prvi 

razred 

Avtor/ 

Avtorica 

Ilustrator/ 

Ilustratorka 

Leto izida Naslov književnega 

dela 

Glavni 

literarni lik - 

spol 

– Bevk, France 

(M) 

– Manček, 

Marjan (M) 

– 2008 

(1956) 

– Peter Klepec – M 

– Brest, Vida (Ž) – Vovk, Melita 

(Ž) 

– 2005 

(1976) 

– Prodajamo za 

gumbe12 (N) 

– M 

 – Vovk, Melita 

(Ž) 

– 2001 

(1976) 

– Veliki čarovnik 

Ujtata 

– M 

– Grafenauer, 

Niko (M) 

    

– Kosovel, 

Srečko (M) 

    

– Kovič, Kajetan 

(M) 

– Reichman, 

Jelka (Ž) 

– 2007 

(1975) 

– Maček Muri – M 

 – Reichman 

Jelka (Ž) 

– 2009 

(1981) 

– Zmaj Direndaj – M 

– Lainšček, Feri 

(M) 

    

                                                 
11 Zapisani so vsi avtorji/avtorice, tudi tisti/tiste, ki so predstavniki lirike ter dramatike z namenom celostnega 

vpogleda v UN 2019. Enakovredna zastopanost spolov je namreč pomembna v vseh književnih vrstah, detajlno 

pa smo se za zaključno delo odločili obravnavati literarna dela epike. 
12 Poglavji z naslovoma Prodajamo za gumbe in Veliki čarovnik Ujtata sta objavljeni v knjigi z naslovom Veliki 

čarovnik Ujtata (2005). 
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– Levstik, Fran 

(M) 

– Piščanec, 

Roža (Ž) 

– 2011 

(1877) 

– Kdo je napravil 

Vidku srajčico 

– M 

– Makarovič, 

Svetlana (Ž) 

    

– Pavček, Tone 

(M) 

    

– Peroci, Ela (Ž) – Manček, 

Marjan (M) 

– 2007 

(1957) 

– Muca 

Copatarica 

– Ž 

– Prap, Lila (Ž)     

– Suhodolčan, 

Leopold (M) 

– Demšar, 

Danijel (M) 

– 1984 

(1984) 

– Kuža Luža – M 

 – Reichman, 

Jelka (Ž) 

– 1986 

(1979) 

– Cepecepetavček  – M 

– Suhodolčan, 

Primož (M) 

    

– Svetina, Peter 

(M) 

    

– Štefan, Anja 

(Ž) 

    

– Zajc, Dane (M) – Luger-Peroci, 

Anka (Ž) 

– 2002 

(1981) 

– Leteča hišica – Ž 

– Župančič, Oton 

(M) 

    

 

Preglednica 5: Kvantitativni prikaz glede na kriterije – prvi razred 

 Število 

avtorjev 

Število 

avtoric 

Število 

ilustratorjev 

Število 

ilustratork 

Spol glavnega 

literarnega lika 

UN 2011 5 (71,4 %) 2 (28,6 %) 3 (30 %) 7 (70 %) M – 8 (80 %) 

Ž – 2 (20 %) 

UN 2019 8 (66,6 %) 4 (33,3 %)    

SKUPAJ 12 (70,6 %) 5 (29,4 %)    
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Graf 1: Prikaz deleža avtorjev/avtoric glede na učna načrta – prvi razred 

 

Graf 2: Prikaz deleža ilustratorjev/ilustratork (UN 2011) – prvi razred 
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Graf 3: Prikaz deleža glavnih literarnih likov glede na spol (UN 2011) – prvi razred 

 

Komentar: Kot je razvidno iz Preglednice 1 in Preglednice 2, je za prvi razred UN 2011 

predlagan večji delež avtorjev (71,4 %) kot avtoric (28,6 %). Z uvedbo posodobljenega UN 

2019 se bo delež nekoliko spremenil, a še vedno z večino avtorjev, ki predstavljajo kar dve 

tretjini vseh priporočenih tvorcev besedil. V naključno izbranih slikanicah za prvi razred je 

bilo vključenih kar 70 % ilustratork, kar pa še vedno ne predstavlja tako visoke razlike, kot jo 

lahko vidimo med primerjavo spolov glavnih literarnih likov. Tu namreč prednjačijo deški 

literarni liki, ki se kot glavni pojavijo v kar 80 % del učnega načrta 2011 za prvi razred.  

Avtorji besedil so za glavni literarni lik največkrat izbrali dečka (60 %), opazimo lahko le en 

primer, ko avtor za glavni literarni lik izbere predmet ženskega spola (10 %). Ena izmed 

avtoric je za glavni literarni lik izbrala poosebljeno žival ženskega spola, medtem ko je druga 

izbrala nevtralen naslov besedila, v katerem se nato kot glavni literarni lik pojavi deček. 

V Preglednici 6 so po kriterijih razvrščena prozna dela iz UN 2011 za drugi razred devetletne 

osnovne šole. V sivem so obarvani predpisani avtorji/avtorice iz UN 2019. Preglednica 7 

predstavlja kvantitativni izvleček Preglednice 6 v številkah in odstotnih deležih. Graf 4, Graf 

5 in Graf 6 predstavljajo dodatno ponazoritev kriterijev iz Preglednice 7. 
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Preglednica 6: Razčlenitev književnih del učnega načrta (2011 in 2019) glede na spol 

avtorjev/avtoric, ilustratorjev/ilustratork, naslovnih in glavnih literarnih likov – drugi 

razred 

Avtor/ 

Avtorica 

Ilustrator/ 

Ilustratorka 

Leto izida Naslov 

književnega dela 

Glavni 

literarni lik 

– spol 

– Godina, Ferdo 

(M) 

– Šubic, Ive (M) – 1971 

(1964) 

– Na novo leto se 

ne smeš umiti13 

(N) 

– M 

– Grafenauer, 

Niko (M) 

    

– Kette, 

Dragotin (M) 

– Reichman, 

Jelka (Ž) 

– 2001 

(1976) 

– Šivilja in 

škarjice  

– Ž 

– Kovič, 

Kajetan (M) 

    

– Kosovel, 

Srečko (M) 

    

– Lainšček, Feri 

(M) 

    

– Makarovič, 

Svetlana (Ž) 

– Vahen, Gorazd 

(M) 

– 2004 

(1998) 

– Sovica Oka  – Ž 

 – Bizovičar, 

Milan (M) 

– 1972 

(1972) 

– Zajček gre na 

luno14 

– M 

 – Bizovičar, 

Milan (M) 

– 1972 

(1972) 

– Jazbec in ovčka 

(MŽ) 

– MŽ 

 

 – Makarovič, 

Svetlana (Ž) 

– 1992 

(1992) 

– Papagaj in sir15 – M 

 – Makarovič, 

Svetlana (Ž) 

– 1992 

(1992) 

– Prašičkov 

koncert 

– M 

 – Makarovič, 

Svetlana (Ž) 

– 1992 

(1992) 

– Razvajeni 

vrabček 

– M 

 – Vahen, Gorazd 

(M) 

– 2011 

(1998) 

– Pod 

medvedovim 

dežnikom 

– M 

– Pavček, Tone 

(M) 

    

– Peroci, Ela (Ž) – Osterc, Lidija 

(Ž) 

– 2012 

(1964) 

– Hišica iz kock  – Ž 

– Prap, Lila (Ž)     

– Suhodolčan, 

Leopold (M) 

– Stupica, 

Marlenka (Ž) 

– 2013 

(1970) 

– Krojaček 

Hlaček  

– M 

– Suhodolčan, 

Primož (M) 

    

                                                 
13 Poglavje z naslovom Na novo leto se ne smeš umiti je objavljeno v knjigi z naslovom Kos rženega kruh 

(1971). 
14 Poglavji z naslovom Zajček gre na luno in Jazbec in ovčka sta objavljeni v knjigi z naslovom Miška spi 

(1972). 
15 Poglavja z naslovom Papagaj in sir, Prašičkov koncert in Razvajeni vrabček so objavljena v knjigi z naslovom 

Mačja preja (1992).  
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– Svetina, Peter 

(M) 

    

– Štefan, Anja 

(Ž) 

    

– Zajc, Dane 

(M) 

– Potokar, Cita 

(Ž) 

– 1978 

(1978) 

– Mlada Breda  – Ž 

– Zidar, Pavle 

(M) 

– Čoh, Zvonko 

(M) 

– 1986 

(1984) 

– Barbarin 

dežnik16 

– Ž 

– Župančič, 

Oton (M) 

    

 

Preglednica 7: Kvantitativni prikaz glede na kriterije – drugi razred 

 Število 

avtorjev 

Število 

avtoric 

Število 

ilustratorjev 

Število 

ilustratork 

Spol glavnega 

literarnega lika 

UN 2011 5 (71,4 %) 2 (28,6 %) 6 (46,2 %) 7 (53,8 %) M – 7 (53,8 %) 

Ž – 5 (38,5 %) 

MŽ – 1 (7,7 %) 

UN 2019 8 (66,6 %) 4 (33,3 %)    

SKUPAJ 13 (6,5 %) 4 (23,5 %)    

 

Graf 4: Prikaz deleža avtorjev/avtoric glede na učna načrta – drugi razred 

 

  

                                                 
16 Poglavje z naslovom Barbarin dežnik je objavljeno v knjigi z naslovom Pikapolonica Pika (1986). 
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Graf 5: Prikaz deleža ilustratorjev/ilustratork (UN 2011) – drugi razred 

 

Graf 6: Prikaz deleža glavnih literarnih likov glede na spol – drugi razred 

 

Komentar: Iz Preglednice 3 in Preglednice 4 je razvidno, da je predlaganih avtorjev besedil 

(71,4 %) v UN 2011 za drugi razred še vedno več kot avtoric (28,9 %). Medtem ko je 

razmerje ilustratorjev in ilustratork primerljivo, se opazno poveča delež dekliških glavnih 

literarnih likov (38,5 %). Predlagano je tudi besedilo z deškim in dekliškim likom v naslovu 

besedila, kjer sta lika predstavljena enakovredno. Predpisanih oz. predlaganih avtorjev iz UN 

2011 in UN 2019 je skupno 13, kljub temu da je avtoric v UN 2019 dvakrat toliko kot v UN 

ILUSTRATORJI

46 %
ILUSTRATORKE

54 %

MOŠKI SPOL

54 %

ŽENSKI SPOL

38 %

MOŠKI IN ŽENSKI 

SPOL

8 %



Komel, A. (2019). Podobe dečkov v predlagani in obvezni literaturi slovenskih avtorjev v devetletki (UN, 2011). 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

39 

2011, se te ponovijo in sta tako predpisani le dve »novi« avtorici (na novo predlaganih 

avtorjev v UN 2019 za drugi razred je osem).  

V besedilih UN 2011 za drugi razred največji delež predstavljajo deški liki, ki so v naslovih 

literarnih del v kar 38,5 % ustvarjeni izpod peres avtoric. Avtorji so v 23,1 % v naslovih 

literarnih del upodobili dekliške like. V besedilu z naslovom nevtralnega značaja se kot glavni 

lik pojavi deček. 

V Preglednici 8 so po kriterijih razvrščena prozna dela iz UN 2011 za tretji razred devetletne 

osnovne šole. V sivem so obarvani predpisani avtorji/avtorice iz UN 2019. Preglednica 9 

predstavlja kvantitativni izvleček Preglednice 8 v številkah in odstotnih deležih. Graf 7, Graf 

8 in Graf 9 predstavljajo dodatno ponazoritev kriterijev iz Preglednice 9. 

Preglednica 8: Razčlenitev književnih del učnega načrta (2011 in 2019) glede na spol 

avtorjev/avtoric, ilustratorjev/ilustratork, naslovnih in glavnih literarnih likov – tretji 

razred 

Avtor/ 

Avtorica 

Ilustrator/ 

Ilustratorka 

Leto izida Naslov književnega 

dela 

Glavni 

literarni lik – 

spol 

– Brenk, Kristina 

(Ž) 

/ – 1984 

(1972) 

– Deklica Delfina 

in lisica 

Zvitorepka 

– Ž 

– Grafenauer, 

Niko (M) 

    

– Kosovel, 

Srečko (M) 

    

– Kovačič, Lojze 

(M) 

– Bizovičar, 

Milan (M) 

– 1981 

(1962) 

– Zgodbe iz mesta 

Rič-rač (N) 

– M 

 – Bizovičar, 

Milan (M) 

– 1981 

(1962) 

– Tejko zida hišo17 – M 

 – Bizovičar, 

Milan (M) 

– 1977 

(1962) 

– Najmočnejši 

fantek na svetu 

– M 

 – Bizovičar, 

Milan (M) 

– 1974 

(1962) 

– Možiček med 

dimniki 

– M 

 – Zavadlav, 

Ana (Ž) 

– 2018 

(1962) 

– Dva zmerjalca – M 

 – Schmidt, 

Matjaž (M) 

– 1983 

(1983)  

– Zgodba o levih 

in levčku 

– M 

 

– Kovič, Kajetan 

(M) 

– Reichman, 

Jelka (Ž) 

– 1984 

(1984) 

– Pajacek in 

punčka (MŽ) 

– Ž 

– Lainšček, Feri 

(M) 

    

– Makarovič, 

Svetlana (Ž) 

– Vahen, 

Gorazd (M) 

– 1997 

(1974) 

– Pekarna Mišmaš 

(N) 

– MŽ 

– Pavček, Tone 

(M) 

    

– Peroci, Ela (Ž) – Stupica, – 2001 – Moj dežnik je – Ž 

                                                 
17 Poglavje z naslovom Tejko zida hišo je objavljeno v knjigi z naslovom Zgodbe iz mesta Rič-Rač (1962). 
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Marlenka (Ž) (1955) lahko balon (N) 

– Prap, Lila (Ž)     

– Rozman, 

Smiljan (M) 

– Jemec-Božič, 

Marjanca (Ž) 

– 1969 

(1969) 

– Janko in njegov 

svet 

– M 

– Strniša, Gregor 

(M) 

– Gatnik, 

Kostja (M) 

– 1982 

(1982) 

– Jedca meseca – MŽ 

– Suhodolčan, 

Primož (M) 

    

– Svetina, Peter 

(M) 

    

– Štampe Žmavc, 

Bina (Ž) 

– Cerjak, Mojca 

(Ž) 

– 1994 

(1994) 

– Popravljalnica 

igrač (N) 

– M 

– Štefan, Anja 

(Ž) 

    

– Vandot, Josip 

(M) Priredil: 

Zorman, Ivo 

(M) 

– Schmidt, 

Matjaž (M) 

– 1989  

– (1918–

1924) 

– Kekec in 

Bedanec 

– M 

– Vegri, Saša (Ž) – Gatnik, 

Kostja (M) 

– 1994 

(1975) 

– Jure Kvak-kvak – M  

– Zupan, Vitomil 

(M) 

– Zavadlav, 

Ana (Ž) 

– 2015 

(1974) 

– Plašček za 

Barbaro 

– M 

– Župančič, Oton 

(M) 

    

 

Preglednica 9: Kvantitativni prikaz glede na kriterije – tretji razred 

 Število 

avtorjev 

Število 

avtoric 

Število 

ilustratorjev 

Število 

ilustratork 

Spol glavnega 

literarnega lika 

UN 2011 6 (54,5 %) 5 (45,45 %) 9 (60,0 %) 6 (40,0 %) M – 10 (62,5 %) 

Ž – 4 (25,0 %) 

MŽ – 2 (12,5 %) 

UN 2019 8 (66,6 %) 4 (33,3 %)    

SKUPAJ 13 (65,0 %) 7 (35,0 %)    
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Graf 7: Prikaz deleža avtorjev/avtoric glede na učna načrta – tretji razred 

 

Graf 8: Prikaz deleža ilustratorjev/ilustratork (UN 2011) – tretji razred 
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Graf 9: Prikaz deleža glavnih literarnih ikov glede na spol (UN 2011) – tretji razred 

 

Komentar: Število avtorjev in avtoric, ki so z UN 2011 predlagani v tretjem razredu, je 

skorajda enako. Z uvedbo UN 2019 se bo razmerje precej spremenilo, saj bo delež avtoric le 

eno-tretjinski. Na novo vključenih avtorjev v UN 2019 je namreč sedem, avtorici sta samo 

dve. Delež ilustratorjev (60,0 %) je višji od deleža ilustratork (40,0 %), prav tako so dečki kot 

glavni liki (62,5 %) v dveh tretjinah izbranih del.  

V slabi polovici (43,8 %) besedil se v naslovih pojavi deški lik, ki v zgodbi avtorja nastopa 

kot glavni literarni lik. Le v enem primeru (6,25 %) se v zgodbi avtorice dekliški lik pojavi 

tako v naslovu kot v obliki glavne literarne osebe. V literaturi za tretji razred lahko najdemo 

celo paleto razmerij med avtorjem/avtorico, naslovnim ter glavnim literarnim likom. 

V Preglednici 10 so po kriterijih razvrščena prozna dela iz UN 2011 za četrti razred 

devetletne osnovne šole. V sivem so obarvani predpisani avtorji/avtorice iz UN 2019. 

Preglednica 11 predstavlja kvantitativni izvleček Preglednice 10 v številkah in odstotnih 

deležih. Graf 10, Graf 11 in Graf 12 predstavljajo dodatno ponazoritev kriterijev iz 

Preglednice 11. 

Preglednica 10: Razčlenitev književnih del učnega načrta (2011 in 2019) glede na spol 

avtorjev/avtoric, ilustratorjev/ilustratork, naslovnih in glavnih literarnih likov – četrti 

razred 

Avtor/ 

Avtorica 

Ilustrator/ 

Ilustratorka 

Leto izida Naslov književnega 

dela 

Glavni 

literarni lik – 

spol 

– Bevk, France 

(M) 

– / – 1984 

(1931) 

– Lukec in njegov 

škorec 

– M 

– Dekleva, Milan 

(M) 

    

MOŠKI SPOL

62 %

ŽENSKI SPOL

25 %

MOŠKI IN 

ŽENSKI SPOL

13 %
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– Dolenc, Mate 

(M) 

    

– Frančič, Franjo 

(M) 

– Janežič, 

Adriano (M) 

– 1995 

(1995) 

– Ulica svobode 

(N) 

– MŽ 

– Koren, Majda 

(Ž) 

– Junaković, 

Svijetlan (M) 

– 2005 (/) – Protideževna 

juha18 (N) 

– Ž 

– Kovač, 

Polonca (Ž) 

– / – 1995 

(1995) 

– Vezalkine sanje19 – Ž 

– Košuta, 

Miroslav (M) 

    

– Kovačič, Lojze 

(M) 

– Bizovičar, 

Milan (M) 

– 1981 

(1962) 

– Zgodbe iz mesta 

Rič-Rač (N) 

– M 

– Magajna, 

Bogomir(M) 

– Klun, Dušan. 

(M) 

– 1981 

(1933) 

– Brkonja 

Čeljustnik 

– M 

– Makarovič, 

Svetlana (Ž) 

– Vahen, 

Gorazd (M) 

– 2002 

(1975) 

– Kam pa kam, 

kosovirja? (N) 

– MŽ 

 – Vahen, 

Gorazd (M) 

– 2001 

(1974) 

– Kosovirja na 

leteči žlici (N) 

– MŽ 

– Muck, Deca 

(Ž) 

– /  – 2005 

(1995) 

– Blazno resno 

popolni (N) 

– M 

– Novak, Boris 

A. (M) 

    

– Pečjak, Vid 

(M) 

– Vahen, 

Gorazd (M) 

– 2003 

(1961) 

– Drejček in trije 

Marsovčki 

– M  

– Pregl, Slavko 

(M) 

    

– Seliškar, Tone 

(M) 

– Kos, Božo 

(M) 

– 1980 

(1948) 

– Mule – Ž 

– Snoj, Jože (M)     

– Suhodolčan, 

Leopold (M) 

– Schmidt, 

Matjaž (M) 

– 1979 

(1979) 

– O dečku, ki je 

jezdil ograje20 

– M 

 – Schmidt, 

Matjaž (M) 

– 1979 

(1979) 

– Levi in desni 

klovn 

– M 

– Štampe Žmavc, 

Bina (Ž) 

– Sottler, 

Alenka (Ž) 

– 1996 

(1996) 

– Ure kralja Mina – M 

 – Cerjak, Mojca 

(Ž) 

– 1994 

(1994) 

– Popravljalnica 

igrač (N) 

– M 

– Tomšič, 

Marjan (M) 

    

– Trdina, Janez 

(M) 

– / – 1954 

(1882) 

– Vile21  – M 

– Vandot, Josip 

(M) 

– Priredil: 

– Schmidt, 

Matjaž (M) 

– 1989  

– (1918–

1924) 

– Kekec in 

Bedanec 

– M 

                                                 
18 Besedilo je objavljeno v berilu z naslovom Svet iz besed: Berilo za 4. razred devetletne osnovne šole (2007).  
19 Kovač, P. (marec, 1995). Vezalkine sanje. Rodna gruda: Revija za Slovence po svetu, letnik 42 (št. 3), str. 30. 
20 Poglavje z naslovom O dečku, ki je jezdil ograje je objavljeno v knjigi Levi in desni klovn (1979). 
21 Poglavje z naslovom Vila je objavljeno v šesti knjigi Verske bajke, stare in nove: Bajke in povesti o Gorjancih 

(1954).  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/COBIB/16400898
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Zorman, Ivo 

(M) 

– Zajc, Dane (M)     

– Zupan, Dim 

(M) 

    

 
Preglednica 11: Kvantitativni prikaz glede na kriterije – četrti razred 

 Število 

avtorjev 

Število 

avtoric 

Število 

ilustratorjev 

Število 

ilustratork 

Spol glavnega 

literarnega lika 

UN 2011 9 (64,3 %) 5 (35,7 %) 11 (84,6 %) 2 (15,4 %) M – 9 (52,9 %) 

Ž – 5 (29,4 %) 

MŽ – 3 (17,6 %) 

UN 2019 10 (76,9 %) 3 (23,1 %)    

SKUPAJ 18 (78,3 %) 5 (21,7 %)    

 

Graf 10: Prikaz deleža avtorjev/avtoric glede na učna načrta – četrti razred 
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Graf 11: Prikaz deleža ilustratorjev/ilustratork (UN 2011) – četrti razred 

 

Graf 12: Prikaz deleža glavnih literarnih likov glede na spol (UN 2011) – četrti razred 

 

Komentar: V izbranih slikanicah za četrti razred opazimo največjo razliko med deležem 

ilustratorjev (84,6 %) in ilustratork (15,4 %). Delež predpisanih avtorjev v UN 2019 (76,9 %) 

je očitno večji kot delež predpisanih avtoric (23,1 %). Del slednjih je skupno (v UN 2011 in 

UN 2019) še nižji (le 21,7 %), saj sta dve avtorici, ki sta bili predlagani z UN 2011 v UN 

2019 izključeni. Spol glavnega literarnega lika je v večini deški (52,9 %), se pa pojavijo kar 

tri besedila, katerih glavna lika sta tako deški kot dekliški lik.  
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Največji odstotek (35,3 %) predstavljajo književna dela avtorjev, pri katerih je že iz naslova 

razvidno, da bo glavni literarni lik besedila moškega spola. Velik delež predstavljajo besedila 

z nevtralnim naslovom, kar pomeni, da je spol glavnega literarnega lika razviden šele po 

branju besedila. Od sedmih besedil s takim naslovom se glavni dekliški lik pojavi enkrat, 

deški in deško-dekliški pa vsak po trikrat.   

V Preglednici 12 so po kriterijih razvrščena prozna dela iz UN 2011 za peti razred devetletne 

osnovne šole. V sivem so obarvani predpisani avtorji/avtorice iz UN 2019. Preglednica 13 

predstavlja kvantitativni izvleček Preglednice 12 v številkah in odstotnih deležih. Graf 13, 

Graf 14 in Graf 15 predstavljajo dodatno ponazoritev kriterijev iz Preglednice 13. 

Preglednica 12: Razčlenitev književnih del učnega načrta (2011 in 2019) glede na spol 

avtorjev/avtoric, ilustratorjev/ilustratork, naslovnih in glavnih literarnih likov – peti 

razred 

Avtor/ 

Avtorica 

Ilustrator/ 

Ilustratorka 

Leto izida Naslov književnega 

dela 

Glavni 

literarni lik – 

spol 

– Dekleva, Milan 

(M) 

    

– Dolenc, Mate 

(M) 

    

– Frančič, Franjo 

(M) 

– Bitenc, Zora 

(Ž) 

– 1989 

(1989) 

– Kaj je rekla 

mama22 

– Ž 

– Goljevšček, 

Alenka (Ž) 

– Gatnik, 

Kostja (M) 

– 1977 

(1974) 

– Čudozgode (N) – M 

 – Košir, Ana 

(Ž) 

– 1999 (/) – Potovanje z 

domišljijo23 (N) 

– MŽ 

– Jurca, Branka 

(Ž) 

– Kos, Božo 

(M) 

– 1963 

(1963) 

– Uhač in njegova 

druščina 

– M 

 – Kos, Božo 

(M) 

– 1983 

(1966) 

– Vohljači in 

prepovedane 

skrivnosti 

– M 

– Kermauner, 

Aksinja (Ž) 

– Godec 

Schmidt, 

Jelka (Ž) 

– 2001 

(2001) 

– Tema ni en črn 

plašč (N) 

– M  

– Kovač, 

Polonca (Ž) 

– Zorman, 

Alojz (M) 

– 1996 

(1980) 

– Urške so brez 

napake 

– Ž 

– Košuta, 

Miroslav (M) 

    

– Makarovič, 

Svetlana (Ž) 

– Vahen, 

Gorazd (M) 

– 1995 

(1989) 

– Coprnica Zofka – Ž 

– Mal, Vitan (M) – / – 1984 

(1984) 

– Sreča na vrvici 

(N) 

– M (K) 

– Mate, Miha 

(M) 

– Jenčič, Samo 

(M) 

– 2001 

(1994) 

– Babica v 

supergah 

– Ž 

– Milčinski, Fran – Hrovat, Uroš – 2000 – Kako so si – M 

                                                 
22 Poglavje z naslovom Kaj je rekla mama je objavljeno v knjigi z naslovom Skarabeji in otroška srca (1979). 
23 Poglavje z naslovom je objavljeno v berilu z naslovom Na krilih besed: Berilo za četrti razred osnovne šole 

(1999). 
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(M) (M) (1949) Butalci omislili 

pamet 

– Muck, Desa 

(Ž) 

    

– Novak, Boris 

A. (M) 

    

– Pregl, Slavko 

(M) 

– Manček, 

Marjan (M) 

– 1977 

(1977) 

– Priročnik za 

klatenje (N) 

– M 

 – Manček, 

Marjan (M) 

– 2013 

(1976) 

– Odprava 

zelenega zmaja  

– M 

– Prežihov 

Voranc (M) 

– Bizovičar, 

Milan (M) 

– 1983 

(1949) 

– Prvo pismo24 (N) – M  

– Snoj, Jože (M)     

– Suhodolčan, 

Leopold (M) 

– Mavec, Aco 

(M) 

– 1979 

(1976) 

– Na večerji s 

krokodilom 

– M (K) 

 – Hrovat, Uroš 

(M) 

– 1994 

(1969) 

– Rumena 

podmornica (N) 

– M (K) 

 – Mavec, Aco 

(M) 

– 1979 

(1977) 

– Stopinje po 

zraku (N) 

– M (K) 

– Štampe Žmavc, 

Bina (Ž) 

    

– Tomšič, 

Marjan (M) 

– Bricelj, 

Suzana (Ž) 

– 2000 

(2000) 

– Katka in Bunkec 

(MŽ) 

– Ž 

– Zajc, Dane (M)     

– Zupan, Dim 

(M) 

    

 

Preglednica 13: Kvantitativni prikaz glede na kriterije – peti razred 

 Število 

avtorjev 

Število 

avtoric 

Število 

ilustratorjev 

Število 

ilustratork 

Spol glavnega 

literarnega lika 

UN 2011 8 (61,5 %) 5 (38,5 %) 13 (76,5 %) 4 (23,5 %) M – 12 (66,7 %) 

Ž – 5 (27,8 %) 

MŽ – 1 (5,6 %) 

UN 2019 10 (76,9 %) 3 (23,1 %)    

SKUPAJ 15 (68,2 %) 7 (31,8 %)    

  

                                                 
24 Poglavje z naslovom Prvo pismo je objavljeno v knjigi z naslovom Solzice (1983). 
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Graf 13: Prikaz deleža avtorjev/avtoric glede na učna načrta – peti razred 

 

Graf 14: Prikaz deleža ilustratorjev/ilustratork (UN 2011) – peti razred 
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Graf 15: Prikaz deleža glavnih literarnih likov glede na spol (UN 2011) – peti razred 

 

Komentar: Delež literarnih del avtorjev (61,5 %), ki so predlagani z UN 2011, je večji od 

deleža literarnih del avtoric (38,5 %). Večjo razliko lahko opazimo pri deležu ilustratorjev 

(76,5 %) in ilustratork (23,5 %). Predpisanih avtoric za drugo triletje je z UN 2019 manj kot v 

UN 2011. Obratno sorazmerno se delež predpisanih avtorjev v posodobljenem UN 2019 

zviša. Dvo-tretjinski delež glede na spol glavnega literarnega lika predstavljajo deški liki, 

medtem ko se tretjina razdeli na besedila, ki imajo kot glavni spol dekliški lik oz. deški in 

dekliški lik skupaj. 

Naslovi besedil so v velikem deležu nevtralni (44,4 %), skoraj vedno pa v primerih literarnih 

del za peti razred kot glavni lik nastopa deški lik, le enkrat skupno nastopata deški in dekliški 

lik.  

V Preglednici 14 so po kriterijih razvrščena prozna dela iz UN 2011 za šesti razred devetletne 

osnovne šole. V sivem so obarvani predpisani avtorji/avtorice iz UN 2019. Preglednica 15 

predstavlja kvantitativni izvleček Preglednice 14 v številkah in odstotnih deležih. Graf 16, 

Graf 17 in Graf 18 predstavljajo dodatno ponazoritev kriterijev iz Preglednice 15. 

Preglednica 14: Razčlenitev književnih del učnega načrta (2011 in 2019) glede na spol 

avtorjev/avtoric, ilustratorjev/ilustratork, naslovnih in glavnih literarnih likov – šesti 

razred 

Avtor/ 

Avtorica 

Ilustrator/ 

Ilustratorka 

Leto izida Naslov književnega 

dela 

Glavni 

literarni lik – 

spol 

– Bevk, France 

(M) 

– / – 1984 

(1935) 

– Pastirci – M (K) 

– Dekleva, Milan 

(M) 

    

– Dolenc, Mate 

(M) 

– Demšar, 

Danijel (M) 

– 1989 

(1989) 

– Strupena Brigita – M 

MOŠKI SPOL

67 %

ŽENSKI SPOL

28 %

MOŠKI IN ŽENSKI 

SPOL

5 %
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– Dolinar, Brane 

(M) 

– Kos, Božo 

(M) 

– 1974 

(1974) 

– Detektivi na 

jeklenih 

konjičkih 

– M (K) 

– Finžgar, Fran 

Saleški (M) 

– Kos, Božo 

(M) 

– 1976 

(1934) 

– Gospod 

Hudournik 

– M 

– Ingolič, Anton 

(M) 

– Hrovat, Uroš 

(M) 

– 1997 

(1958) 

– Tajno društvo 

PGC (N) 

– M 

– Košuta, 

Miroslav (M) 

    

– Kovač, 

Polonca (Ž) 

    

– Milčinski, Fran 

(M) 

– Štrukelj, 

Katra (Ž) 

– 1997 

(1911) 

– Pravljice 

(Desetnica) (N) 

– Ž 

– Muck, Desa 

(Ž) 

    

– Novak, Bogdan 

(M) 

– / – 1995 

(1995) 

– Zelena pošast – M 

 – / – 1995 

(1995) 

– Zaljubljeni 

vampir 

– M 

 – Skočir, Rudi 

(M) 

– 1993 

(1993) 

– Super Špon (N) – M 

– Novak, Boris 

A. (M) 

    

– Pregl, Slavko 

(M) 

– / – 2000 

(1978) 

– Geniji v kratkih 

hlačah 

– M (K) 

 – Rogelj, Bine 

(M) 

– 1985 

(1985) 

– Geniji v dolgih 

hlačah 

– M (K) 

 – Jurc, Bojan 

(M) 

– 2014 

(1978) 

– Če bi in če ne 

bi25 (N) 

– / 

– Seliškar, Tone 

(M) 

– Sirk, Albert 

(M) 

– 1983 

(1936) 

– Bratovščina 

Sinjega galeba 

– M (K) 

– Snoj, Jože (M)     

– Suhodolčan, 

Leopold (M) 

    

– Suhodolčan, 

Primož (M) 

– Hrovat, Uroš 

(M) 

– 1994 

(1994) 

– Košarkar naj bo – M 

 – Hrovat, Uroš 

(M) 

– 1997 

(1997) 

– Kolesar naj bo – M 

– / – Hrovat, Uroš 

(M)  

– 2018 

(2000) 

– Ranta vrača 

udarec 

– M 

– Štampe Žmavc, 

Bina (Ž) 

    

– Tomšič, 

Marjan (M) 

    

– Vidmar, Janja 

(Ž) 

– / – 1995 

(1995) 

– Junaki petega 

razreda 

– MŽ (K) 

– Zajc, Dane (M)     

                                                 
25 Poglavje z naslovom Če bi in če ne bi je objavljeno v knjigi z naslovom Basni (2014). 
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– Zidar, Pavle 

(M) 

– / – 1975 

(1972) 

– Kukavičji Mihec – M 

– Zupan, Dim 

(M) 

    

 

Preglednica 15: Kvantitativni prikaz glede na kriterije – šesti razred 

 Število 

avtorjev 

Število 

avtoric 

Število 

ilustratorjev 

Število 

ilustratork 

Spol glavnega 

literarnega lika 

UN 2011 11 (91,7 %) 1 (8,3 %) 11 (91,7 %) 1 (8,3 %) M – 15 (88,2 %) 

Ž – 1 (5,9 %) 

MŽ – 1 (5,9 %) 

UN 2019 10 (76,9 %) 3 (23,1 %)    

SKUPAJ 19 (82,6 %) 4 (17,4 %)    

 

Graf 16: Prikaz deleža avtorjev/avtoric glede na učna načrta – šesti razred 
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Graf 17: Prikaz deleža ilustratorjev/ilustratork (UN 2011) – šesti razred 

 

Graf 18: Prikaz deleža glavnih literarnih likov glede na spol (UN 2011) – šesti razred 

 

Komentar: Zanimivo je, da se z UN 2019 delež predpisanih avtoric glede na UN 2011 zviša, 

četudi znaša le dobrih 23 %. V UN 2011 je bilo namreč predlagano le eno besedilo slovenske 

avtorice – ta za obravnavo v drugem triletju z UN 2019 ni več predpisana. V oči bodeča 

razlika je tudi med deležem ilustratorjev (91,7 %) in ilustratork (8,3 %) ter med deležem 

glavnih deških likov. Takšna besedila predstavljajo skoraj devet desetin celote. 

Kar 61,1 % besedil, ki imajo v naslovu deški lik in se ta pojavi tudi kot glavni literarni lik, je 

prišlo izpod peresa avtorjev. V dveh primerih (11,1 %) sta avtorja v naslovu uporabila 
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dekliški lik, a obakrat z negativnim prizvokom, npr. Zelena pošast in Strupena Brigita. V 

obeh primerih se kot glavni literarni lik pojavi oseba moškega spola.  

V Preglednici 16 so po kriterijih razvrščena prozna dela iz UN 2011 za sedmi razred 

devetletne osnovne šole. V sivem so obarvani predpisani avtorji/avtorice iz UN 2019. 

Preglednica 17 predstavlja kvantitativni izvleček Preglednice 16 v številkah in odstotnih 

deležih. Graf 19, Graf 20 in Graf 21 predstavljajo dodatno ponazoritev kriterijev iz 

Preglednice 17. 

Preglednica 16: Razčlenitev književnih del učnega načrta (2011 in 2019) glede na spol 

avtorjev/avtoric, ilustratorjev/ilustratork, naslovnih in glavnih literarnih likov – sedmi 

razred 

Avtor/ 

Avtorica 

Ilustrator/ 

Ilustratorka 

Leto izida Naslov književnega 

dela 

Glavni 

literarni lik – 

spol 

– Aškerc, Anton 

(M) 

    

– Cankar, Ivan 

(M) 

    

– Erjavec, Fran 

(M) 

– / – 2001 

(1870) 

– Palček in orel26 – M 

– Finžgar, Fran 

Saleški (M) 

– / – 1962 (/) – Moja mladosti in 

moj oče27  

– M 

– Finžgar, Fran 

Saleški (M) 

Priredil: 

Saksida, Igor 

(M) 

– Šinkovec, 

Igor (M) 

– 2017 

(1912) 

– Pod svobodnim 

soncem (N) 

– M 

– Grafenauer, 

Niko (M) 

    

– Gregorčič, 

Simon (M) 

    

– Jurčič, Josip 

(M) 

– Manček, 

Marjan (M) 

– 2006 

(1867) 

– Kozlovska sodba 

v Višnji Gori (N) 

– M 

– Kersnik, Janko 

(M) 

    

– Kette, Dragotin 

(M) 

    

– Kosmač, Ciril 

(M) 

    

– Kosovel, 

Srečko (M) 

    

– Kranjec, Miško 

(M) 

– / – 1984 (/) – O mamici, ki je 

postajala čedalje 

– Ž  

                                                 
26 Erjavec, F. (maj 2001). Palček in orel. Rodna gruda: Revija za Slovence po svetu, letnik 48 (št. 3), str. 32. 

Celotno besedilo dostopno na spletni strani http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

7Q0PN8CE/?euapi=1&query=%27keywords%3ddoma%C4%8De+in+tuje+%C5%BEivali%27&sortDir=ASC&

sort=date&pageSize=25 
27 Poglavje z naslovom Moja mladost in moj oče je objavljena v sedmi knjigi Izbrana dela (1962).  

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-7Q0PN8CE/?euapi=1&query=%27keywords%3ddoma%C4%8De+in+tuje+%C5%BEivali%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-7Q0PN8CE/?euapi=1&query=%27keywords%3ddoma%C4%8De+in+tuje+%C5%BEivali%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-7Q0PN8CE/?euapi=1&query=%27keywords%3ddoma%C4%8De+in+tuje+%C5%BEivali%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25
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manjša28 

– Lainšček, Feri 

(M) 

– Zelenko, 

Karel (M) 

– 1989 

(1989) 

– Ajša Najša  – Ž 

– Levstik, Fran 

(M) 

– Kralj, Tone 

(M) 

– 2008 

(1858) 

– Martin Krpan – M 

– Linhart, Anton 

Tomaž (M) 

    

– Menart, Janez 

(M) 

    

– Muck, Desa 

(Ž) 

– / – 2005 

(1993) 

– Pod milim 

nebom (N) 

– Ž (K) 

– Murn, Josip 

(M) 

    

– Novak, Bogdan 

(M) 

– Skočir, Rudi 

(M) 

– 1990 

(1990) 

– Bela past (N) – M  

– Partljič, Tone 

(M) 

– Mavec, Aco 

(M) 

– 2002 

(1981) 

– »Ali veš, koga so 

danes 

pokopali?« je 

vprašal Domen 

osorno29 

– M  

– Pavček, Tone 

(M) 

    

– Pregl, Slavko 

(M) 

    

– Prešeren, 

France (M) 

    

– Prežihov 

Voranc (M) 

– Bizovičar, 

Milan (M) 

– 1983 

(1949) 

– Ajdovo strnišče30 

(N) 

– M  

– Rozman Roza, 

Andrej (M) 

    

– Smolnikar, 

Breda (Ž) 

– Brumen – 

Čop, Andrej 

(M) 

– 1999 

(1999) 

– Deklice31 – Ž 

– Snoj, Jože (M) – Vovk, Melita 

(Ž) 

– 1981 

(1975) 

– Avtomoto 

mravlje 

– M 

– Tavčar, Ivan 

(M) 

    

– Trdina, Janez 

(M) 

– / – 1954 

(1882) 

– Vila32 – M  

– Trubar, Primož 

(M) 

    

– Vegri, Saša (Ž)     

                                                 
28 Poglavje z naslovom O mamici, ki je postajala čedalje manjša je obljavljeno v knjigi z naslovom Šola za 

čarovnike (1984).  
29 Poglavje z naslovom Ali veš koga so danes pokopali? je vprašal Domen osorno je objavljeno v knjigi z 

naslovom Hotel sem prijeti sonce (2002). 
30 Poglavje z naslovom Ajdovo strnišče je objavljeno v knjigi z naslovom Solzice (1983). 
31 Poglavje z naslovom Deklice je objavljeno v knjigi z naslovom Popki (1999).  
32 Poglavje z naslovom Vila je objavljeno v šesti knjigi Verske bajke, stare in nove: Bajke in povesti o Gorjancih 

(1954).  
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– Vidmar, Janja 

(Ž) 

    

– Vodnik, 

Valentin (M) 

    

– Župančič, Oton 

(M) 

    

 

Preglednica 17: Kvantitativni prikaz glede na kriterije – sedmi razred 

 

 

Število 

avtorjev 

Število 

avtoric 

Število 

ilustratorjev 

Število 

ilustratork 

Spol glavnega 

literarnega lika 

UN 2011 11 (84,6 %) 2 (15,4 %) 8 (88,9 %) 1 (11,1 %) M – 10 (71,4 %) 

Ž – 4 (28,6 %)  

UN 2019 24 (88,9 %) 3 (11,1 %)    

SKUPAJ 30 (82,2 %) 4 (11,8 %)    

 

Graf 19: Prikaz deleža avtorjev/avtoric glede na učna načrta – sedmi razred 
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Graf 20: Prikaz deleža ilustratorjev/ilustratork (UN 2011) – sedmi razred 

 

Graf 21: Prikaz deleža glavnih literarnih likov glede na spol (UN 2011) – sedmi razred  

 

Komentar: Deleža avtorjev v UN 2011 (84,6 %) in v UN 2019 (88,9 %) sta znatno višja od 

deleža avtoric. Skupno število različnih avtorjev v obeh UN je kar trideset, avtorice so le štiri. 

Podobno je z deležem ilustratorjev (88,9 %), upoštevati pa moramo tudi, da je v tretjem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju vse manj knjig z ilustracijami. Delež glavnih dekliških 

likov predstavlja skoraj 30 %, kar je še vedno malo v primerjavi z deškimi glavnimi liki. V 

besedilih iz UN 2011 se ne pojavi nobeno besedilo, v katerem kot protagonista nastopata tako 

deški kot dekliški lik. 
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Slabih 36 % besedil ima nevtralen naslov, iz katerega ni mogoče razbrati, kakšen bo spol 

glavnega lika. Izmed petih primerov se v štirih kot glavna oseba pojavi deček, v enem deklice 

– v slednjem primeru nastopajo kot kolektivna druščina.  

V Preglednici 18 so po kriterijih razvrščena prozna dela iz UN 2011 za osmi razred devetletne 

osnovne šole. V sivem so obarvani predpisani avtorji/avtorice iz UN 2019. Preglednica 19 

predstavlja kvantitativni izvleček Preglednice 18 v številkah in odstotnih deležih. Graf 22, 

Graf 23 in Graf 24 predstavljajo dodatno ponazoritev kriterijev iz Preglednice 19. 

Preglednica 18: Razčlenitev književnih del učnega načrta (2011 in 2019) glede na spol 

avtorjev/avtoric, ilustratorjev/ilustratork, naslovnih in glavnih literarnih likov – osmi 

razred 

Avtor/ 

Avtorica 

Ilustrator/ 

Ilustratorka 

Leto izida Naslov književnega 

dela 

Glavni 

literarni lik – 

spol 

– Aškerc, Anton 

(M) 

    

– Cankar, Ivan 

(M) 

    

– Gregorčič, 

Simon (M) 

    

– Jurca, Branka 

(Ž) 

– Vovk-

Štihova, 

Melita (Ž) 

– 1983 

(1974) 

– Ko zorijo jagode 

(N) 

– Ž  

– Jurčič, Josip 

(M) 

– Sedej, 

Maksim (M) 

– 1984 

(1864) 

– Jurij Kozjak – M 

– Kavčič, 

Vladimir (M) 

– Grabnar, 

Božidar (M) 

– 1978 

(1955) 

– Bomba (N)33  – M (K) 

– Kersnik, Janko 

(M) 

– / – 1995 

(1891) 

– Mačkova očeta34 – M 

– Kette, Dragotin 

(M) 

    

– Kranjec, Miško 

(M) 

– / – 1999 

(1964) 

– Otroci, čigavi 

ste? (N) 

– MŽ (K) 

– Kosmač, Ciril 

(M) 

    

– Kosovel, 

Srečko (M) 

    

– Lainšček, Feri 

(M) 

    

– Levstik, Fran 

(M) 

    

– Linhart, Anton 

Tomaž (M) 

    

– Mal, Vitan (M) – / – 2005 

(1985) 

– Baronov mlajši 

brat 

– M  

                                                 
33 Poglavje z naslovom Tobak in bomba je objavljeno v knjigi Vaška komanda (1978).  
34 Poglavje z naslovom Mačkova očeta je objavljeno v knjigi z naslovom Kmetske slike (1995). 
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– Menart, Janez 

(M) 

    

– Muck, Desa 

(Ž) 

– / – 1995 

(1995) 

– Hči lune – Ž  

 – / – 1997 

(1997) 

– Lažniva Suzi – Ž 

– Murn, Josip 

(M) 

    

– Omahen, Nejka 

(Ž) 

– / – 2001 

(2001) 

– Dež (delo po 

izbiri) (N) 

– Ž (K) 

– Partljič, Tone 

(M) 

    

– Pavček, Tone 

(M) 

    

– Pregl, Slavko 

(M) 

    

– Prešeren, 

France (M) 

– Reichman, 

Jelka (Ž) 

– 1985 

(1847) 

– Povodni mož – M 

– Prežihov 

Voranc (M) 

    

– Rozman Roza, 

Andrej (M) 

    

– Rudolf, 

Franček (M) 

– / – 1975 

(1975) 

– Kam je mama 

šla? 

– M 

– Tavčar, Ivan 

(M) 

– / – 1992  

– (1876–

1888) 

– Tržačan35 – M 

 – / – 2005 

(1919) 

– Visoška kronika 

(N) 

– M 

–  Tomšič, 

Marjan (M) 

– / – 1989 

(1989) 

– Črno sonce36 (N) – M 

– Trubar, Primož 

(M) 

    

– Vegri, Saša (Ž)     

– Vidmar, Janja 

(Ž) 

    

– Vodnik, 

Valentin (M) 

    

– Župančič, Oton 

(M) 

    

 

  

                                                 
35 Poglavje z naslovom Med gorami je objavljeno v knjigi z naslovom Med gorami (1992). 
36 Poglavje z naslovom Črno sonce je objavljeno v knjigi z naslovom Veter večnosti (1989).  
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Preglednica 19: Kvantitativni prikaz glede na kriterije – osmi razred 

 Število 

avtorjev 

Število 

avtoric 

Število 

ilustratorjev 

Število 

ilustratork 

Spol glavnega 

literarnega lika 

UN 2011 8 (72,7 %) 3 (27,3 %) 2 (50,0 %) 2 (50,0 %) M – 9 (64,3 %) 

Ž – 4 (28,6 %) 

MŽ – 1 (7,1 %) 

UN 2019 24 (88,9 %) 3 (11,1 %)    

SKUPAJ 28 (84,8 %) 5 (15,6 %)    

 

Graf 22: Prikaz deleža avtorjev/avtoric glede na učna načrta – osmi razred 

 

  

8

24

28

3 3

5

0

5

10

15

20

25

30

UN 2011 UN 2019 SKUPAJ

AVTORJI AVTORICE



Komel, A. (2019). Podobe dečkov v predlagani in obvezni literaturi slovenskih avtorjev v devetletki (UN, 2011). 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

60 

Graf 23: Prikaz deleža ilustratorjev/ilustratork (UN 2011) – osmi razred 

 

Graf 24: Prikaz deleža glavnih literarnih likov glede na spol (UN 2011) 

 

Komentar: Med predlaganimi in obveznim besedilom (Povodni mož) so le štiri izmed 

štirinajstih literarnih del imela ilustracije, ki niso opremila le naslovnice. Delež ilustratorjev in 

ilustratork je tako enakomerno porazdeljen. Delež avtoric je v UN 2011 nizek, a še nižji je v 

posodobljenem UN 2019, kjer so predpisane tri avtorice, medtem ko je avtorjev 24. Največji 

delež med glavnimi literarnimi liki predstavljajo deški liki (64,3 %).  
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Med predlaganimi besedili za osmi razred UN 2011 najdemo dve taki, kjer v naslovu in kot 

glavna literarna oseba nastopa dekliški lik. Takih primerov za moški spol je pet (35,7 %). Po 

branju petih naslovov, iz katerih ni razvidno, katera oseba bo glavna, se po predelavi teksta 

lahko ugotovi, da imajo tri literarna dela za glavno osebo lik moškega, tri pa lik ženskega 

spola. 

V Preglednici 20 so po kriterijih razvrščena prozna dela iz UN 2011 za deveti razred 

devetletne osnovne šole. V sivem so obarvani predpisani avtorji/avtorice iz UN 2019. 

Preglednica 21 predstavlja kvantitativni izvleček Preglednice 20 v številkah in odstotnih 

deležih. Graf 25, Graf 26 in Graf 27 predstavljajo dodatno ponazoritev kriterijev iz 

Preglednice 21. 

Preglednica 20: Razčlenitev književnih del učnega načrta (2011 in 2019) glede na spol 

avtorjev/avtoric, ilustratorjev/ilustratork, naslovnih in glavnih literarnih likov – deveti 

razred 

Avtor/ 

Avtorica 

Ilustrator/ 

Ilustratorka 

Leto izida Naslov književnega 

dela 

Glavni 

literarni lik – 

spol 

– Aškerc, Anton 

(M) 

    

– Bevk, France 

(M) 

– / – 1975 

(1938) 

– Kaplan Martin 

Čedrmac 

– M 

– Bohorič, Adam 

(M) 

– / – 1987 

(1584) 

– Zimske urice (N) – M  

– Cankar, Ivan 

(M) 

– Hrovat, Uroš 

(M) 

– 2001 

(1876–

1918) 

– Na peči37 (N) – MŽ (K) 

 – Hrovat, Uroš 

(M) 

– 2001 

(1909) 

– Bobi – M  

– Grafenauer, 

Niko (M) 

    

– Gregorčič, 

Simon (M) 

    

– Ingolič, Anton 

(M) 

– / – 1967 

(1967) 

– Gimnazijka – Ž 

– Jenko, Simon 

(M) 

– / – 2006 

(1858) 

– Tilka – M 

– Jurčič, Josip 

(M) 

    

– Kersnik, Janko 

(M) 

    

– Kette, Dragotin 

(M) 

    

– Kocbek, 

Edvard (M) 

– / – 1967 

(1967) 

– Listina (N) – M 

– Kosmač, Ciril – / – 1995 – Gosenica38 – M 

                                                 
37 Črtici Na peči in Bobi sta objavljeni v knjigi z naslovom Črtice (2001). 
38 Poglavje z naslovom Gosenica je objavljeno v knjigi z naslovom V gaju življenja (1995).  
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(M) (1929) 

 – / – 1999 

(1946) 

– Sreča  – Ž 

– Kosovel, 

Srečko (M) 

    

– Kovačič, Lojze 

(M) 

– / – 1972 (/) – Opis neke slike39 

(N) 

– M  

– Kveder, Zofka 

(Ž) 

– / – 1906 (/) – Potovalci40 – / 

– Lainšček, Feri 

(M) 

    

– Levstik, Fran 

(M) 

    

– Linhart, Anton 

Tomaž (M) 

    

– Menart, Janez 

(M) 

    

– Milčinski, Fran 

(M) 

– Hrovat, Uroš 

(M) 

– 1995 (/) – Kravji zvonec41 

(N) 

– M 

– Muck, Desa 

(Ž) 

    

– Murn, Josip 

(M) 

    

– Novak, Bogdan 

(M) 

– / – 2002 

(1995) 

– Ninina pesnika 

dva 

– Ž 

– Partljič, Tone 

(M) 

    

– Pavček, Tone 

(M) 

    

– Pregl, Slavko 

(M) 

    

– Prešeren, 

France (M) 

    

– Prežihov 

Voranc (M) 

– Vidic, Janez 

(M) 

– 1979 

(1940) 

– Doberdob (N) – M (K) 

– Rozman Roza, 

Andrej (M) 

    

– Rožanc, 

Marjan (M) 

– / – 1983 

(1983) 

– Kako sem že 

zgodaj postal 

tujec ali Ernest 

Seton42 

– M  

– Simčič, Zorko 

(M) 

– Šest, Viktor 

(M) 

– 1994 

(1989) 

– Trije muzikantje – Ž 

– Tavčar, Ivan     

                                                 
39 Kovačič, L. (1963). Opis neke slike. Sodobnost, letnik 20 (št. 3), str. 233–255.  
40 Kveder, Z. (1906). Potovalci. Ljubljanski zvon, letnik 26 (št. 10), str. 592–594.  
41 Poglavje z naslovom Kravji zvonec je objavljeno v knjigi z naslovom Družinske zgodbe (1995). 
42 Poglavje z naslovom Kako sem že zgodaj postal tujec ali Ernest Seton Thompson je objavljeno v knjigi z 

naslovom Roman o knjigah (1983). 
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(M) 

– Trubar, Primož 

(M) 

– / – (1575) – Katehismus z 

dvejma izlagama 

– / 

 – / – (1555) – Ta evangeli 

svetega Matevža 

– / 

– Vegri, Saša (Ž)     

– Vidmar, Janja 

(Ž) 

    

– Vodnik, 

Valentin (M) 

    

– Župančič, Oton 

(M) 

    

 

Preglednica 21: Kvantitativni prikaz glede na kriterije – deveti razred 

 Število 

avtorjev 

Število 

avtoric 

Število 

ilustratorjev 

Število 

ilustratork 

Spol glavnega 

literarnega lika 

UN 2011 14 (93,3 %) 1 (6,7 %) 5 (100,0 %) / (0,0 %) M – 10 (55,6 %) 

Ž – 4 (22,2 %) 

MŽ – 1 (5,6 %) 

BREZ – 3 (16,7) 

UN 2019 24 (88,9 %) 3 (11,1 %)    

SKUPAJ 33 (89,2 %) 4 (10,8 %)    

 

Graf 25: Prikaz deleža avtorjev/avtoric glede na učna načrta – deveti razred 
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Graf 26: Prikaz deleža ilustratorjev/ilustratork (UN 2011) – deveti razred 

 

Graf 27: Prikaz deleža glavnih literarnih likov glede na spol (UN 2011) – deveti razred 

 

Komentar: V kar treh primerih so besedila predlagana z UN 2011 brez glavnega lika, saj 

avtor in avtorica večinoma opisujeta dogodke skozi lastne oči ter se ne osredotočata na 

nobeno osebo. Več kot polovični delež glavnih likov predstavljajo dečki (55,6 %), eno-

petinski delež predstavljajo deklice (22,2 %). Čeprav večina besedil za 

devetošolce/devetošolke ne izhaja v obliki z dodanimi ilustracijami, je vseh pet opremil 

ilustrator.   
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Glede na naslovni lik največji delež (27,8 %) predstavljajo besedila z nevtralnim naslovom, v 

katerih se ob branju ugotovi, da je glavni lik moškega spola. Ker je edino besedilo avtorice 

brez glavnega literarnega lika, lahko ugotovimo, da so avtorji za glavni lik štirikrat postavili 

osebo ženskega spola – dvakrat je bilo to razvidno že iz naslova. Zanimiva je knjiga Tilka 

Simona Jenka. Na prvi pogled izgleda, da je Tilka ženskega spola, po branju besedila pa 

ugotovimo, da je Tilka fant. 

Povzetek razčlenitve v grafih 

Graf 28: Prikaz števila slovenskih avtorjev/avtoric književnih del glede na spol (UN 

2011) 

 

Graf 29: Prikaz števila predpisanih slovenskih avtorjev/avtoric glede na vzgojno-

izobraževalno obdobje (UN 2019)  
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Graf 30: Prikaz števila ilustratorjev/ilustratork slikanic slovenskih avtorjev/avtoric (UN 

2011) 

 

Graf 31: Prikaz deleža glavnih literarnih likov književnih del glede na spol (UN 2011) 

 

3.5.2 Razčlenitev podob deških likov glede na štiri dimenzije odnosov spolov 

V naslednjem poglavju bomo s štirimi glavnimi dimenzijami odnosov spolov (močjo, 

delitvijo dela, libidalno investicijo in simbolizmom) analizirali devet besedil, ki so izšla v 

slikaniški obliki in se pojavijo kot predlagana besedila v UN 2011. Izjema je obvezna poezija 

Franceta Prešerna Povodni mož, ki je izšla v slikaniški obliki in se pojavi tudi v UN 2019. 

Besedila so enakomerno porazdeljena na tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Glavni kriterij 

izbire je bila prisotnost moškega spola pri piscu literarnega besedila in pri glavnem literarnem 

liku. Z vseh štirih vidikov bosta analizirani tako vsebina kot ilustracije. V nadaljevanju je 

najprej predstavljena preglednica besedil, ki bodo podrobno obravnavana, nato pa so besedila 
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analizirana postopoma glede na določeno dimenzijo odnosov in na vzgojno-izobraževalno 

obdobje. 

V Preglednici 22 so glede na prvo letnico izida razvrščena književna dela, analizirana v 

nadaljevanju. Ta so prvič izšla v razponu dobrih 130 let, od romantike do obdobja 

književnosti pred osamosvojitvijo. 

Preglednica 22: Seznam obravnavanih književnih del  

Prva 

letnica 

izida 

Letnica 

ponatisa 

Vzg.-

izo. 

obd. 

Razred Avtor Ilustrator/ 

Ilustratorka 

Naslov 

knjižnega dela 

1847 1985 3. 8. – Prešeren, 

France 

– Reichman, 

Jelka  

Povodni mož 

1858 2008 3. 7. – Levstik, 

Fran 

– Kralj, Tone Martin Krpan 

1867 2006 3. 7. – Jurčič, Josip – Manček, 

Marjan  

Kozlovska 

sodba v Višnji 

Gori 

1918–

1924 

1989 2. 4.43 – Vandot, 

Josip 

– Schmidt, 

Matjaž 

Kekec in 

Bedanec 

1933 1981 2. 4. – Magajna, 

Bogomir 

– Klun, 

Dušan  

Brkonja 

Čeljustnik 

1949 2000 2. 5. – Milčinski, 

Fran 

– Hrovat, 

Uroš  

Kako so si 

Butalci omislili 

pamet 

1956 2008 1. 1. – Bevk, F.  – Manček, 

Marjan 

Peter Klepec 

1975 2007 1. 1. – Kovič, 

Kajetan  

– Reichman, 

Jelka 

Maček Muri 

1979 1986 1. 1. – Suhodolčan, 

Leopold  

– Reichman, 

Jelka 

Cepecepetavček 

3.5.2.1 Moč 

V Preglednici 23 so analizirana tri izbrana besedila iz prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Predmet razčlenitve je moč, ki se odraža v besedilu in na ilustracijah.  

Preglednica 23: Moč v izbranih besedilih prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

Bevk, F. 

Peter Klepec, 2008 (1956) 

Kovič, K. 

Maček Muri, 2007 (1975) 

Suhodolčan, L. 

Cepecepetavček, 1986 (1979) 

– »Bili so od vraga, od prvega 

do zadnjega. Ker je bil šibek, 

se jim ni mogel postaviti po 

robu, zato so mu na vse 

načine nagajali. ... Če jih 

kdaj ni hotel ubogati, so ga 

zgrabili in premlatili kot ržen 

snop. Jokal je in tekel proč, 

– »V Mačjem mestu imajo same 

mačje stvari in predvsem 

nobenega psa. Če pa se že 

kakšen prikaže, mora imeti 

nagobčnik. Ker psi ne marajo 

nagobčnikov, ne hodijo v Mačje 

mesto.« (str. 4) 

– »Tam uraduje mačji župan, ki 

– »Gotovo so ti že nagajali, da 

imaš grdo in trdo glavo ... In 

da imaš drobne oči kot miš.« 

(str. 6) 

– »Polonca je obmolknila si ga 

(Cepecepetavčka) skrila za 

hrbet.« (str. 12) 

– »Bala se je, da jo bosta 

                                                 
43 Knjižna dela o Kekcu so z UN 2011 predlagana tudi za tretji razred devetletne osnovne šole. 



Komel, A. (2019). Podobe dečkov v predlagani in obvezni literaturi slovenskih avtorjev v devetletki (UN, 2011). 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

68 

oni pa so nanj lučali 

kamenje.« (str. 9) 

– »Srčno si je želel, da bi bil 

močan, tako močan, da bi 

premagal vse pastirje.« (str. 

10). 

– »Rad bi bil tako močan, da bi 

premagal pastirje, ki mi 

nagajajo.« (str. 14) 

– »Komaj je vodo izpil, je že 

čutil veliko moč v sebi. 

Popadel je tanko brezo in jo 

izruval s koreninami vred ... 

Ko jo je izpil, je izruval 

veliko smreko ... Tedaj je 

zgrabil velikansko skalo in jo 

dvignil nad glavo.« (str. 16) 

–  »Ali bi rad okusil naše 

pesti?« (str. 17) 

– »Peter pa je prvega zgrabil za 

noge in ga zavrtel, kot da ima 

fračo v rokah. Pastirji so bili 

trdi od strahu in začudenja.« 

(str. 18) 

– »Peter jim ni storil hudega. 

Bil je dobrega srca in ni 

mislil na maščevanje.« (str. 

19). 

– »Kdor ima moč, je ne sme 

imeti le zase, temveč mora 

tudi drugim pomagati. Lepo 

bi bilo, če bi bilo mnogo 

Petrov Klepcev na svetu!« 

(str. 22) 

mu pravijo Véliki maček. Kadar 

(župan) stopi na balkon, ga vsi 

mački pozdravijo.« (str. 4) 

– »Medtem sta policaja Mucelj in 

Macelj po drugi strani ceste 

peljala v zapor velikega 

Čombeja. Ko sta ga prijela, je 

imel pri sebi štiri pasje bombice 

in je hotel oropati banko.« (str. 

8) 

– »Mačka Feliksa so zaradi 

oviranja prometa in 

nedovoljenega lova na ptiče 

odpeljali na policijsko postajo. 

Za kazen je moral plačati pet 

mačjih tolarjev.« (str. 12) 

–  »Živeli, Mucki! Fuj, Mačkoni! 

... Navijači so žvižgali. Najbolj 

se je razkačil veliki Čombe. 

Malo je manjkalo, da ni skočil 

na igrišče. Zakričal je: »Sodnik 

je bik!« Čombe bi pravzaprav 

moral biti v zaporu. A policaja 

sta si hotela ogledati tekmo in sta 

ga vzela s seboj.« (str. 22) 

– »Danes je bila velika tekma. 

Igrala sta nogometna kluba 

MAČKON in MUCEK.« (str. 

22) 

 

zagledala paznika, ki sta 

priropotala po dolgem 

hodniku.« (str. 18) 

– »Zjutraj je paznik le s težavo 

odprl vrata. Ko je našel 

Polonco na tleh pri vratih, se 

mu je kapa na štiri vogale 

povečala še za en vogal.« (str. 

29) 

 

 
Slika 1: Peter Klepec 

(Bevk, F., 2008, str. 8, 

ilustriral Manček, M.) 

 
Slika 4: Maček Muri (Kovič, 

K., 2007, str. 9, ilustrirala 

Reichman, J.) 

 
Slika 6: Cepecepetavček 

(Suhodolčan, L., 1986, str. 

13, ilustrirala Reichman, J.) 
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Slika 2: Peter Klepec 

(Bevk, F., 2008, str. 18, 

ilustriral Manček, M.) 

 
Slika 3: Peter Klepec 

(Bevk, F., 2008, str. 21, 

ilustriral Manček, M.) 

 
Slika 5: Maček Muri (Kovič, 

K., 2007, str. 21, ilustrirala 

Reichman, J.) 

 
Slika 7: Cepecepetavček 

(Suhodolčan, L., 1986, str. 

30, ilustrirala Reichman, J.) 

 

 

Komentar: Moč je nasprotje šibkosti. Ta je v SSKJ (Šibkost, b.d.) poimenovana kot 

pomanjkljivost, slabost, kilavost, nemoč ipd. Posamezniki, ki so v določenem pogledu šibki, 

zlahka postanejo tarče večjih in močnejših posameznikov ali skupin. V besedilih prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja (v nadaljevanju VIO) se na nemočne spravljajo z 

nagajanjem oz. zmerjanjem, pretepanjem, lučanjem kamenja. Tudi žvižganje na nogometni 

tekmi in uporaba neprimernih izrazov, kot sta npr. Fuj, Mačkoni! in Sodnik je bik!, 

predstavljata odklonska dejanja, ki pa v družbi niso tako obsojajoča kot fizično nasilje zaradi 

priljubljenosti športa, še posebej nogometa. Tudi to, da mucki moškega spola igrajo nogomet, 

predstavlja neke vrste hegemonijo, saj se je šport izoblikoval zgodovinsko in je bil ustvarjen 

namenoma, kot politična strategija. Obenem spodbuja tekmovalnost in hierarhičnost (Connell, 

2012).  

Osebe moškega spola so večkrat udeležene pri različnih kaznivih dejanjih. V primeru besedil 

iz prvega VIO je poosebljen živalski lik moškega spola želel oropati banko in bil zaradi tega v 

zaporu44, drugi pa je oviral promet ter je moral plačati kazen. Za to, da sta mačka bila 

                                                 
44 Med nogometno tekmo sta paznika in zapornik Čombe, namesto da bi bili v zaporu, bili na ogledu nogometne 

tekme.  
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kaznovana, sta poskrbela policista, ki posedujeta pozicijo z veliko vpliva. Podobno je tudi v 

primeru paznika muzeja, ki je v deklici vzbudil strah, in župana Mačjega mesta. V tem mestu 

si drugačnosti nisi želeli in si, če si bil drugačen, v mestu moral nositi nagobčnik. 

Ilustracije predstavljajo različne oblike moči. Medtem ko prva, druga in tretja slika 

prikazujeta predvsem fizično zmožnost literarnih likov, četrta predstavlja moč kaznovanja. 

Policisti/policistke lahko namreč kaznujejo kršitelje/kršiteljice na različne načine. Peta slika 

predstavlja moč nagrade, saj je zmagovalna ekipa katerega koli dvoboja nagrajena, bodisi v 

obliki čustvene izpopolnitve ali na materialen način. Šesta in sedma slika predstavljata 

legitimno moč, ki izhaja iz opravljanja nekega položaja in predstavlja avtoriteto (Dimovski 

idr., 2014).  

V Preglednici 24 so analizirana tri izbrana besedila iz drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Predmet razčlenitve je moč, ki se odraža v besedilu in na ilustracijah.  

Preglednica 24: Moč v izbranih besedilih drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

Magajna, B. 

Brkonja Čeljustnik, 1981 

(1933) 

Vandot, J. 

Kekec in Bedanec, 1989 

(1918–1924) 

Milčinski, F. 

Kako so si Butalci izmislili 

pamet, 2000 (1949) 

– »Zagrabil je volka ali 

medveda ... Z ogromnimi prsti 

za obe čeljusti in razklal 

zverini glavo od vratu, tako da 

je zverina komaj utegnila 

malo zatuliti, in že je bila 

mrtva.« (str. 5) 

– »Zagrabil je glavi dveh svatov 

in jih treščil skupaj, da sta se 

preklali lobanji.« (str. 13) 

– »Zato se bomo maščevali ... 

Kri ljudsko bomo prelivali, 

tebi, divji mož ... Tebi 

zadoščenje dali ... Soglasno so 

sklenili maščevati se nad 

ljudmi, jim povzročiti hude, 

hude dneve.« (str. 19) 

– »Branko je poslušal, poslušal 

in sam bi bil rad tak junak, 

kakršni so bili junaki očeta 

Postrvnika.« (str. 34) 

– »O, ko bi sonce poslalo mesto 

žarkov mene nekam daleč, 

kjer bi bil lahko junak, bi se 

ne ubil. Rad, rad bi bil junak!« 

(str. 36) 

– »Brkonja Čeljustnik je ugrabil 

najlepšo deklico dežele.« (str. 

54) 

– »Tisti, ki reši Darko, dobi: 

prvič – Darko za ženo, drugič 

– naslov največjega junaka, 

tretjič – nasledil bo njega, 

poglavarja vse dežele.« (str. 

55) 

– »Sin moj, v strašno nevarnost 

– »Zaman ga je plašil z medvedi 

in strahovi. Kekec ni bil kakor 

Tinkara, ki je verjela vse, kar je 

slišala. Predvsem pa se nikogar 

ni bal.« (str. 2) 
–  »Kekec se je že mislil 

odplaziti, a mu norčavost ni 

dala. Zasrbeli so ga prsti, pobral 

je dva češarka, pomeril na 

dedca pod seboj in vrgel.« (str. 

5) 
– »Še danes vas polovim in 

podavim (Bedanec 

vevericam).« (str. 5) 
– »Dedec je počasi stopal po 

steni, na vrvi pa je vlekel za 

seboj mater in Jerico in Tinko.« 

(str. 9) 
– »A si ti, Kekec?« je rekel in ga 

pograbil za vrat. »Sem mislil, 

da si paglava miška, pa vidim, 

da znaš tudi ugrizniti.« (str. 10) 
– »Toda Bedanec ga je pograbil 

za vrat in ga še močneje 

privezal.« (str. 10) 
– »Zgrabil je Kekca za rame in ga 

pritisnil k drevesu, kjer je bil 

prejšnji dan privezan možiček, 

potem pa je ovil okoli njega vrv 

tako tesno, da mu je pohajala 

sapa.« (str. 11) 
– »Šiba se je ovila okoli 

dečkovega telesa in je pela, da 

je žvižgalo. Toda Kekec je 

molčal, še zastokal ni, samo 

– »Povzpel se je župan na voz in 

dal z roko znamenje, pa so 

zazvonili zvonovi in počili 

možnarji« (str. 17) 
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se podajaš in skoro gotovo te 

bo ugrabila bela smrt, toda jaz 

ti ne branim. Junak se ne sme 

bati smrti, kadar je njegov 

namen, da reši lepo deklico. 

Tudi če boš umrl, bo živelo 

tvoje junaštvo naprej. Pevci 

bodo prepevali o junaštvu 

malega Branka še dolgo 

potem, ko bom jaz ležal mrtev 

med temi skalami. Pojdi, 

Branko, v strašno podzemlje 

in skušaj rešiti lepega otroka.« 

(str. 56) 

– »Naj te spremlja sreča 

junaška, moj sin.« (str. 58) 

– »Branko se je od minute do 

minute boril s smrtjo.« (str. 

61) 
– »Njegovo maščevanje je bilo 

popolno. Ugrabil je ljudem 

najlepše, kar so imeli in vedno 

bodo jokali za tem prekrasnim 

otrokom.« (str. 86) 
– »Postrvnik je radostno objel 

Branka, junaka, kateremu so 

od te ure prepevali vsi pesniki, 

pevci in muzikanti dežele. 

Nalašč za njega so naredili 

posebno pesem hvalnico ...« 

(str. 94) 

telo se mu je tu pa tam krčevito 

streslo od bolečine.« (str. 14) 

– »Ošvrknil ga je samo s palico, 

da bi ga vzel v strah ...« (str. 

16). 

– »Krut je kot nihče na svetu. 

Mučil me je, a sem mu 

ubežala.« (str. 16) 

– »Dedec se je ujezil in zamahnil 

po Kekcu. Udaril je prvič, 

udaril je drugič, in ko je 

Bedančeva pest desetič padla 

po Kekčevem hrbtu, se je pobič 

zasmejal. ... Smeha črnuh ni 

presesel. Pograbil je dečka 

okoli pasu, ga dvignil pod strop 

in treščil na kup sena v kotu ...« 

(str. 17) 

– »Bedanec je z nogo sunil 

razjarjenega pobiča, da je padel 

za skalo.« (str. 19) 

– »Samo zgrabil sem ga, pa je kar 

umrl. Od strahu.« (str. 19) 

 
Slika 8: Brkonja Čeljustnik 

(Magajna, B., 1981, str. 30, 

ilustriral Klun, D.) 

 
Slika 11: Kekec in Bedanec 

(Vandot, J., 1989, str. 9, 

ilustriral Schmidt, M.) 

 

 
Slika 12: Kako so si Butalci 

omislili pamet (Milčinski, F., 

2000, str. 5, ilustriral Hrovat, 

U.) 

 
Slika 13: Kako so si Butalci 

omislili pamet (Milčinski, F., 

2000, zadnja stran ilustriral 

Hrovat, U.) 
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Slika 9: Brkonja Čeljustnik 

(Magajna, B., 1981, str. 59, 

ilustriral Klun, D.) 

 
Slika 10: Brkonja Čeljustnik 

(Magajna, B., 1981, str. 69, 

ilustriral Klun, D.) 

 

Povečava dela slike 13: 

 

 

Komentar: Glavni literarni liki v izbranih besedilih drugega VIO se največkrat poslužujejo 

moči v obliki fizičnega nasilja. Zaradi maščevanja močnejših in starejših mož z brado se 

junaško podajo reševat osebe ženskega spola. Dogodki so izjemno detajlno opisani, s čimer 

pozornemu bralcu/bralki spodbujajo neprijetne občutke. Npr. tako ga zveže, da mu pohaja 

sapa; zverini je razklal glave; zgrabil je glave dveh svatov in jih raztreščil; vas podavim; 

pograbil je za vrat; mučil me je; zamahnil je po njem, pograbil ga je okoli pasu in ga treščil 

na kup sena; šiba se je kar ovijala okoli njegovega telesa. V enem izmed besedil je omenjen 

tudi župan, ki predstavlja obliko legitimne moči.  

Tako kot v tekstu je tudi na ilustracijah v izbranih besedilih drugega VIO največkrat 

prikazana fizična moč, ki jo liki uporabijo pri razdiranju drevesa, nevarni plovbi po reki, pri 

bojevanju s troglavim zmajem ali pri ugrabitvi treh družinskih članov ženskega spola. 

Zanimiva je dvanajsta slika, ki poleg fizične moči (zmožnost prenašanja težkega tovora) 

prikazuje tudi pozicijsko moč. Prodajalec soli ima v rokah namreč kovance, denar. 

V Preglednici 25 so analizirana tri izbrana besedila iz tretjega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Predmet razčlenitve je moč, ki se odraža v besedilu in na ilustracijah.  
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Preglednica 25: Moč v izbranih besedilih tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

Jurčič, J. 

Kozlovska sodba v Višnji 

Gori, 2006 (1867) 

Levstik, F. 

Martin Krpan, 2008 (1856) 

Prešeren, F. 

Povodni mož, 1985 (1847) 

– »Ravno v tem trenutku ga 

zagleda gospod Andraž 

Slamorezec, ki je bil človečé na 

kratkih nogah, premožen čez 

trebuh, ker je rad slanino in 

čebulo jedel in – kar je morda še 

imenitnejše – mož je bil mestni 

svetovalec.« (str. 7) 

– »Razkačen popade – ne vem, če 

burkle ali kaj, in dirja na plano s 

trdim namenom, da bi 

hudobnega Drnjuljevega kozla 

pošteno premikastil.« (str. 8) 

– »Stojte, nehajte, jenjajte, zlega 

ne delajte, o Slamorezec! Moj 

kozel nedolžni nič hudega ne 

misli, nikar ga ne pobijajte.« 

(str. 9) 
– »... pravi Drnjulja, prime kozla 

Lisca za brado in ga trikrat 

pripali z gorjačo.« (str. 10) 
– »Pa kaj sem hotel reči? – Da, 

Lukež Drnulja ni nič boljši kot 

njegov kozel. Le ubijmo ga in 

umorimo, bode vsaj drugo pot 

vedel svojega kozla dobro 

privezati doma, da ne bo mogel 

poskušati, kako bi se škoda 

delala.« (str. 15) 
– »Ali gospodar Gobežel, drugi 

starešina, sovražnik Žužnjalov, 

trikrat zmaje z glavo, včetrtič pa 

srdito vstane in pravi ...« (str. 

16) 
– »Ne morejo se zediniti, 

zmešnjava je velika, srditi 

postajajo in eni pesti stiskajo.« 

(str. 19) 
– »Ker se kozel ni z zeljem 

mastil, pa bi se rad mastil, ker je 

čez plot gledal, pa ni mogel čez 

plot, zato naj bo po svoji senci 

tepen z devetimi udarci. Njegov 

gospodar Drnulja pa naj ta tepež 

gleda z zavezanimi očmi, ker je 

kozla slabo privezal. In zato, ke 

mu je ušel, zato bomo pol ure s 

palico zamahovali nad njim.« 

(str. 27) 
 

– »V tej vasici je živel v starih 

časih Krpan, močan in silen 

človek.« (str. 4) 

– »Dela mu ni bilo mar, ampak 

nosil je od morja na svoji 

kobilici angleško sol, kar je bilo 

pa že tistikrat ostro 

prepovedano.« (str. 6) 

–  »... temveč prime brž kobilico 

in tovor z njo, pa jo prenese v 

stran, da bi je voz ne podrl.« 

(str. 6) 

– »Cesar, ki mu je bil menda silni 

možak všeč, pravi ...« (str. 8) 

–  »Velikan pa ni bil mož 

usmiljenega srca, ampak 

vsakega je umoril, kogar je 

obvladal.« (str. 10) 

– »Ali on se jih ni ustrašil; pisano 

je pogledal in prijel prvega in 

druge z njm omlatil, da so vsi 

podplate pokazali.« (str. 12) 

– »Prišel je zdaj na Dunaj hud 

velikan, ki mu pravimo Brdavs. 

Tak je, da ga nihče ne ustrahuje. 

Dosti vojščakov in gospôde je že 

pobil; pa smo rekli: če ga živ 

krst ne zmore, Krpan ga bo.« 

(str. 14) 

– »Kogá bo drugega? Glavo mu 

bomo vzeli, pa je!« (str. 18) 

– »Ko prideta v orožnico, to je v 

tisto shrambo, kjer imajo orožje, 

namreč: sablje, meče, jeklene 

oklepe za na prsi, čelade ... 

Krpan izbira in izbira, pa kar 

prime, vse v rokah  

zdrobi, ker je bil silen človek.« 

(str. 22) 

– »Koliko junakov pa imate, da bi 

si upali nádenj?« (str. 28) 

– »Varuj se me, Krpane, moja 

roka je dolga.« (str. 32) 

– »To izreče pa vzame počasi 

mesarico ter mu odseka glavo in 

se vrne proti mestu.« (str. 38) 

– »Nimam take stvari v cesarstvu, 

da bi dejal: ne dam ti je, če jo 

hočeš; celó Jerico, mojo edino 

hčer, imaš na ponudbo, ako nisi 

še oženjen.« (str. 40) 

– »Kdo me bo? Morda vi, 

dolgopetec, ki ste suhi kakor 

raženj, ki je vas in vašega 

– »Podal ji mladenič prelepi je 

roko in urno ta dva sta po 

podu zletela, ko da bi lahko 

perutnice imela, bila bi brez 

trupla okrog se vrtela, ne 

vidi se, kdaj da pod noga 

udar', plesala sta, ko bi ju 

nosil vihar.« (str. 11) 

– »Ne boj se, ti Urška, le hitro 

mi stopi, ne boj se,« ji reče, 

»ne boj se gromenja, ne boj 

se potokov ti mojih 

šumenja, ne boj se vetrov mi 

prijaznih vršenja; le urno, le 

urno obrni pete, le urno, le 

urno, ker pozno je že!« 

»Ah, majhno postojva, 

preljubi plesavec, da jaz se 

oddahnem, da noga počije.« 

»Ni blizu, ni blizu do bele 

Turčije, kjer v Donavo Sava 

se bistra izlije; valovi 

šumeči te, Urška žele, le 

urno, le urno obrni pete!« 

(str. 15) 

– »To reče, hitreje sta se 

zasukala, in dalje in dalje od 

poda spustila, na bregu 

Ljubljan'ce se trikrat zavila, 

plesaje v valove šumeče 

planila. Vrtinec so vid'li 

čolnarji dereč, al' Uršike 

videl nobeden ni več.« (str. 

16) 
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magistrovanja z vami komaj za 

polno pest? Z eno samo roko vas 

porinem čez svetega Štefana 

streho, ki stoji sredi mesta.« (str. 

54) 

– »... pa tudi svoj pečat morate 

udariti, da bom brez skrbi nosil 

angleško sol po svetu.« (str. 56) 

 

 
Slika 14: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, 

naslovna stran, ilustriral 

Manček, M.)  

Slika 15: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, 

str. 9, ilustriral Manček, M.) 

 
Slika 16: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, 

str. 11, ilustriral Manček, M.) 

 

 
Slika 18: Martin Krpan 

(Levstik, F., 2008, str. 3, 

ilustriral Kralj, T.) 

 
Slika 19: Martin Krpan 

(Levstik, F., 2008, str. 5, 

ilustriral Kralj, T.) 

 
Slika 20: Martin Krpan 

(Levstik, F., 2008, str. 13, 

ilustriral Kralj, T.) 

 
Slika 25: Povodni mož 

(Prešeren, F., 1985, str. 14, 

ilustrirala Reichman, J.) 

 
Slika 26: Povodni mož 

(Prešeren, F., 1985, str. 17, 

ilustrirala Reichman, J.) 
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Slika 17: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, 

str. 28, ilustriral Manček, M.) 

 

 
Slika 21: Martin Krpan 

(Levstik, F., 2008, str. 23, 

ilustriral Kralj, T.) 

 
Slika 22: Martin Krpan 

(Levstik, F., 2008, str. 39, 

ilustriral Kralj, T.) 

 
Slika 23: Martin Krpan 

(Levstik, F., 2008, str. 57, 

ilustriral Kralj, T.) 
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Slika 24: Martin Krpan 

(Levstik, F., 2008, str. 59, 

ilustriral Kralj, T.) 

 

Komentar: Literarni liki v izbranih besedilih tretjega VIO imajo za čase njihovega nastanka 

zavidljive poklice. So npr. mestni svetovalci, vojščaki, župani, gospôde – vsi z veliko mero 

legitimne moči. Literarni lik, ki je z grožnjo Varuj se me, moja roka je dolga in lastništvom 

pečata pokazal, kakšno veljavo in poznanstva ima, je bil dunajski cesar. Ne glede na to sta 

prav fizična moč in neustrašnost Martina Krpana v problemski situaciji, ki se jo je cesar zbal, 

pripomogli, da je mesto postalo spet varno.  

Prisotnost groženj oz. bojevanja v besedilih tretjega VIO se kaže skozi naslednje primere: da 

bi ga pošteno premikastil; ga pripali z gorjačo; le ubijmo ga in umorimo; pol ure tepeža; 

vsakogar, kogar je obvladal, je umoril; vzame počasi mečarico ter mu odseka glavo. Tako 

podrobno, kot so opisana dejanja, so opisani tudi deški liki. Zanje so uporabljeni pridevniki, 

kot so hud, močan in silen. 

Na ilustracijah so večinoma prikazani trenutki uporabe fizične moči in nasilja (ilustracije št. 

15, 17, 19, 20, 21, 22). Zanimiva je ilustracija na naslovnici knjige Kozlovska sodba v Višnji 

Gori, ki jo, ne glede na to, da v besedilu ni omembe obešanja, »krasi« podoba vislic, 

konstrukcije za izvrševanje smrtne kazni z obešanjem (Vislice, b.d.). Ta bi lahko predstavljala 

kritiko na nepravičen sistem, v katerem je moč kaznovanja temeljila na strahu. Slika 16 

predstavlja okroglo mizo mestnega sveta, v katerem sodelujejo le liki moškega spola, kar 

predstavlja legitimno moč. To bi lahko povezali z ekspertno močjo45, a kaj ko avtor besedila v 

nadaljevanju zapiše »Višji sodnik in župan Zaropotaj, ki je bil h Gobežlovi večini prestopil, 

boječ se, da bi prihodnje leto ne bil spet izvoljen za župana, imel je veliko preglavic in križev, 

da je ohranil red.« (Jurčič, 2006, str. 20). Fizična moč oz. nemoč je upodobljena tudi na Sliki 

25 in Sliki 26. Povodni mož Urško tako močno stisne, da se ta ne more izviti iz njegovega 

objema. Prestrašen pogled na njenem obrazu, ko je prej skoraj vedno koketirala z 

bralcem/bralko, priča o njeni nemoči ter obupu. 

Denar lahko opazimo na dveh ilustracijah, na Sliki 18 in Sliki 23. Na prvi izmed omenjenih je 

Krpan v zameno za sol, ki jo je ilegalno tihotapil, plačal možem, ki so se najverjetneje tudi 

ukvarjali z nedovoljenimi posli. Na drugi sliki pa Krpana v zameno za njegovo hrabrost cesar 

nagradi s polnim mošnjičkom in zapečatenim dokumentom, ki mu dovoljuje prodajo soli. 

  

                                                 
45 »Ekspertna moč izhaja iz posebnih znanj ali spretnosti, ki jih ima vodja in zaradi katerih ga podrejeni 

podpirajo.« (Dimovski idr., 2014, str. 78) 
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Moč – povzetek  

Moč se največkrat uporablja v zvezi z nasiljem, z nasiljem pa deški literarni liki največkrat 

dosežejo tisto, kar si najbolj želijo – junaštvo46. Biti junak, biti nepremagljiv je bilo vselej 

slavljeno, tudi v obliki pesmi hvalnic, kot oče Postrvnik pove svojemu sinu Branku, preden se 

odpravi na nevarno pot. Kot zapiše S. de Beauvoir (1999) se večjo vrednost pripisuje spolu, ki 

je pripravljen ubijati in tvegati svoje življenje, kot pa spolu, ki rojeva. Tako so svoje življenje 

tvegali Martin Krpan, Kekec in Branko, saj so se spopadli z močnejšimi in bolj izurjenimi. 

Zadnja dva sta reševala osebe ženskega spola. Ogroženo je bilo tudi življenje Petra Klepca, ki 

samega sebe »reši« po tem, ko se mu izpolni neustavljiva želja, da bi bil močan. Ko pretepe 

nesramne pastirje, se vrne nazaj k materi. Kot rešitelj je prikazan tudi paznik, ki Polonco in 

Cepecepetavčka najde v muzeju. 

Negativne lastnosti moči se odražajo v večjem številu kaznovanih moškega spola – npr. en 

maček je moral plačati kazen, drugi je bil obsojen na zaporno kazen. Deški liki so nemalokrat 

prikazani kot neusmiljeni, npr. Brkonja Čeljustnik, Peter Klepec, Povodni mož, Martin Krpan, 

Brdavs, Bedanec. Brdavs je usmrčen, Bedanec pade v prepad.  

3.5.2.2 Delitev dela 

V Preglednici 26 so analizirana tri izbrana besedila iz prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Predmet razčlenitve je delitev dela, ki se odraža v besedilu in na ilustracijah.  

Preglednica 26: Delitev dela v izbranih besedilih prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja 

Bevk, F. 

Peter Klepec, 2008 (1956) 

Kovič, K. 

Maček Muri, 2007 (1975) 

Suhodolčan, L. 

Cepecepetavček, 1986 (1979) 

– »Mati je delala na njivah, Peter 

Klepec pa je pasel kozo.« (str. 

3) 

– »Klepec se je lahko brez skrbi 

igral ... Iz kamenčkov je zidal 

hišice, pri studencu je delal 

mlinčke ali pa rezljal piščalke.« 

(str. 3) 

– »Mati mu ga je morala rezati 

(kruh) vse večje kose.« (str. 4). 

– »Sosed, pri katerem je poslej 

pasel ...« (str. 6) 

– »Za Petra Klepca so se začeli 

hudi časi. Ni se več utegnil 

igrati, delati mlinčke in rezljati 

piščalke.« (str. 7) 

– »To zemljo bom iztrebil ... 

Posejala bova pšenico. Zrnje 

bom nesel v mlin, vi boste 

spekli belo pogačo. Od tega 

bova živela.« (str. 20) 

– »Iztrebil je zemljo in naredil 

njivo. Mati je posejala pšenico. 

Ko je zrasla in dozorela, jo je 

požela. Peter Klepec jo je 

– »Tam ga čaka stalna miza in 

točajka muca Liza, ki prinese 

lonček mleka in še mačji kruh 

od peka.« (str. 2) 

– »..., kjer pri brkatem Marku 

kupujejo ribe iz Mačjega 

mesta.« (str. 4) 

– » ... učeni maček Miki ... 

krasni Pepe, ki frizira mačje 

repe ... veliki Čombe, ki 

nastavlja pasje bombe ... 

brkati Marko, ki prevaža ribjo 

barko.« (str. 6) 

– » ... čevljarska delavnica pri 

Obutem mačku ... draguljarna 

Mačkine solze ... lepi Žane – 

glavni kuhar v gostilni Pri 

črnem mačku – je napisal 

Mačjo kuharsko knjigo ... 

brivnica Pri obritem mucu ... 

hišnik Macafuzelj.« (str. 8) 

– » ... upokojeni brivec Figaro, 

učenka glasbene šole Pika s 

harmoniko, kuharica Mija in 

sobarica Maja, šofer 

– »Potem je mama izročila košaro 

sosedi in se poslovila, ker se ji 

je mudilo v službo.« (str. 2) 

– »Komaj pa je soseda odšla v 

kuhinjo ...« (str. 2) 

– »Pri vhodu je kupila vstopnico 

in jo pokazala pazniku, ki je 

nosil veliko rumeno kapo na 

štiri vogale.« (str. 8) 

                                                 
46 Dandanes na tak način, kot so v preteklosti slavili junake/junakinje, slavimo in poveličujemo športnike/-ce. 



Komel, A. (2019). Podobe dečkov v predlagani in obvezni literaturi slovenskih avtorjev v devetletki (UN, 2011). 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

78 

omlatil in odnesel zrnje v mlin. 

Nato je mati spekla belo 

pogačo.« (str. 21) 

avtobusa, natakar.« (str. 12) 

– »Muri naroči za Maco cmoke 

in pečeno raco ...« (str. 14) 

– »Maček Jumbo, Micin mož, 

je bil na službenem potovanju 

v Tigraniji in tako sta Mica in 

Maca lahko nemoteno 

klepetali o mačjih 

prijateljicah, o mačji modi in 

mačjih otrocih.« (str. 16) 

– »Maca gleda mačjo 

televizijo, hišnik Macafuzelj 

pripoveduje otrokom 

pravljice o levih, Mav je šel 

na nočni lov, policaja Mucelj 

in Macelj pa s Čombejem v 

zaporu igrata karte.« (str. 23) 

– »Muri je namreč pisatelj in 

župan mu je naložil, da mora 

...« (str. 23) 

 
Slika 27: Peter Klepec (Bevk, 

F., 2008, str. 2, ilustriral 

Manček, M.) 

 
Slika 28: Peter Klepec (Bevk, 

F., 2008, str. 3, ilustriral 

Manček, M.) 

 

 

 
Slika 29: Cepecepetavček 

(Suhodolčan, L., 1986, str. 7, 

ilustrirala Reichman, J.) 

 
Slika 30: Cepecepetavček 

(Suhodolčan, L., 1986, str. 13, 

ilustrirala Reichman, J.) 
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Komentar: Dela, ki jih opravljajo literarni liki v izbranih besedilih prvega VIO, so precej 

stereotipna. Tako dekliški lik opravlja delo točajke, draguljarice, kuharice (Slika 29) in 

sobarice, deški lik pa delo pastirja, peka, ribiča, frizerja, kapitana, čevljarja, kuharja, brivca, 

hišnika, šoferja, natakarja, paznika (Slika 30), pisatelja in župana. Zaposlitve dekliških likov 

se izvajajo v zaprtih prostorih, medtem ko se nekatere dejavnosti deških likov izvajajo na 

prostem. Le v eni izmed obravnavanih knjig se lik ženskega spola odpravi v službo, medtem 

ko je lik moškega spola že na službenem potovanju. V povezavi z opravljenimi aktivnostmi 

so pridevniki uporabljeni predvsem za literarne like moškega spola; ti so npr. učeni, brkati, 

krasni, véliki in glavni. Generalizirano avtor Kovič (2007, str. 16) opiše popoldan muce Mace 

in njene prijateljice, ki »nemoteno klepetata o mačjih prijateljicah, mačji modi in mačjih 

otrocih«. Tudi to, da pisatelj Muri za prijateljico Maco naroči obrok v gostilni, prikazuje 

podrejenost dekliškega lika. 

Zanimivo se delitev dela odvija pod gorami, kjer domujeta Peter Klepec in njegova mati. Ko 

deček še nima moči, na njivi dela mati, on pa se brezskrbno igra in pase svojo kozo (Slika 27 

in Slika 28). Ko mora mati rezati vedno večje kose kruha, uvidi, da bo tudi Peter Klepec 

moral pričeti z delom pri pastirju, takrat pa zanj napočijo hudi časi. Ko se vrne domov, je on 

tisti, ki narekuje, kaj bo kdo naredil, je tisti, ki odloča. Tako Peter Klepec iztrebi zemljo, 

omlati pšenico in nese zrnje v mlin – vsa dela se odvijajo zunaj in zahtevajo določeno fizično 

moč. Materi naroči, naj poseje pšenico, jo požene – obe deli se sicer odvijata zunaj, a 

zahtevata manj premikov in pomoči drugih (Kortenhaus in Demarest, 1993), na koncu pa ta 

speče belo pogačo. 

V Preglednici 27 so analizirana tri izbrana besedila iz drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Predmet razčlenitve je delitev dela, ki se odraža v besedilu in na ilustracijah.  

Preglednica 27: Delitev dela v izbranih besedilih drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja 

Magajna, B. 

Brkonja Čeljustnik, 1981 

(1933) 

Vandot, J. 

Kekec in Bedanec, 1989 

(1918–1924) 

Milčinski, F. 

Kako so si Butalci izmislili 

pamet, 2000 (1949) 

– »... Branko, sin očeta 

Postrvnika, ki je lovil ribe v 

Skalnati dolini.« (str. 8) 

– »Najlepša deklica dežele se je 

možila s poglavarjem 

ljudstva.« (str. 11) 

– »Krog in krog nje so se morali 

postavili junaki čuvarji. Trdno 

so se poprijeli z rokami, da bi 

Darka ne mogla pobegniti iz 

kroga.« (str. 30) 

– »Kuharice, kuharice, nosim 

postrvi.« (str. 37) 

– »In tako je že tisti dan jokala 

vsa dežela: poglavar, njegova 

žena, junaki, pesniki, pevci, 

muzikanti, modrijani, starci, 

starke, možje, žene, mladci, 

mladenke in otroci.« (str. 54) 

– »Čez dan ali dva se pa tako 

vrne oče, ki je odšel na 

semenj na Koroško.« (str. 8) 
– »Ti pa se ne cmeri, Tinkara! 

Za Volkca poskrbi, da ne bo 

lačen.« (str. 10) 
– »Meni je (Mena) prišla prav, 

ker je pridna. Stregla mi je, 

kuhati zna, pospravljala je, 

prala ...« (str. 14) 
– »Živela boš pri nas, igrala se 

boš z našo Tinkaro in lepo ti 

bo.« (str. 20) 
– »Mena je nanosila mrtvemu 

Kosobrinu cvetje ... Kekec mu 

je izkopal grob.« (str. 20) 
– »Poveži culo pa zberi živali!« 

ji je naročil. »Ta čas grem 

rešit sokola ...« (str. 24) 

– »Pa so moževali in nazadnje 

skenili: ni drugače, treba osedlati 

dvanajst konj in z njimi v svet po 

soli.« (str. 3) 

– »Pa so sklenili, da je ta beseda 

modra, in so gologlavi zajahali 

konje in jih pognali.« (str. 4) 

– »Kakor je ukazal župan, je bila 

zbrana šolska mladina in sta bila 

navzoča tudi butalski policaj in 

občinski bik – ti so pameti 

najbolj potrebni, je dejal, ti naj je 

bodo prvi deležni.« (str. 16) 
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Slika 31: Kako so si Butalci 

omislili pamet (Milčinski, F., 

2000, str. 2, ilustriral Hrovat, 

U.) 

 
Slika 32: Kako so si Butalci 

omislili pamet (Milčinski, F., 

2000, str. 6, ilustriral Hrovat, 

U.) 

 
Slika 33: Kako so si Butalci 

omislili pamet (Milčinski, F., 

2000, str. 13, ilustriral Hrovat, 

U.) 

 

Komentar: Položaji literarnih likov v izbranih besedilih drugega VIO prikažejo vpogled v 

podrejenost dekliških likov. Tako ti v večini primerov obstajajo le glede na deški lik, npr. 

poglavar in njegova žena, ali pa sploh ne obstajajo, omenjeni so npr. junaki, pesniki, 
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modrijani, župan, policist, brivec (Slika 32) in krčmar (Slika 33). Dekliški liki so opredeljeni 

kot starke, žene in mladenke ter morajo biti varovane zaradi njihove lepote, saj se bodo 

možile, varujejo pa jih tudi junaki čuvarji. Deškim likom dekliški pridejo prav, ker znajo 

streči, kuhati, pospravljati, prati, skrbeti za psa, prositi (Slika 31) in se igrati – večina del se 

opravlja v zaprtih prostorih. Deški liki možujejo in jahajo konje, so ribarji ter se odpravijo iz 

domačega kraja na semenj. Ob smrti Kosobrina mu Kekec izkoplje grob, Menara pa nanj 

nanosi cvetje – razlika v zahtevnosti dela je očitna. Nadalje Kekec naroči Menari, naj poveže 

culo in zbere živali, on pa gre rešit privezanega sokola.  

V Preglednici 28 so analizirana tri izbrana besedila iz tretjega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Predmet razčlenitve je delitev dela, ki se odraža v besedilu in na ilustracijah.  

Preglednica 28: Delitev dela v izbranih besedilih tretjega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja 

Jurčič, J. 

Kozlovska sodba v Višnji 

Gori, 2006 (1867) 

Levstik, F. 

Martin Krpan, 2008 (1856) 

Prešeren, F. 

Povodni mož, 1985 (1847) 

– »A naš Lukež, postaren, suh in 

kljukonos mož, ki je od 

pomnjenja za ponočnega čuvaja 

služil ...« (str. 3) 
– »... ko pred seboj zagleda zeleni 

vrt uglednega višnjanskega 

meščana Andraža Slamorezca.« 

(str. 6) 
– »In čez šest dni in šest noči so 

sedeli očetje, župan iz Višnje 

gore, svetovalci, vsi starešine in 

vsi veljaki.« (str. 11) 
– »Govorili so še sodniki in 

meščanje: Jurček Griža, Bošte 

Krevs, Peter Štrama, Marko 

Črmaž, Miha Kisovar, Jožman 

Kravopasec in še več drugih 

slovečih možakov. Eni so 

potegnili z Gobežlom, eni z 

Žužnjalom.« (str. 19) 
– »Višji sodnik in župan 

Zaropotaj, ki je bil h Gobežlovi 

večini prestopil, boječ se, da bi 

prihodnje leto ne bil spet 

izvoljen za župana, imel je 

veliko preglavic in križev, da je 

ohranil red.« (str. 20) 
– » ... kajti v tistem hipu pride 

sloveč berač in vedež 

višnjegorski Flere Krivostegno. 

Ta je mnogo sveta obhodil, imel 

od Boga po višnjanski veri 

poseben dar modrosti ter je znal 

coprati, da so zdravi oboleli, 

bolni umirali.« (str. 24) 

– »Dela mu ni bilo mar, ampak 

nosil je od morja na svoji 

kobilici angleško sol, kar je 

bilo pa že tistikrat ostro 

prepovedano. Pazili so ga 

mejači, da bi ga kje nehotoma 

zalezli ...« (str. 4) 

– »Dosti vojščakov in gospôde 

je že pobil; pa smo rekli: če ga 

živ krst ne zmore, Krpan ga 

bo.« (str. 14) 

– »Skušali so jahači in konjarji 

in vsi tisti, ki so učeni, kako 

velja v strah prijeti konja ...« 

(str. 32) 

– »Pa ne zameri! To mi je 

naročil moj gospod, cesar; jaz 

nisem vedel ne zate ne za 

tvoje velikanstvo in za vse 

krvave poboje.« (str. 36) 

– »Nesla sva z Marjeto v 

oprtnih košéh nekoč grozdje v 

Trst.« (str. 40) 

– »Cesarica pa še zdaj ni bila 

pozabila košate lipe nad 

kamnito mizo na vrtu; zato je 

tudi ni bilo zraven, poslušala 

pa je za vrati, kakor imajo 

ženske navado, ki bi rade vse 

izvedele.« (str. 40 in 42) 

– »Pa tudi vas naj bo sram, vas, 

gospodje! Grdo je takó, da se 

mora kmet za vas bojevati! Še 

dandanes bi lipa lahko stala, 

pa tudi velikan več ne bi imel 

glave, ko bi vi kaj veljali.« 

(str. 42) 

– »Pozdravi mi tamkaj vse 

Vrhovščake, posebno pa 

– »Kar slišala moških okrog je 

slovet', skušala jih v mreže 

razpete je ujet.« (str. 5) 

– »... možake je dolgo vodila za 

nos, ga stakne nazadnje, ki bil 

ji je kos.« (str. 5) 

– »Jih dokaj jo prosi, al' 

vsak'mu odreče.« (str. 6) 

– »Al' ker se ozira, plesavca si 

zbira ...« (str. 9) 

– »Al' hot'la bi z mano plesáti? 

... kjer Donava bistri pridruži 

se Savi ...« (str. 9) 
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mater županjo.« (str. 44) 

 
Slika 34: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, 

str. 11, ilustriral Manček, M.) 

 
Slika 35: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, 

str. 3, ilustriral Manček, M.) 

 
Slika 36: Martin Krpan 

(Levstik, F., 2008, str. 15, 

ilustriral Kralj, T.) 

 
Slika 37: Martin Krpan 

(Levstik, F., 2008, str. 21, 

ilustriral Kralj, T.) 

 
Slika 38: Povodni mož 

(Prešeren, F., 1985, str. 7, 

ilustrirala Reichman, J.) 

 

Komentar: Odsotnost in stereotipna obravnava dekliških likov ter opravljanje pozicijskih 

funkcij deških likov je v izbranih besedilih tretjega VIO zelo opazna. Literarni liki moškega 

spola so nočni čuvaji (Slika 35), ugledni meščani (Slika 34), očetje, župani, svetovalci, 

starešine, veljaki, sodniki, sloveči možaki, višji sodniki, sloveči berači, vedeži, tihotapci soli in 

junaki, mejači, vojščaki, gospôde, jahači (Slika 36), konjarji, cesarji (Slika 37) ter glasbeniki 

(Slika 38). Cesarica je imenovana glede na položaj, ki ga opravlja in brez skrbi ošteje 

gospôdo, ker je namesto njih, ki bi morali nekaj veljati, zaplet na Dunaju rešil kmet. Poleg 

njenega edinega prikaza legitimne moči (Slika 37) jo avtor opiše kot osebo, »ki posluša za 

vrati, kakor imajo pač ženske navado.« (Levstik, 2008, str. 40) 

V knjigi Martin Krpan je omenjena tudi mater županja, ki deluje na Vrhu pri Sveti Trojici. 

Prešernova Urška je pretkano opisana kot oseba, ki je skušala moške ujet, jih je vodila za nos 

in je vsakemu odrekla. Prikazana je kot brezprimerno izbirčno dekle, dokler se ne pojavi 

Povodni mož in jo vpraša za ples. S tem da privoli v ples, čeprav je Povodni mož dejal »kjer 

Donava bistri pridruži se Savi« (Prešeren, 1985, str. 9), prikaže Urško kot nevedno. 
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Delitev dela – povzetek  

V obravnavanih besedilih je očitna stereotipna razdelitev dejavnosti na deške in dekliške. 

Medtem ko so dečki samoiniciativni, ne potrebujejo pomoči drugih in se večina njihovih del 

odvija zunaj, so deklice ali odsotne ali v subordiniranem položaju glede na deški lik; določena 

dela opravljajo v zaprtih prostorih. Le v besedilu Martin Krpan se pojavi cesarica, omenjena 

je tudi mater županja. Za primerjavo, župani se pojavijo v treh besedilih: pri Mačku Muriju, 

Butalcih in Kozlovski sodbi; v Brkonji Čeljustniku nastopa poglavar. Medtem ko so dečki 

prikazani kot rešitelji, so dekliške podobe opisane kot take, ki rade prisluškujejo, vrtijo moške 

okoli prsta in so nevedne. Preko ilustracij lahko opazimo tudi, kako se je delitev dela odvijala 

na podeželju in v vaseh. Tako je na Sliki 36 razvidno, da so na poljih delala tako dekleta kot 

fantje, saj je bilo dela preprosto preveč. 

3.5.2.3 Libidalna investicija 

V Preglednici 29 so analizirana tri izbrana besedila iz prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Predmet razčlenitve je libidalna investicija, ki se odraža v besedilu in na ilustracijah.  

Preglednica 29: Libidalna investicija v izbranih besedilih prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja 

Bevk, F. 

Peter Klepec, 2008 (1956) 

Kovič, K. 

Maček Muri, 2007 (1975) 

Suhodolčan, L. 

Cepecepetavček, 1986 (1979) 

– »... rad je imel mater in jo je 

na besedo ubogal.« (str. 3) 

– »Ni se rad ločil od matere in 

od Rogačke.« (str. 4) 

– »Zanaprej bom pri vas, ne 

bova se več ločila.« (str. 20) 

– »... rada sta se imela in se 

nista več ločila.« (str. 21) 

 

– »Da mu ne bo dolgčas, je sklenil, 

da bo na kosilo povabil prijateljico 

muco Maco.« (str. 4) 

– »... Mav pa je objel Murija ...« 

(str. 22) 

– »Vidiš, vidiš, že nisi več sam.« 

(str. 2) 

– »Nič se ne boj, 

Cepecepetavček,« mu je 

govorila. »Nikomur te ne dam.« 

(str. 8) 

– »Ne jokaj, Cepecepetavček, saj 

ne bom pozabila nate.« (str. 15) 

– »Nekdo, ki ga imam rada.« (str. 

16) 

– »Nikoli več te ne bom puščala 

drugim ... Moj si ... Odslej bova 

zmerom skupaj.« (str. 20) 

– »Paznik se je ni mogel 

nagledati, božal jo je po laseh, 

jo prijemal za roke in ponavljal 

...« (str. 31) 

 
Slika 39: Peter Klepec 

(Bevk, F., 2008, str. 4, 

ilustriral Manček, M.) 

 

 
Slika 40: Cepecepetavček 

(Suhodolčan, L., 1986, str. 9, 

ilustrirala Reichman, J.)
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Slika 41: Cepecepetavček 

(Suhodolčan, L., 1986, str. 23, 

ilustrirala Reichman, J.) 

 

Komentar: Libidalna investicija se v izbranih besedilih prvega VIO precej razlikuje. V enem 

izmed primerov je deček navezan na mater. Njegova naklonjenost je pogosto opisana kot npr. 

rad je imel mater, ni se rad ločil od matere, rada sta se imela in nista se več ločila. Na Sliki 

39 lahko vidimo, kako mati hladno vrača naklonjenost svojemu sinu. Primer čezmernega 

čustvovanja opazimo v primeru Polonce in njene lesene igrače, ki jo je poimenovala 

Cepecepetavček. Deklica često verbalno nagovarja otroško igračo, npr. že nisi več sam; 

nikomur te ne dam; ne bom pozabila nate; je nekdo, ki ga imam rada; moj si, odslej bova 

zmerom skupaj. Polončino naklonjenost je opaziti tudi na ilustracijah (Slika 40 in Slika 41). 

Cepecepetavčka ima v bližini ali ga stiska k srcu. Vselej (na desetih od enajstih ilustracij), 

razen v trenutku, ko igračo najde na vrtu, je Cepecepetavček z očmi uprt v bralca/bralko. 

Površinsko naklonjenost do dekliškega lika začutimo ob branju stavka v tretjem 

obravnavanem besedilu. »Da mu ne bo dolgčas, je povabil na kosilo prijateljico Maco.« 

(Kovič, 2007, str. 4) prikazuje, ali kako smo dekleta na svetu le za krajšanje časa dečkom ali 

da je lik, ki se je dolgočasil, nezmožen kósiti sam in nekompetenten za samostojno 

preživljanje prostega časa. 

V Preglednici 30 so analizirana tri izbrana besedila iz drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Predmet razčlenitve je libidalna investicija, ki se odraža v besedilu in na ilustracijah.  

Preglednica 30: Libidalna investicija v izbranih besedilih drugega vzgojno-

izobraževalnega obdobja 

Magajna, B. 

Brkonja Čeljustnik, 1981 

(1933) 

Vandot, J. 

Kekec in Bedanec, 1989 

(1918–1924) 

Milčinski, F. 

Kako so si Butalci izmislili 

pamet, 2000 (1949) 

– »Včasih pa se je divji mož 

spomnil svoje matere, ki je 

pred tisoč leti padla v globok 

prepad in se ubila. V takem 

trenutku se ga je polastila 

silna žalost. Valjal se je po 

tleh in jokal milo z rjovečim 

– »Mati je bila v hudih skrbeh, v 

nič manjših pa Tinkara in 

Jerica. Vzdihovale so in 

tožile, da jih je moral Kekec 

tožiti.« (str. 6) 
– »Nič ne jokaj, Menara!« jo je 

tolažil Kekec. »Kosobrina ne 

– »Široke imamo klobuke ali 

klafrnice. Klafrnice nas bodo 

dežja varovale tudi brez marel. 

Marel nam je trebale za 

klafrnice, da dež ne zmoči 

klafrnic. Ni pa vrag, da ne bi 

vseh klafrnic spravili pod eno 
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glasom.« (str. 7) 

– »Sedel je v Črni dvorani na 

mrzli kamen in grenke solze 

so mu lile iz oči.« (str. 15) 

– »Zavladala je velika žalost. 

Jokale so vile, jokali so škrati, 

zmaj Triglav je točil debele 

solze in raki so se plazili potrti 

po dnu ... Končno so se 

napotili tolažit ljubega divjega 

moža ... Vsem se je trgalo 

srce. Ko je divji mož zagledal 

vsa podzemeljska bitja pri 

sebi, so se mu curkoma udrle 

solze. Vile so sklenile krog 

okoli divjega moža in ga 

božale po licih.« (str. 16) 

– »Ko mu je umrla žena, 

Brankova mamica, je rekel: 

»Ne bom več jokal, saj je 

odšla v raj.« (str. 33) 

– »Ko sta Postrvnik in Branko 

slišala, da so ljudje odstrigli 

Brkonji Čeljustniku brke, sta 

se tako razžalostila, da sta 

točila grenke solze. Oba sta 

zelo ljubila divjega moža.« 

(str. 34) 

– »Brankovo srce ni poznalo 

strahu. Ljubil je to divjino ...« 

(str. 36) 

– »... in je bila Darka že davno v 

podzemlju. Njegovo lice je 

bilo sivo bledo od gorja in 

žalosti. Iz njegovih oči so mu 

kapljale debele solze na sivo 

skalo.« (str. 52) 

– »Branko je gledal spoštljivo 

mrtvega sovražnika in govoril 

s solzami v očeh.« (str. 72) 

– »Branku je zajokala duša. 

Nikdar ne bom videl Darka, 

deklice prelepe. Tu v teh 

globokih vodah bom ležal 

mrtev, ne da bi rešil tisto, po 

kateri hrepeni vse ljudstvo. 

Debele solze so se mu 

(Branku) udrle po licih ...« 

(str. 83) 

– »Neumno je biti žalosten in 

usmiljen zaradi ženske.« (str. 

86) 

obudiš v življenje, pa če sto 

let točiš solze.« (str. 20) 
– »Žalostno je končal Bedanec, 

ne privoščim mu take kazni, si 

je rekel Kekec. Pa pogumni 

Volkec z njim.« (str. 24) 

marelo. Zato bo dovolj, pravim, 

če si vzamemo s seboj eno samo 

marelo.« (str. 4) 

– »In so bili ostriženi in obriti 

tako lepo, da drug drugega niso 

več poznali, nego so se 

izpraševali, od kod si in kam si 

namenjen.« (str. 7) 

– »Pozno zvečer so dospeli v 

Butale in se ustavili na trgu. S 

strahom je vsak stopil na svoj 

dom, ponižno potrkal in vprašal, 

ali je gospodar doma. Pa so 

povsod prejeli odgovor, 

gospodarja da ni in da je šel po 

sol. Sedaj se je vsak oddahnil in 

rekel ...« (str. 10) 
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Slika 42: Brkonja Čeljustnik 

(Magajna, B., 1981, str. 95, 

ilustriral Klun, D.) 

  

 

Komentar: V izbranem besedilu Brkonja Čeljustnik so deški liki svoja čustva največkrat 

pokazali z jokanjem. Tako se je glavnega lika večkrat polastila žalost, ko se je spomnil svoje 

pokojne matere, čeprav kasneje v zgodbi trdi, da je »neumno biti žalosten in usmiljen zaradi 

ženske.« (Magajna, 1981, str. 86) Lik Branka je jokal nemalokrat – otožen je bil zaradi 

Brkonje, zaradi smrti svoje matere in zaradi odhoda na nevarno pot, ko je ob njem sopel tudi 

oče Postrvnik. Kot je razvidno s Slike 42, sta Branko in Darka pravljično doživela svoj konec.  

Prav nasprotno Kekec, četudi je bil trpinčen, ni pokazal nobenih čustev. S spoštovanjem je 

obžaloval smrt Kosbrina, Bedanca in Volkca, prav tako kot je Branko obžaloval smrt 

troglavega zmaja. Kekec je tolažil ihtečo mater, Tinkaro, Jerico in Menaro, a z veliko mero 

nedostopnosti ter zadržanosti.  

Pri Butalcih so literarne osebe naklonjenost izražale na način, zavit v humor in neodločnost. 

V Preglednici 31 so analizirana tri izbrana besedila iz tretjega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Predmet razčlenitve je libidalna investicija, ki se odraža v besedilu in na ilustracijah.  

Preglednica 31: Libidalna investicija v izbranih besedilih tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja 

Jurčič, J. 

Kozlovska sodba v Višnji Gori, 

2006 (1867) 

Levstik, F. 

Martin Krpan, 2008 (1856) 

Prešeren, F. 

Povodni mož, 1985 (1847) 

– »Skoraj vse Višnjanke s svojimi 

otroki se v jok spusté, ko zaslišijo 

ta govor o polževih čednostih.« 

(str. 18) 
– »O, ko bi se dalo, da bi midva, jaz 

in ti, mogla zdajle kože menjati in 

glave tako, da bi bil jaz kozel, ti pa 

moj gospodar Drnulja.« (str. 21) 

– »Ne veš, da cesarica rajši dá 

vse konje od hiše kakor to 

lipo od mize? Pa si jo 

posekal! Kaj pa zdaj?« (str. 

26) 

– »Oženjen sem bil, pa nisem 

več,« odgovori Krpan; 

»rajnica je umrla, druge pa 

nisem iskal ... Nesla sva z 

Marjeto v oprtnih košéh 

nekoč grozdje v Trst. Nazaj 

gredé mi je bila pa ona 

zbolela na potu. Tako se mi 

– Prešeren opeva Urškino 

lepoto (lepé, lepše, 

najlepša). 

– »Omrežit' ga Uršika lepa 

želi, zaljubljeno v njega 

obrača oči.« (str. 9) 

– »Podal ji mladenič prelepi je 

rôko ...« (str. 11) 
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je sitno zdelo da vam ne 

morem povedati! Rajši bi bil 

imel, da bi se mi bili utrgali v 

cerkvi naramnici obe kmalu, 

takrat ko bi ravno sveče 

prižigal.« (str. 40) 

 
Slika 43: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, str. 

18, ilustriral Manček, M.) 

 
Slika 44: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, str. 

21, ilustriral Manček, M.) 

  

 

Komentar: V izbranih besedilih tretjega VIO opazimo, kako deški liki različno izražajo svoja 

čustva in naklonjenost. Martin Krpan pripoved o svoji pokojni ženi zaključi s tem, da mu ni 

bilo prav nič prijetno, ko je moral nositi v košu na ramenih bolno Marjeto. Kot doda, bi raje 

videl, »… da bi se mu bili utrgali v cerkvi naramnici obe, takrat ko bi ravno sveče prižigal.« 

(Levstik, 2008, str. 40) Nasprotno se nočni čuvaj Drnulja iskreno boji za usodo svojega kozla 

pred sodnim procesom in si želi, da bi lahko zamenjala koži. Kot je značilno za obdobje 

romantike, je Prešeren v znak občudovanja Urško opisal kot lepo, lepšo, najlepšo. Po tem, ko 

Urška zaljubljeno v njega (Povodnega moža) obrača oči, ji on poda roko. 

Libidalna investicija – povzetek  

V devetih analiziranih besedilih deški liki čustvujejo in so navezani na mnogo različnih 

načinov. Peter Klepec jasno izraža ljubezen do svoje matere, prav tako Brkonja Čeljustnik, ki 

včasih še vedno objokuje njeno smrt. Lik Branka iz Brkonje Čeljustnika joče ob različnih 

dogodkih in odkrito dvori Darki ter opeva njeno lepoto. Iskreno čustvuje tudi Drnulja pred 

sodbo njegovemu kozlu. Ravno nasprotno je libidalno investiranje odsotno pri Martinu 

Krpanu, Kekcu in mačku Muriju. Ti ne izkazujejo obilo emocij, delujejo diskretno in so 

nedostopni. Kot zapiše R. Connell (2012) so moški izključeni iz odnosov z otroki, kar je 

razvidno tudi po razčlembi literarnih del. Razen očeta Postrvnika, ki spodbuja sina Branka 

(mati je pokojna), so očetje neprisotni – Kekčev oče je omenjen, a je na semenju, naveden je 

tudi maček Jumbo, ki je na službenem potovanju. 

Svojo navezanost na Cepecepetavčka konstantno izraža deklica Polonca, katere oče je med 

drugim odsoten iz besedila. Omembo kolektivnega čustvovanja preko besedila in ilustracije 
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vidimo v knjigi Kozlovska sodba v Višnji Gori, kjer se jočejo skoraj vse Višnjanke s svojimi 

otroki.  

3.5.2.4 Simbolizem 

V Preglednici 32 so analizirana tri izbrana besedila iz prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Predmet razčlenitve je simbolizem, ki se odraža v besedilu in na ilustracijah.  

Preglednica 32: Simbolizem v izbranih besedilih prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja 

Bevk, F. 

Peter Klepec, 2008 (1956) 

Kovič, K. 

Maček Muri, 2007 (1975) 

Suhodolčan, L. 

Cepecepetavček, 1986 (1979) 

– »Moral je paziti nanje in jih 

zavračati, da se mu niso 

izgubile ali zašle v prepade.« 

(str. 7) 

– »Morda,« si je mislil, »So se 

ovce zatekle v kako senco« 

(str. 11) 

– »Sredi jase je ležala deklica ... 

Imela je belo obleko, čelo pa ji 

je ovijal venec iz planinskih 

cvetic. Sonce ji je sijalo v beli 

obraz ...« (str. 12) 

– »Tako je naredil strešico, ki ji 

je zasenčila obraz.« (str. 13) 

–  »Nato je mati spekla belo 

pogačo.« (str. 21) 

– »Če pa se že kakšen prikaže, 

mora imeti nagobčnik.« (str. 

4) 

– Brkati Marko (str. 6) 

– »... Mav pa je objel Murija in 

rekel, da ga bo povabil na 

veliko mleko.« (str. 22) 

– »Lepo se igraj, da ne pride mož, 

ki ima mustače kot mrož.« (str. 

2) 

– »Vse jim bova povedala. A le 

glej, da ne boš kar molčal ... Da 

ne bom govorila samo jaz.« (str. 

31) 

 
Slika 45: Peter Klepec (Bevk, 

F., 2008, str. 4, ilustriral 

Manček, M.) 

 

 
Slika 51: Maček Muri 

(Kovič, K., 2007, str. 24, 

ilustrirala Reichman, J.) 

 

 
Slika 52: Cepecepetavček 

(Suhodolčan, L., 1986, str. 1, 

ilustrirala Reichman, J.) 

 
Slika 53: Cepecepetavček 

(Suhodolčan, L., 1986, str. 12, 

ilustrirala Reichman, J.) 
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Slika 46: Peter Klepec (Bevk, 

F., 2008, str. 6, ilustriral 

Manček, M.) 

 
Slika 47: Peter Klepec (Bevk, 

F., 2008, str. 7, ilustriral 

Manček, M.) 

 
Slika 48: Peter Klepec (Bevk, 

F., 2008, str. 12, ilustriral 

Manček, M.) 

 
Slika 49: Peter Klepec (Bevk, 

F., 2008, str. 14, ilustriral 

Manček, M.) 

 
Slika 54: Cepecepetavček 

(Suhodolčan, L., 1986, str. 13, 

ilustrirala Reichman, J.) 

 
Slika 55: Cepecepetavček 

(Suhodolčan, L., 1986, str. 28, 

ilustrirala Reichman, J.) 
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Slika 50: Peter Klepec (Bevk, 

F., 2008, str. 20, ilustriral 

Manček, M.) 

 

V Preglednici 33 so analizirana tri izbrana besedila iz drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Predmet razčlenitve je simbolizem, ki se odraža v besedilu in na ilustracijah.  

Preglednica 33: Simbolizem v izbranih besedilih drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja 

Magajna, B. 

Brkonja Čeljustnik, 1981 

(1933) 

Vandot, J. 

Kekec in Bedanec, 1989 

(1918–1924) 

Milčinski, F. 

Kako so si Butalci izmislili 

pamet, 2000 (1949) 

– Črna barva (črni borovi 

gozdovi, črna dvorana, črni 

dnevi, črne globine, črn oblak, 

črna žalost, črni črt, črni 

prepad, črni kodri, črne zastave, 

črne sence, črni krogi, črna 

vodna globina; vhod v 

podzemlje, črn in grozeč; črna 

tema, črna voda, črna jama črna 

praznina, črni krokarji). 

– Zlata barva (sanje. zlate kot 

sonce; zlato-rumeni laski, zlato 

petje, zlate meglice, pokrajina 

iz samega zlata, zlate roke, zlati 

žarki). 

– Srebrna barva (srebrni glas, 

srebrne pesmi, srebrni lunin sij, 

srebrne strune, srebrna 

mesečina, srebrn prt, srebrne 

čaše).  

– Bela barva (bela smrt, belo-

rdeče lilije, grob v belem pesku, 

bele blazine, bele roke, bele 

prsi).  

– Rdeča barva (rdeče lilije, 

krvavo rdeče cvetje, tri rdeča 

jabolka, ličeca rdeča, rdeči cvet, 

rdeča srca, rdeč ogenj, rdeči 

cvetovi; rdeče lise, sledovi 

krvi).  

– Število tri (zmaj Triglav ima tri 

glave; brki so trikrat gor in dol 

zaviti; vsak mesec je zmaj požrl 

– »Hoja res ni bila preprosta, 

kakor če bi se odpravil malo 

po vasi. Kekec je moral skozi 

rušje in nad prepadi, pod 

katerimi se je penil potok.« 

(str. 2) 

– »Pred njo je ležal v senci 

velik, bradat možak.« (str. 4) 

– »... le iz globokih prepadov 

se je čulo šumenje gorskega 

potoka.« (str. 11) 

– »Možiček se je grabil za 

glavo in stokal, deklica je 

sklepala roke ...« (str. 14) 
– »... z obema rokama ga je 

pograbil za košato brado in 

mu jo začel puliti.« (str. 19) 
– »Kekec mu je izkopal grob, 

sto belih kamnov je znosil 

nanj ...« (str. 24) 
– Tri smrti: Kosobrin, Bedanec, 

Volkec. 

– »Butalci so bili silno zadovoljni 

in so stopili v krčmo, da dobro 

kupčijo zalijejo ...« (str. 5) 

– »Preden jih je nesreča zanesla v 

brivnico, so bili še pravi; potem 

pa so se izprevrgli.« (str. 9) 

– »... kakor v paradižu da žive; 

samo pameti da nimajo prave.« 

(str. 11) 
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po tri ljudi naenkrat; so jezdili 

po tri dni daleč k nji; trije 

junaki s sulicami; tri rdeča 

jabolka; tri puščice v telesu; tri 

grla; boj, ki je trajal tri dolge 

ure; trije potoki krvi; je trikrat 

zamahnil z mečem; trije 

volkovi, trije medvedi; tri dni in 

tri noči so rajali; tretji dan). 

– »Med pripovedovanjem se je 

igral z belimi brki, ki so bili 

tako dolgi, da jih je moral 

trikrat zaviti od tal do nosu. Bili 

so tako lepi ti dragoceni brki 

...« (str. 6–7) 
– »Včasih pa se je divji mož 

spomnil svoje matere, ki je pred 

tisoč leti padla v globok prepad 

in se ubila.« (str. 7) 

– »Pijte, ljudje, medico, in 

čuvajte se rdečega opoja 

(rdečega vina), ki vzame pamet 

in vzbuja zle misli. Pijte, ljudje, 

rumeno medico, saj medica 

ustvari le lepo veselje.« (str. 

11–12) 

– »Odrežimo divjemu možu brke 

in podarimo jih nevesti. Lepa je 

dlaka, lepša od najlepše ovčje 

volne, mehkejša od 

najmehkejšega puha.« (str. 12) 

– »Pijani se niso zavedali, kaj 

delajo.« (str. 13) 

– »Kaj bodo rekla ta čudovita 

bitja, če se prikaže brez brkov 

med nje, brez tistih brkov, 

zaradi katerih so ga občudovale 

noč in dan ...« (str. 15) 
– »Pokrajina se je spuščala v 

ogromno korito, ki je imelo 

strme, več kot tisoč metrov 

visoke gole stene, same 

prepade, čez katere bi težko 

prišla človeška noga.« (str. 32) 
– »Ko mu je umrla žena, 

Brankova mamica, je rekel: 

»Ne bom več jokal, saj je odšla 

v raj.« (str. 33) 

– »Darka se je ustavila za hip nad 

strmim prepadom, potem pa je 

pričela stopati po navpičnem 

skalovju navzdol počasi, korak 

za korakom.« (str. 48–49) 
– »Srepo je strmel in buljij predse 

in premišljeval o starih časih, 

ko so ga zaradi brkov 

občudovali in spoštovali ljudje 

in bajna bitja.« (str. 89) 
– »Brkonja Čeljustnik si je gladil 



Komel, A. (2019). Podobe dečkov v predlagani in obvezni literaturi slovenskih avtorjev v devetletki (UN, 2011). 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

92 

brke. Ponosno se je sprehajal 

med ljudmi, ki so ga na vso 

moč občudovali« (str. 94) 
– »Živel Brkonja Čeljustnik! 

Večna slava njegovim brkom« 

(str. 96)  

 
Slika 56: Brkonja Čeljustnik 

(Magajna, B., 1981, str. 35, 

ilustriral Klun, D.) 

 
Slika 57: Brkonja Čeljustnik 

(Magajna, B., 1981, str. 81, 

ilustriral Klun, D.) 

 
Slika 58: Brkonja Čeljustnik 

(Magajna, B., 1981, str. 95, 

ilustriral Klun, D.) 

 
Slika 59: Kekec in Bedanec 

(Vandot, J., 1989, str. 3, 

ilustriral Schmidt, M.) 

 
Slika 60: Kekec in Bedanec 

(Vandot, J., 1989, str. 4, 

ilustriral Schmidt, M.) 

 
Slika 61: Kekec in Bedanec 

(Vandot, J., 1989, str. 5, 

ilustriral Schmidt, M.) 

 
Slika 64: Kako so si Butalci 

omislili pamet (Milčinski, F., 

2000, str. 3, ilustriral Hrovat, 

U.) 

 
Slika 65: Kako so si Butalci 

omislili pamet (Milčinski, F., 

2000, str. 7, ilustriral Hrovat, 

U.) 

 
Slika 66: Kako so si Butalci 

omislili pamet (Milčinski, F., 

2000, str. 11, ilustriral Hrovat, 

U.) 
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Slika 62: Kekec in Bedanec 

(Vandot, J., 1989, str. 7, 

ilustriral Schmidt, M.) 

 
Slika 63: Kekec in Bedanec 

(Vandot, J., 1989, str. 13, 

ilustriral Schmidt, M.) 

 

V Preglednici 34 so analizirana tri izbrana besedila iz tretjega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Predmet razčlenitve je simbolizem, ki se odraža v besedilu in na ilustracijah.  

Preglednica 34: Simbolizem v izbranih besedilih tretjega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja 

Jurčič, J. 

Kozlovska sodba v Višnji Gori, 

2006 (1867) 

Levstik, F. 

Martin Krpan, 2008 (1856) 

Prešeren, F. 

Povodni mož, 1985 (1847) 

– »... pravi Drnjulja, prime kozla 

Lisca za brado in ga trikrat pripali 

z gorjačo.« (str. 10) 
– »... po množici pogledal, trikrat z 

usti zamakal in glas povzdignil 

menda takole.« (str. 13) 
– »Ko se vihar poleže /.../ vstane 

sivobradi starešina Žužnjal ...« 

(str. 15) 
– »Ali gospodar Gobežel, drugi 

starešina, sovražnik Žužnjalov, 

trikrat zmaje z glavo, včetrtič pa 

srdito vstane in pravi ...« (str. 16) 
– »O, ljubi oče Gobežel! Tri jare 

– »Nekoč v nedeljo popoldne mi 

je v lipovi senci na klopi pravil 

naslednjo povest.« (str. 4) 

– »Ko prideta na Dunaj, je bilo 

vse mesto črno pregrnjeno; 

ljudje so pa klavrno lazili 

kakor mravlje, kadar se jim 

zapali mravljišče.« (str. 16) 

–  »Vse to je bilo cesarju pogodu 

in brž veli prinesti polič vina 

pa kruha in sira ...« (str. 20) 

– »Ne bojim se ne meča, ne 

sulice, ne drugega 

velikanovega orožja, ki vsemu 

še imena ne vem, če ga ima 

– »... Zatorej le hitro mi roko 

podaj, lej, sonce zahaja, 

jenjuje že raj!« (str. 9)  

– »So brž pridrvili se črni 

oblaki, zasliši na nebu se 

strašno gromenje ... « (str. 

12) 

– »... Na bregu Ljubljan'ce se 

trikrat zavila.« (str. 16) 
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kokoši vam do prve nedelje 

prinesem, le rešite me iz teh rev 

in težav.« (str. 23) 
– »Dolgo naslanja vedež Flere 

kosmato brado na berglo in 

misli.« (str. 26) 
– »Proti poldne je bilo, kar vstane 

vedež Krivostegno, počasi tri 

prste na čelo dene in pogleda 

svetlo in veselo po višnjarski 

drhali.« (str. 27) 
– »Trikrat je še sonce nad Višnjo 

goro stalo ...« (str. 28) 

kaj veliko na sebi.« (str. 20) 

– »Menite, da nisem še zadosti 

slišal, ka-li? Meni bi gotovo 

segla brada do pasa ali pa še 

dalj ko bi se ne očedil vsak 

teden dvakrat, pa bo kdo 

pometal z menoj?« (str. 46, 

48) 

 
Slika 67: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, 

naslovna stran, ilustriral 

Manček, M.) 

 
Slika 68: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, str. 

15, ilustriral Manček, M.) 

 
Slika 73: Martin Krpan 

(Levstik, F., 2008, str. 17, 

ilustriral Kralj, T.) 

 
Slika 74: Martin Krpan 

(Levstik, F., 2008, str. 27, 

ilustriral Kralj, T.) 

 

 

 
Slika 75: Povodni mož 

(Prešeren, F., 1985, str. 3, 

ilustrirala Reichman, J.) 

 
Slika 76: Povodni mož 

(Prešeren, F., 1985, str. 4, 

ilustrirala Reichman, J.) 
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Slika 69: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, str. 

17, ilustriral Manček, M.) 

 
Slika 70: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, str. 

23, ilustriral Manček, M.) 

 
Slika 71: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, str. 

27, ilustriral Manček, M.) 

 
Slika 72: Kozlovska sodba v 

Višnji Gori (Jurčič, J., 2006, str. 

2, ilustriral Manček, M.) 

 

 
Slika 77: Povodni mož 

(Prešeren, F., 1985, str. 6, 

ilustrirala Reichman, J.) 

 
Slika 78: Povodni mož 

(Prešeren, F., 1985, str. 7, 

ilustrirala Reichman, J.) 

 
Slika 79: Povodni mož 

(Prešeren, F., 1985, str. 8, 

ilustrirala Reichman, J.) 
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Slika 80: Povodni mož 

(Prešeren, F., 1985, str. 12, 

ilustrirala Reichman, J.) 

 
Slika 81: Povodni mož 

(Prešeren, F., 1985, str. 14, 

ilustrirala Reichman, J.) 

 

Simbolizem – povzetek  

V nadaljevanju bodo obrazloženi repetitivni in prevladujoči simboli, ki so se pojavili v vsaj 

treh različnih književnih obravnavanih delih v besedilu ali na ilustracijah. Tako npr. zlata in 

srebrna barva, čeprav sta bili velikokrat omenjeni v knjigi Brkonja Čeljustnik, ne bosta 

analizirani, saj sta se pojavili v manj kot treh izbranih besedilih. Preglednica je razporejena 

glede na abecedni vrstni red gesel – simbolov. 
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Preglednica 35: Obrazložitev prevladujočih simbolov 

Geslo Naslov knjige in 

stran 

Številka ilustracije Pomen47 

ALKOHOL – Maček Muri, str. 

22. 

– Brkonja 

Čeljustnik, str. 

11, 12, 13 

– Kako so si 

Butalci izmislili 

pamet, str. 5. 

– Martin Krpan, 

str. 20 

– Maček Muri, ilu. 

št.48 51 

– Kako so si 

Butalci izmislili 

pamet, ilu. št. 66 

– Povodni mož, ilu. 

št. 79 

Alkohol je simbol življenjske 

energije. Združuje vodo in 

ogenj, dva nasprotujoča si 

elementa. Romantični pesniki 

so alkohol poimenovali kot 

notranje sonce, saj povzroča 

razsvetljena stanja. Alkohol 

simbolizira tudi ustvarjalni 

navdih (str. 28). 

*Medica – pijača nesmrtnosti, 

pijača bogov.  

*Vino – pijača življenja ali 

nesmrtnosti, pijača božje 

ljubezni. 

*Pivo – pijača suverenosti in 

nesmrtnosti, hrana starcev.  

BELA 

BARVA 

– Peter Klepec, str. 

11, 21 

– Brkonja 

Čeljustnik. 

– Kekec in 

Bedanec, str. 24 

 

– Peter Klepec, ilu. 

št. 48 

– Maček Muri, ilu. 

št. 51 

– Cepecepetavček, 

ilu. št. 54 

– Brkonja 

Čeljustnik, ilu. št. 

57 

– Povodni mož, ilu. 

št. 77, 78, 79, 81 

Bela barva predstavlja 

absolutno. Nima drugih 

različic, zato pomeni lahko 

odsotnost ali vrhunec. Sodi na 

začetek in konec življenja. 

Bela je barva tiste/-ga, katere/-

ga položaj se bo spremenil. 

Bela je barva prehoda (str. 53). 

BRADA IN 

BRKI  

– Maček Muri, str. 

6 

– Cepecepetavček, 

str. 2 

– Brkonja 

Čeljustnik, str. 6, 

7, 12, 15, 89, 94, 

96 

– Kekec in 

Bedanec, str. 4, 

19 

– Kako so si 

Butalci izmislili 

pamet, str. 9 

– Kozlovska sodba 

v Višnji Gori, str. 

– Cepecepetavček, 

ilu. št. 54 

– Brkonja 

Čeljustnik, ilu. št. 

58 

– Kekec in 

Bedanec, ilu. št. 

59, 61 

– Kako so si 

Butalci izmislili 

pamet, ilu. št. 64, 

65, 66 

– Kozlovska sodba 

v Višnji Gori, št. 

ilu. 68 

– Povodni mož, ilu. 

Brada je simboli moškosti, 

modrosti in poguma. Heroji, 

monarhi, filozofi, bogovi, med 

drugim judovski in krščanski 

Bog, so vsi prikazani z brado. 

Egipčanske kraljice so imele 

brado kot znamenje moči in 

oblasti, da so bile enakovredne 

kraljem. V dobi antike so 

umetno brado dajali ženskam 

in golobradim moškim, ki so 

se izkazali s pogumom ali 

modrostjo. Pri Semitih je bila 

brada okras moškega obraza. 

Če je bila nenegovana, je 

pomenila znamenje norosti. Po 

                                                 
47 Vsi podatki iz kolone POMEN so citirani ali parafrazirani iz knjige Slovar simbolov: miti, sanja, liki, običaji, 

barve, števila avtorjev Chevalier in Gheerbrant. 
48 Ilustracija številka  
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13, 26, 76. 

– Martin Krpan, 

str. 46, 48 

št. 76, 78, 79 orientalski šegi je odrezati 

brado pomenilo hudo žalitev. 

Žrtev takega dejanja se je 

skrivala, dokler brada ni zopet 

zrasla, če ne bi bila tarča 

posmeha (str. 68). 

ČRNA 

BARVA 

– Brkonja 

Čeljustnik 

– Martin Krpan, 

str. 16. 

– Povodni mož, str. 

12 

– Martin Krpan, 

ilu. št. 73. 

– Povodni mož, ilu. 

št. 75, 81 

 

Črna barva tako kot bela 

predstavlja absolutno. Izraža 

absolutno pasivnost, stanje 

izpopolnjene in nesprejemljive 

smrti. Črna je barva mučnega 

žalovanja. Žalovanje v črnem 

je žalovanje brez upa, je 

dokončna izguba. Je barva 

obsodbe in postane tudi barva 

ničevosti tega sveta. Črna je 

barva prasnovi. Evocira kaos, 

nič, nočno nebo, zlo tesnobo, 

žalost, nezavednost, smrt. Črna 

kot znanilec niča in kaosa, se 

pravi zmede in nereda, je tema 

vsega začetka (str. 90–92). 

NEVERBAL

NA 

KOMUNIK

ACIJA: 

KRETNJA 

MOLITVE Z 

DLANMI 

– Kekec in 

Bedanec, str. 14 

– Peter Klepec, ilu. 

št. 50 

– Kekec in 

Bedanec, ilu. št. 

62 

– Kozlovska sodba 

v Višnji Gori, št. 

ilu. 69 

– Povodni mož, ilu 

št. 80 

Govorico rok, kretenj ali drž 

so z večjo ali manjšo 

subtilnostjo uporabljali v vseh 

civilizacijah. Dlan izraža 

predstave dejavnosti, kakor 

tudi moči in prevlade, 

dominacije. Tako v budizmu 

kot hinduizmu je bistvena 

simbolika mudre, kretenj z 

dlanjo. Anjali-mudrâ je kretnja 

oboževanja in molitve (str. 

515–517).  

OROŽJE 

 

– Martin Krpan, 

str. 20 

– Peter Klepec, ilu. 

št. 46 

– Cepecepetavček, 

ilu. št. 55 

– Kekec in 

Bedanec, ilu. št. 

62 

– Kozlovska sodba 

v Višnji Gori, št. 

ilu. 67 

– Martin Krpan, 

ilu. št. 74 

– Povodni mož, ilu 

št. 76 

Orožje je protipošast, ki lahko 

postane pošast. Skovano je za 

boj proti sovražniku, vendar se 

lahko obrne od cilja in služi za 

prevlado nad prijateljem ali 

bližnjim. Dvoumnost orožja je 

v tem, da simbolizira tako 

orodje prvice kot orožje 

zatiranja. Kij, palica in bič so 

atributi vladarske oblasti; 

kopje, meč, lok in puščica so 

vojščakovi atributi; nož, 

bodalo, kratek meč in kopje so 

lovčevi atributi; strela in mreža 

sta atributa najvišjega 

božanstva (str. 417–418). 
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PREPAD – Peter Klepec, str. 

7 

– Brkonja 

Čeljustnik, str. 7, 

32, 48, 49 

– Kekec in 

Bedanec, str. 2, 

11 

– Peter Klepec, ilu. 

št. 47 

– Brkonja 

Čeljustnik, ilu. št. 

56 

– Kekec in 

Bedanec, ilu. št. 

60, 63 

Prepad ali brezno. Prestavlja 

svet neskončnih globin ali 

višin. Pomen dvigovanja se je 

pojavil kasneje kot pomen 

spuščanja. Na psihološkem 

področju enako ustreza 

nedoločenemu otroštvu kot 

nerazlikovanosti konca, 

razpadu osebe. C. G. Jung se 

opira na staro kulturno 

podlago in povezuje simboliko 

prepada z materinskim 

arhetipom, podobo ljubeče in 

strašne matere (str. 69).  

RAJ – Brkonja 

Čeljustnik, str. 

33 

– Kako so si 

Butalci izmislili 

pamet, str. 11 

– Povodni mož, str. 

9 

 Raj ali paradiž – prebivališče 

nesmrtnosti. Nepremično 

središče, srce sveta, stičišče 

neba in zemlje. Raj je pogosto 

predstavljen kot vrt, katerega 

razkošno in spontano 

rastlinstvo je sad nebeške 

dejavnosti. V raju so živali 

svobodne, njihovo govorico 

razume človek, ki jih sam od 

sebe obvladuje (str. 500–501). 

SENCA – Peter Klepec, str. 

11, 13 

– Martin Krpan, 

str. 4 

 

– Peter Klepec, ilu. 

št. 45, 48 

– Cepecepetavček, 

ilu. št. 52, 53 

– Kozlovska sodba 

v Višnji Gori, ilu. 

št. 72 

 

Senca je tisto, kar nasprotuje 

svetlobi, in po drugi strani 

podoba bežnih, neresničnih ali 

spreminjajočih se stvari. 

Odsotnost sence se razlaga na 

tri načine: ali je telo zaradi 

očiščenja absolutno prosojno, 

ali je prestopilo meje (telesne) 

eksistence ali pa je tako zaradi 

centralnega položaja, natanko 

pod soncem v zenitu. Po 

Jungovski analizi je senca vse 

tisto, česar subjekt noče 

priznati ali dopustiti in kar se 

mu vedno vsili (str. 539). 

ŠTEVILO 

TRI 

– Brkonja 

Čeljustnik 

– Kekec in 

Bedanec  

– Kozlovska sodba 

v Višnji Gori, str. 

10, 13, 16, 23, 

27, 28 

– Povodni mož, str. 

16 

– Kozlovska sodba 

v Višnji Gori, ilu. 

št. 70 

Tri je temeljno število. 

Združuje troedinost živega 

bitja ali pa je rezultat povezave 

1 in 2, v tem primeru produkt 

združitve neba in zemlje. Za 

kitajski narod je 3 popolno 

število, za kristjane predstavlja 

popolnost božje enosti, v 

iranskem izročilu je število tri 

najpogosteje povezano z 



Komel, A. (2019). Podobe dečkov v predlagani in obvezni literaturi slovenskih avtorjev v devetletki (UN, 2011). 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

100 

magično-religioznim 

značajem. Psihoanalitiki, s 

Freudom na čelu, imajo število 

tri za seksualen simbol. Tri 

določa tudi ravni človekovega 

življenja: materialno, 

racionalno, duhovno ali 

božansko, kakor tudi tri faze 

razvoja – očiščevalno, 

razsvetljevalno, združevalno 

(str. 631–633). 

 

Kot je razvidno iz Preglednice 35, se simboli pojavljajo v številnih dimenzijah življenja, 

posredno pa jih srečamo tudi v mladinski književnosti. Nekateri izmed prevladujočih 

simbolov so: deli človeških bitij (brada, brki), deli narave (prepad, senca), verski pojmi (raj), 

števila (tri) in barve (črna, bela). Medtem ko posamezniki z rokovanjem določenih simbolov 

(alkohol, orožje) skoraj vedno pridobijo na moči in samozavesti, pa z nebesednimi kretnjami 

lahko ljudje različnih kultur sporočajo drugačne odzive, odgovore. 

3.6 RAZČLENITEV KOMPLEMENTARNOSTI BESEDIL 

V nadaljevanju bo po teoriji M. Nikolajeve in C. Scott (2000) analiziranih devet besedil, ki so 

bila predmet obravnave v prejšnjem poglavju. Pozornost bo tokrat na povezanosti besedila – 

konvencionalnih znakov – in ilustracij – slikovnih znakov.  

Eden izmed načinov, kako ugotoviti, v kakšni interakciji so besede in slike, je ta, da učitelj/-

ica prekrije besedilo slikanice. Nato učencem pokaže ilustracije, ki si sledijo v vrstnem redu. 

Če je zgodba učencev/učenk podobna tisti, ki je zapisana, lahko ugotovimo, da 

konvencionalni in slikovni znaki pripovedujejo isto zgodbo oz. so v simetrični interakciji. Še 

več, učenci/učenke lahko celo dodajo kakšen nepredviden zaplet, ki bi originalno zgodbo še 

popestril. S to metodo učitelji/-ce spodbujajo ustvarjalnost, sklepanje, samostojno iskanje 

rešitev ipd. 

Literarno delo Peter Klepec predstavlja šolski primer simetrične interakcije. V besedilu so 

opisane ilustracije, včasih so dodani še opisi dejavnosti, ki sta jih protagonist in njegova mati 

opravila. Jezik je preprost. Dejavnosti si sledijo v zaporedju. Ker je Peter Klepec naslikan vsaj 

na vsaki drugi strani, točno vemo, da je on glavni lik zgodbe.  

Če bi ilustracije zgodbe Maček Muri pokazali učencem/učenkam, bi ti težko ugotovili potek 

zgodbe. Same ilustracije si sledijo v nelogičnem zaporedju (črni maček leži v postelji, črni 

maček je v gostilni, bela mačka je na telefonu, policista sta pridržala oranžnega mačka, notno 

črtovje z notami in pevski zbor, tri ptičke, črno-bel maček v skoku, bela mačka jé piščanca, 

črni maček jé juho, mačja mladiča, mačja mladiča spita na krajcih lune, luna, mački igrajo 

nogomet, rjav in črni maček nazdravljata, črni maček piše knjigo), a prikažejo določene 

trenutke iz besedila. Sama zgodba, ki je površinska, ni vedno povezana s pesmimi, ki so 

zapisane. V knjigi prevladuje protislovna dinamika med ilustracijami in besedilom. 

V slikanici Cepecepetavček bi s samim ogledom ilustracij lahko ugotovili, o čem bo zgodba 

govorila. Ilustracije si sledijo v logičnem zaporedju. Proti koncu opazimo štiri neprekinjene 

strani ilustracij, ki so delno povezane z zgodbo. Po branju lahko ugotovimo pomen le-teh. 

Tudi besedilo poteka v določenem vrstnem redu, a z detajlnimi opisi prigod dopolnjuje 
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ilustracije, prav tako kot ilustracije dopolnjujejo besedilo. Interakcija v primeru te slikanice je 

komplementarna. 

V slikanici Brkonja Čeljustnik se na 96 straneh pojavi le devet ilustracij. Te prikazujejo 

zgodbo, ki jo je avtor Magajna zapisal, a v minimalnih odlomkih. Kljub temu je razmerje med 

dvema vrstama znakov, ki se pojavijo, simetrično, saj nam pogled na ilustracije ne vzbudi 

nobenih dvomov o povezanosti videnega in prebranega. 

Tako je tudi pri branju Vandotovega Kekca in Bedanca. Čeprav se ilustracije konstantno 

pojavljajo, ne pokažejo ničesar, kar še ni zapisanega v besedilu. Bralci in bralke lahko svoje 

razumevanje besedila preverijo ob ilustracijah ter obratno. Komplementarnost je simetrična.  

Kako so si Butalci omislili pamet je primer slikanice, v kateri prevladuje komplementarna 

interakcija. Besedilo, ki je humorno, na trenutke celo sarkastično, nadgradi ilustracije. Ob 

branju izvemo nove podatke, ki jih lahko povežemo, umestimo v naslikan dogajalni prostor in 

čas. To se dogodi tudi ob ogledu ilustracij. Vsebujejo detajle, ki v besedilu niso zapisani ter 

dopolnijo pripoved. 

Ilustracije se v slikanici Kozlovska sodba v Višnji Gori pojavijo na vsaki strani, a prikažejo 

vse, kar je že zapisano. Ob pregledu izključno slikovnih ponazoril bi sicer težko ugotovili, kaj 

se v zgodbi dogaja na začetku, saj ilustracije predstavljajo detajle, ki se zgodijo v sami zgodbi 

in so nepovezani. Kljub temu si s pomočjo ilustracij Marjana Mančka pomagamo pri 

interpretaciji besedila. 

Martin Krpan je klasično oblikovana slikanica, saj vsaka ilustracija predstavlja samostojno 

sliko. Ne glede na leto izdaje – ob 100-letnici izdaje prve slovenske slikanice Hinka 

Smrekarja je izšla nova verzija – je večina slikanic o moškem z Vrha pri Sveti Trojici v 

simetrični interakciji. Ob branju obširnega besedila si lahko ogledamo veliko število ilustracij, 

ki duplicirajo že podane informacije.  

Zagotovo ni imela lahkega dela Jelka Reichman, ki je ilustrirala pesem Franceta Prešerna 

Povodni mož. Opremiti z ilustracijami tako dovršeno besedilo, da bodo zajele bistvo 

pesnikovega razočaranja, je ilustratorka odlično vkomponirala v slikanici, ki je izšla leta 

1985. Na prvi pogled preproste, a ob podrobnejši analizi ilustracije skrivajo veliko število 

simbolnih pomenov, prikritih pogledov in jasnih občutij. Urškin obraz pripoveduje njeno 

zgodbo. Tisto, ki Prešernu ni bila povšeči. Interakcija besedila in slik je komplementarna, na 

trenutke celo stopnjevalna.  

3.7 POVZETEK EMPIRIČNEGA DELA 

V empiričnem delu te magistrske naloge je bilo ugotovljeno, da je tako v učnem načrtu 2011 

kot v posodobljenem učnem načrtu 2019 znatno višje število predlaganih, obveznih oz. 

predpisanih slovenskih avtorjev kot avtoric. Medtem ko je v UN 2011 razmerje med avtorji in 

avtoricami glede na razred variiralo (največja odstopanja je bilo opaziti v 6. in 9. razredu 

devetletne osnovne šole), se z UN 2019 razmerje med številom avtoric in avtorjev vsako 

nadaljnje vzgojno-izobraževalno obdobje zvišuje v prid avtorjem (v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju je razmerje 2 : 1, v drugem 3 : 1, v tretjem pa kar 8 : 1). Število 

ilustratorjev in ilustratork se razlikuje glede na razred, naključno izbiro izdaje slikanice in 

obstojem slikanice na sploh. Izmed 138 analiziranih in dostopnih književnih del slovenskih 

avtorjev/avtoric učnega načrta 2011 je skoraj polovico (68) književnih del likovno opremil 

ilustrator. Štirideset književnih del ni imelo ilustratorja oz. ilustratorke. Pomembna je 
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omemba izsledkov ugotovitev razmerja glavnih literarnih likov književnih del glede na spol. 

V kar dveh tretjinah analiziranih del je kot protagonist nastopil deček, oseba moškega spola. 

V slabi desetini književnih del sta se kot glavni književni osebi pojavila deček in deklica ali 

besedilo ni imelo glavnega lika. Deklica se je kot glavna književna osebnost pojavila v eni 

četrtini obravnavanih književnih del. 

Nadalje so bile detajlno analizirane podobe dečkov glede na dimenzije odnosov spolov. 

Ugotovljeno je bilo, da je moč največkrat povezana s fizično krepostjo ali pozicijami, ki 

omogočajo nadzor. Ti dejavniki so bili najdeni v obliki besedila v vseh devetih obravnavanih 

slikanicah. Pri vseh književnih delih je bila možna tudi slikovna podkrepitev teksta z 

ilustracijami. Delitev dela je bila v izbranih besedilih največkrat stereotipna. To pomeni, da so 

deklice v glavnem opravljala domačijska dela v zaprtem prostoru. Dečki so se večinoma 

gibali zunaj, posedovali so družbene položaje, ki so jim zagotavljali vodenje in odločanje. 

Moč in delitev dela sta tesno povezana pojma, ki še zmeraj igrata pomembno vlogo v današnji 

družbi. 

Ob analizi prisotnosti libidalne investicije pri dečkih v izbranih književnih delih je bilo 

ugotovljeno, da se je način čustvene naklonjenosti protagonistov precej razlikoval. Sorodno 

jim je bilo to, da je bila edina oseba, o kateri so brez predsodkov emocionalno govorili, 

njihova mati. Če so se jim pojavila čustva o kateri izmed deklic, so opevali izključno njihovo 

lepoto in nedosegljivost. Do ostalih dekliških likov so bili apatični. Podoba očeta je bila 

največkrat odsotna. 

Za razliko od ne vedno očitnih oblik čustvovanja je bilo v vseh obravnavanih besedilih – tako 

v besedilih kot na ilustracijah – moč identificirati obilo simbolike. To je pomembno, saj lahko 

s pomočjo literarne analize sklepamo, kaj sta avtor in ilustrator/ilustratorka želela subtilno 

poudariti. Nadalje bi lahko bilo raziskano, kaj je v času pisanja besedila določen simbol 

ljudem pomenil in ali se je pomen le-tega skozi obdobja spremenil.  

Za zaključek je bilo s pomočjo teorije M. Nikolajeve in C. Scott (2000) z vidika 

komplementarnosti besedil in ilustracij razčlenjenih vseh devet središčnih besedil. Pri več kot 

polovici slikanic (5) je bilo razmerje med slikovnim in konvencionalnim kodom simetrično. 

To pomeni, da je likovni/likovna ustvarjalec/ustvarjalka dogajanje iz besedila le pretvoril/-a v 

slikovni zapis. V treh primerih so ilustratorji/ilustratorke z ilustracijami posredovali del 

informacij, ki jih iz besedila ni bilo mogoče razbrati (komplementarna interakcija). Kako si te 

slikovne zapisa bralec/bralka interpretira, je stvar vsakega posameznika. Ravno s tem 

premišljevanjem mladi bralci in bralke »stopijo« izven okvirja strogo zapisanega besedila, 

kjer si bodo lahko zastavljali dodatna vprašanja. 

4 ZAKLJUČEK 

V prvem poglavju teoretičnega dela z naslovom Mladinska književnost na Slovenskem je bilo 

preko raziskave podob otrok v književnosti na Slovenskem ugotovljeno, da se je uporaba te 

besede in njena oblika razlikovala glede na literarno obdobje in na osnovi takratnega 

družbenega obravnavanja otrok. Medtem ko se je leta 1550 kot noviteta pojavilo čustveno 

dojemanje otrok, se dandanes soočamo s prikazovanjem navidezno brezhibnega otroštva, kjer 

so otroci središče sleherne zgodbe. V povezavi s to tezo smo v nadaljevanju dognali, da ne 

žuli le dejstvo, da so v mladinski književnosti prikazane večinoma lepe stvari, pač pa tudi, 

kako so literarni liki prikazani. Z vse bolj razširjenim zavedanjem, da se družbene norme 

prenašajo tudi v literarne tekste, smo povzeli ugotovitve tujih in slovenskih 

strokovnjakov/strokovnjakinj, ki so z detajlnimi raziskavami dokazali, da je prevalenca pri 
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izbiri glavnih naslovnih in literarnih likov ter posledično pri slikovni upodobitvi na strani 

dečkov oz. moškega spola. Z analizo učnih načrtov 2011 in 2019 je bilo dokazano podobno – 

ne le, da se v večini predlaganih literarnih del kot glavne osebe pojavijo dečki, pač pa tudi, da 

s posodobljenim učnim načrtom 2019 delež slovenskih avtoric ostaja približno enak (3–4 

predstavnice glede na vzgojno-izobraževalno obdobje), medtem ko se delež predlaganih 

avtorjev krepko zviša (8 predstavnikov v prvem, 10 v drugem in kar 24 v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju).  

Z vsebinsko analizo kvantitativnega pristopa je bilo ob iskanju odgovora na prvo raziskovalno 

vprašanje ugotovljeno, da je spol pisca besedila v veliki večini povezan z izbiro spola 

glavnega literarnega lika književnega besedila. V povprečju se tako avtorji moškega spola 

največkrat odločijo, da bo protagonist deček. V pretežni večini je književno delo ilustriral 

umetnik moškega spola. 

V drugem poglavju empiričnega dela so bili z vsebinsko analizo razčlenjeni deški liki iz 

devetih izbranih besedil na osnovi teorije moškosti R. Connell (2012). Ugotovljeno je bilo, 

kako se moč, delitev dela, libidalna investicija ter simbolizem (to so štiri dimenzije, po katerih 

lahko analiziramo prisotnost neenakopravne in neenake obravnave moških in žensk v današnji 

(in preteklih) družbi/družbah) odražajo v mladinskih besedilih. Osupljiva odkritja vsebinske 

analize ponujajo odgovor na drugo raziskovalno vprašanje. Razkritja pričajo o pogostosti 

prikazovanja deških likov, ki z različnimi oblikami moči postanejo junaki zgodb, nekateri so 

neusmiljeni in kruti, a imajo kljub temu v slovenskem prostoru še vedno pozitivno konotacijo 

(npr. Martin Krpan). Pri analizi delitve dela so bili prepoznani vzorci, ki se pojavljajo še 

dandanes – dečki večinoma delujejo na zunanjih površinah, so tisti, ki odločajo, varujejo in 

svoja življenja žrtvujejo za druge. Čustev navadno ne izražajo. Če jih, so zasmehovani s strani 

drugih. Zanimiva so tudi dognanja glede prisotnosti simbolnih znakov, ki se pojavljajo v 

izbranih besedilih. Največkrat zasledimo prav simbol moškosti, modrosti in poguma – brado 

ter brke – in orožje. Odsotnost le-teh literarni liki doživljajo kot kastracijo.  

Tretji izmed ciljev magistrskega dela je bil analizirati komplementarnost besedila in ilustracij 

devetih književnih besedil. Ugotovljeno je bilo, da se je v dobri polovici besedil pojavila 

simetrična interakcija, v eni tretjini besedil pa komplementarna interakcija – v enem izmed 

komplementarnih književnih del so bili tudi motivi stopnjevalne interakcije. Pri enem 

književnem delu je bila interakcija kontradiktorna. Protislovno smo to ugotovili pri še vedno 

izjemno popularnem književnem delu, ki je več kot 40 let po prvi izdaji še vedno priljubljeno 

med mladimi in odraslimi. 

Pomembna je tudi kritična in sodobna obravnava mladinske književnosti v šolah ter zunaj nje. 

Ne more se namreč dopustiti, da je v 21. stoletju še vedno tolerirana obravnava sekanja glav 

in fizičnega nasilja, ko pa je zaradi poplave (stereotipnih) možnosti ogromno mladih 

izgubljenih med lastnimi pričakovanji ter pričakovanji družine in skupnosti. 

Mladinska književnost ponuja obilo možnosti za raziskovanje z vidika tematike tega 

zaključnega dela. Še posebej zanimivo bi bilo izvesti kvanti- in kvalitativno raziskavo o 

vplivu spolno stereotipne književnosti na mlade bralke/bralce v Sloveniji ter kako se ti 

identificirajo z literaturo, ki jo spoznajo skozi devet let šolanja. Med drugim bi bilo smotrno 

izvesti statistično pomembno in s tujimi raziskavami sorodno kvantitativno analizo naključno 

izbranih knjig iz slovenskih knjižnic, katerih dognanja bi lahko posplošili na osnovno 

množico.  
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Važno je, da zaposleni v vzgoji in izobraževanju z uporabo novega učnega načrta 2019 

uvidijo, da imajo imenitno možnost, da pouk književnosti prilagodijo mišljenju sodobne 

družbe. Naj posežejo po književnih delih, ki ne prikazujejo že davno ukalupljenih prepričanj o 

tem, kako naj posameznik izgleda, kaj naj dela v prostem času, s čim naj se preživlja in koga 

naj ima za partnerja. Šele ko bomo preko primerov v razrednih skupnostih zagotovili prostor 

odprtih razprav, kjer bo vsak posameznik sprejet, kakršen je, bomo naredili korak naprej.  
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