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POVZETEK 

V magistrskem delu je obravnavana spolna stereotipnost književnih junakov in problemska 

tematika v šestih izbranih delih sodobne slovenske mladinske književnosti.  

V teoretičnem delu je po teorijah avtorjev Marjane Kobe, Igorja Sakside in Milene Mileve 

Blažić definiran pojem mladinske književnosti ter predstavljena njegova uveljavitev v 

slovenski književnosti. Magistrsko delo predstavi nov termin poimenovanja književnosti, ki 

nagovarja različne starosti bralcev – večnaslovniška književnost, ki sta ga definirali M. Blažić 

(2011) ter S. Beckett (2017). Osredotočili smo se na slovensko mladinsko prozo, kot jo definira 

Dragica Haramija (2005), in predstavili sodobno pravljico po teoriji Marjane Kobe (2000), 

otroško detektivko po teoriji D. Haramije (1999 in 2000), problemski roman po teoriji Gaje Kos 

(2013).  

Za potrebe raziskave v empiričnem delu smo v teoretičnem delu obravnavali problemsko 

tematiko ter predstavili dejavnike problemskosti oziroma tabujskosti po teoriji Igorja Sakside 

(2014). Zaradi obravnave pojava spolnih stereotipov v sodobni slovenski mladinski 

književnosti smo definirali pojme spolni stereotipi, opredelili in definirali komponente spolnih 

stereotipov ter predstavili značilne stereotipne poglede na moške in ženske spolne vloge. 

V empiričnem delu je analiziranih šest književnih del sodobne slovenske mladinske 

književnosti, primernih za obravnavo v prvem (Svetlana Makarovič: Bolje nekaj kot nič, 

Kajetan Kovič: Pajacek in punčka), drugem (Desa Muck: Anica in Jakob, Primož Suhodolčan: 

Maks pa Sanja) in tretjem triletju (Janja Vidmar: Pink in Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej). 

S kvalitativno literarno analizo smo podrobneje analizirali katere problemske tematike se 

pojavljajo v izbranih književnih delih in ali vsebujejo značilnosti teorije problemske literature 

(Saksida, 2014). Zanimalo nas je, ali so književni junaki v izbranih knjiženih delih spolno 

zaznamovani in kako se njihova spolna zaznamovanost kaže po kategorijah spolnih stereotipov 

avtorjev Deaux in Lewis (1984) in raziskovalcev C. L. Martin, C. H. Wood in J. K. Little (1990). 

Rezultati analize so pokazali, katere problemske tematike so prisotne v izbranih delih in ali 

vsebujejo vse značilnosti problemske tematike (Saksida, 2014) ter ali so književni junaki 

zaznamovani spolno stereotipno in ali se pojavljajo razlike med književnimi junaki mlajše in 

starejše generacije. 
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spolne vloge, spolni stereotipi, problemska tematika, sodobna mladinska književnost. 

  



ABSTRACT 

The represented topics in master's thesis are traditional gender roles and problem-orientated 

themes in selected literary works of contemporary Slovenian children's literature. 

In the theoretical part, the definition of children's literature and the description of how it was 

established in Slovenian literature is presented through theories of Marjana Kobe, Igor Saksida 

and Milena Mileva Blažić. Master's thesis presents us with a new term of naming literacy, which 

addresses various readers of different ages – cross-writing, defined by M. Blažić (2011) and S. 

Bechett (2017). The focus of the thesis is Slovenian contemporary prose, which we defined 

with the theory of Dragica Haramija (2005). We also presented Slovenian modern fairytale 

theory by Marjana Kobe (2000), child detective stories theory by D. Haramija (1999-2000) and 

(social) problem novel theory by Gaja Kos (2013). 

For the purposes of our research in the empirical part of the thesis, we included the topic of 

problem-oriented themes and factors for analyzing problematic or taboo themes theory by Igor 

Saksida (2014). Because of addressing the issue of gender stereotypes in contemporary 

Slovenian's children's literature, we defined gender stereotypes, the components of gender 

stereotypes and presented the stereotypical perception of male and female gender roles. 

The empirical part covers the analysis of six literature works of contemporary Slovenian 

children's literature appropriate for use in first three years of primary school education (Svetlana 

Makarovič: Bolje nekaj kot nič, Kajetan Kovič: Pajacek in punčka), the second three years of 

primary school education (Desa Muck: Anica in Jakob, Primož Suhodolčan: Maks pa Sanja) 

and in the last three years of primary school education (Janja Vidmar: Pink in Vinko 

Möderndorfer: Jaz sem Andrej). With a detailed qualitative literary analysis, we analysed which 

problem-oriented themes and which if any characteristics of problematic or taboo themes are 

presenting in selected literary works (Saksida, 2014). Our second interest was to determine if 

the literary characters in selected literary works are stigmatized based on their gender and how 

the stigmatization of the characters is presented through categories of gender stereotypes. The 

categories were defined based on the theory of Deaux and Lewis (1984) and research of C. L. 

Martin, C. H. Wood in J. K. Little (1990). 

The results of the analysis demonstrated, which problem-oriented themes and which if any 

characteristics of problem-oriented literature (Saksida, 2014) are present in selected literary 

works, if the gender roles of literature characters are stereotypical and if there are differences 

in gender roles between the younger and older generation of characters. 
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gender roles, gender stereotypes, problem-oriented topics, contemporary children's literature. 
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1. UVOD 
 

Proučevanje mladinske književnosti skozi literarno vedo se je začelo šele v prvi polovici 

dvajsetega stoletja s postopno »depedagogizacijo« pisanja in kritiškega vrednotenja. (Kobe, 

1987a) Mladinska književnost se po svojem bistvu, obstoju in zgradbi ločuje od nemladinske 

književnosti (Saksida, 1994), zaradi česar je to integralno področje književnosti potrebno 

posebne obravnave. Saksida (1994) v svoji definiciji opredeli namembnost mladinske 

književnosti bralcu do starostne meje osemnajst let. Problem uvrščanja mladinskih besedil, ki 

imajo dvojnega naslovnika (odraslega in otroka), se v sodobni teoriji rešuje z novim 

poimenovanjem recepcijsko odprtih besedil kot »crossover« literature ali večnaslovniške 

literature, kot je slovenski izraz opredelila M. Blažić (2011).  

V magistrskem delu smo se odločili za kvalitativno literarno analizo naslovniško odprtih 

književnih del sodobne slovenske književnosti in analizirali šest izbranih del sodobnih avtorjev 

(Svetlana Makarovič: Bolje nekaj kot nič, Kajetan Kovič: Pajacek in punčka, Desa Muck: Anica 

in Jakob, Primož Suhodolčan: Maks pa Sanja, Janja Vidmar: Pink in Vinko Möderndorfer: Jaz 

sem Andrej). 

V sodobnih delih mladinske književnosti se začnejo odražati realni problemi odraščanja in 

predstavljati spremenjena slika družbe v šestdesetih letih 20. stoletja (Lavrenčič Vrabec, 2001). 

Na slovenskih tleh lahko o razmahu problemskih tem govorimo predvsem v 21. stoletju (Kos, 

2013), zaradi česar nas je zanimalo, ali in kako so v izbranih literarnih delih slovenske 

mladinske književnosti 21. stoletja izpostavljene problemske tematike. Smiselnost seznanjanja 

otroka s temnejšimi platmi življenja utemeljujemo s trditvijo, da se med branjem problemskih 

književnih besedil otrok srečuje s tematikami, ki prikazujejo stiske in bolečine, ki so mu znane, 

a jih ne razume in ne zna rešiti, ali pa se seznanja s temami, s katerimi se bo soočal v prihodnosti.  

Z izpostavljanjem problemskih tem v mladinski književnosti se v delih odraža tudi kritika 

družbe v odnosu s posameznikom. Zaradi zanimanja, ali se v delih odraža tudi napredek družbe 

v enakopravnosti, enakovrednosti in demokratičnosti, smo se pri preučevanju izbranih 

književnih del osredotočili na odražanje enakopravnosti spolov. Posplošitve o spolih oziroma 

spolnih vlogah in pretirano poudarjanje razlik med spoloma vodijo v močno stereotipno 

mišljenje, zaradi česar se utrjujeta spolni shemi maskulinosti in feminilnosti, kar spolne 

manjšine ter ženske postavlja v podrejeni položaj (Kobal, 2000). Spraševali smo se, ali sodobna 

književna dela spodbujajo spolno stereotipno mišljenje in sporočajo, da sta si binarna spola 

nasprotna, ter tako sooblikujejo spolne identitete otrok. S podrobno analizo kategorij spolnih 

stereotipov po avtorjih Deaux in Lewis (1984) in raziskovalcih C. L. Martin, C. H. Wood in J. 

K. Little (1990) smo v empiričnem delu odgovorili na zastavljeno vprašanje.  
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2. TEORETIČNI DEL 

 

V teoretičnem delu je predstavljen pojem mladinske književnosti in pojem sodobne realistične 

proze ter večnaslovniške literature. V nadaljevanju so zaradi potreb empiričnega dela 

podrobneje predstavljene definicije problemske literature in spolnih stereotipov. V zadnjem 

delu teoretičnega dela so predstavljena dela: Bolje nekaj kot nič – Svetlana Makarovič, Pajacek 

in punčka – Kajetan Kovič, Anica in Jakob – Desa Muck, Maks pa Sanja – Primož Suhodolčan, 

Pink – Janja Vidmar in Jaz sem Andrej – Vinko Möderndorfer.  

2.1 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

2.1.1 ZAČETKI UVELJAVITVE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 

Prva resnejša teoretična preučevanja mladinske književnosti kot posebnega dela književnosti 

se po opažanjih M. Kobe (1987a) začnejo šele v drugi polovici petdesetih let. Na območju 

takratne Jugoslavije se razprave o temeljnih teoretičnih vprašanjih tega področja književnosti 

pojavijo v specialnih strokovnih revijah Umjetnost i dijete (1969–), Otrok in knjiga (1972–) in 

Detinjstvo (1975–). Novo stopnjo v razvoju strokovne in znanstvene zavesti, pa je mogoče 

zaznati od sedemdesetih let dalje. (Kobe, 1987a) 

Področje pisanja za mladino in njegovega vrednotenja je bilo vse od začetkov dalje 

obravnavano kot področje pedagogike in bilo tako usmerjeno z normativi pedagoških teorij v 

posameznih obdobjih. Pomemben premik na področju obravnave mladinske književnosti kot 

področja literature se je, na območju celinske Evrope, zgodil šele v prvi polovici dvajsetega 

stoletja. S postopno »depedagogizacijo« pisanja in kritiškega vrednotenja je bila omogočena 

obravnava mladinske književnosti skozi literarno vedo in kasneje tudi z literarno teorijo. (Kobe, 

1987a) 

Pri literarno-teoretičnemu preučevanju mladinske književnosti se stroka spoprijema s problemi, 

ki jih M. Kobe (1987a) opredeli v svojem delu Pogledi na mladinsko književnost.  

Kot prvi problem M. Kobe (1987a) navede neenotnosti v terminologiji in mnogovrstnost 

strokovnih poimenovanj. Če si pogledamo predstavljene primere iz nemške terminologije; 

Kinderliteratur, Jugendliteratur, Kinder- und Judendliteratur, ali iz slovenske; mladinsko 

slovstvo, mladinska literatura (književnost), otroška in mladinska književnost, lahko razumemo 

oceno M. Kobe, da so pomembnejši vzroki za nastal problem, vprašanje o starostnem razponu 

sprejemnika te literature, opredelitev žanrov in kategorij, ki jih zajema to področje književnosti 

in razmerje med književnostjo za mladino in otroško književnostjo.  

Ostala vprašanja, s katerimi se srečujejo raziskovalci mladinske književnosti, so; kaj dela 

mladinsko književnost drugačno od književnosti za odrasle, kdo je sprejemnik te literature, 

klasifikacija in tipologija literarnih zvrsti, oblik in drugih kategorij mladinske književnosti, 

področje del, ki so bila prvotno napisana za odraslega bralca, a so v sodobnem času postala 

mladinsko branje, priredbe in predelave literarnih besedil in vprašanje kritike mladinskih del. 

(Kobe, 1987a) 

2.1.2 OPREDELITVE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 

Tako kot so si strokovnjaki bolj ali manj različni v poimenovanju mladinske književnosti, se 

razlikujejo tudi njihove opredelitve. V nadaljevanju sta predstavljeni opredelitvi Igorja Sakside 

in Milene Mileve Blažić.
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Kot M. Kobe tudi Saksida (1994) razmišlja o problemu poimenovanja mladinske književnosti 

in s tem povezane opredelitve. Izpostavi, da se mladinska književnost od književnosti za odrasle 

razlikuje po svojem ustroju, zato je njena opredelitev zgolj na podlagi bralstva oziroma 

naslovnika neustrezna. Meni tudi, da je v središču opredeljevanja delo in ne bralec, saj je le ta 

lahko vzrok nastanka dela, a prav tako tudi posledica v primeru besedil književnosti za odrasle, 

ki so postopoma prešla v mladinsko književnost. Mladinsko književnost tako definira kot 

»podtip književnosti, njen integralni del, ki se od nemladinske loči po svojem bistvu, obstoju 

in zgradbi, namenjen pa je bralcu do starostne meje osemnajst let.« (str. 45) Zagato raznih 

starosti bralca reši tako, da mladinsko književnost loči na dve podpomenki, in sicer otroško 

književnost ter mladinsko književnost v ožjem pomenu, ki je namenjena bralcem v puberteti.  

M. Blažić (2011) definira mladinsko književnost z več različnih stališč. S stališča literarne vede 

mladinska književnost preučuje mladinsko književnost oz. književnost za mlade naslovnike1 od 

rojstva do 18. leta.  

V drugi definiciji, s stališča namena in naslovnika, je mladinska književnost »področje literarne 

vede, ki ima za predmet preučevanja mladinsko književnost oz. književnost za mlade 

naslovnike¹ od rojstva do 18. leta«. (Blažić, 2011, str. 7) S stališča namena sodijo v mladinsko 

književnost tudi besedila, ki so namensko napisana za odrasle, ki so v procesu literarne 

percepcije postopoma postajala mladinsko branje. Blažić (2011) pri vprašanju enotnega 

naslovnika ali naslovniške odprtosti izpostavi tudi dejstvo, da je tudi individualni bralec 

večnaslovniško odprt, saj se razvija preko različnih faz od otroškega, mladega do odraslega 

bralca. 

Kot je bilo že omenjeno, tudi Saksida (1994) izpostavi problem uvrščanja mladinskih besedil, 

ki jih berejo tako odrasli kot otroci (npr. pravljice Svetlane Makarovič), in besedil, ki so bila 

sprva namenjena odraslemu bralcu (npr. Levstik: Martin Krpan). Rešitev umeščanja teh besedil 

v mladinsko književnost vidi v definiciji, katere osrednji del je besedilo in ne naslovnik.  

2.1.3 VEČNASLOVNIŠKA MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

Sodobna teorija preučuje ravno to mladinsko književnost, oziroma književna besedila, ki so 

recepcijsko odprta in imajo več naslovnikov hkrati. Bralec, ki bere eno in isto mladinsko 

besedilo, ga bo vsakič bral z različnih zornih kotov. Termin, ki se je uveljavil v slovenski 

literarni teoriji, je večnaslovniška mladinska književnost. Večnaslovniška mladinska 

književnost zajema dela, ki so del kanona mladinske književnosti in književna besedila 

nekaterih avtorjev (npr. Svetlana Makarovič, Andrej Rozman Roza), ki so primerna za 

večplastno analizo. (Blažić, 2011) 

S. Beckett (2017) razloži, da je izraz za »Crossover« literaturo, kar je angleški izraz za 

večnaslovniško književnost, prišel v rabo v letih po 90. letih 19 stoletja, kljub temu da to ni nov 

fenomen. Primeri »Crossover« literature, ki jih poda, so pravljice, zgodbe iz bližnjega vzhoda 

…, ki so bile namenjene tako odraslim kot otrokom. Selekcijo dobro poznanih del, ki so 

dragocena še posebej v izobraževanju otrok, zaradi njihovih univerzalnih tem, umetniškosti in 

posebnega pomena B. Kümmerling-Meibauer (1999) imenuje kanonska književnost.  

M. Blažić (2011) navede primere del iz svetovne in slovenske književnosti mladinskega 

kanona, torej besedil, ki prvotno niso bila napisana za mlade, a so postala mladinsko branje v 

obliki priredb in predelav ali v celoti. Nekaj primerov: Biblija, pravljice Tisoč in ena noč, roman 

                                                           
1 Mlad naslovnik je otrok, ki je po splošno sprejeti definiciji Konvencije o otrokovih pravicah OZN vsako 

človeško bitje, mlajše od osemnajstih let. Dostopno na: www.varuh-rs.si/index.php?id=105. 
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Daniela Defoeja Robinzon Crusoe, Otroške in hišne pravljice bratov Grimm, Balada Povodni 

mož Franceta Prešerna, avtorska pripoved Frana Levstika Martin Krpan z Vrha … Izpostavi 

tudi besedila, namenjena mlademu naslovniku, ki jih berejo odrasli naslovniki, kot na primer: 

Lewis Carroll – Aličine dogodivščine v čudežni deželi, fantastična pripoved Antonia de Saint-

Exupéryja – Mali princ, Joanne Kathleen Rowling s serijo knjig Harry Potter, Pavle Zidar – 

Kukavičji Mihec, Kajetan Kovič – Pajacek in punčka, Neli Kodrič Filipić – Punčka in velikan, 

Evald Flisar – Alica v nori deželi.  

2.1.4 SODOBNA MLADINSKA PROZA 

Prozna književna dela se v teorijah mladinske književnosti umeščajo v vrste in žanre po dveh 

principih. Prva možnost je, da se književne vrste ne upoštevajo in se dela preučujejo po žanrih, 

drugi način pa temelji na pripadnosti književnega dela književni vrsti. V okviru posamezne 

književne vrste (npr. pravljica, kratka zgodba, povest, roman) se dela uvrščajo v žanre (npr. 

mladinski roman, avanturistični, socialno-psihološki, ljubezenski, idr.). V mladinski 

književnosti je pogosteje zastopan drugi način razvrščanja (npr. Saksida, Kobe, Hranjec, Zima, 

Crnković, Baldick, Tucker). (Haramija, 2004, str. 60) 

Saksida (2001b) razmeji iracionalno prozo oz. »pravljice« in resničnostno prozo oz. »realistične 

zgodbe« po teoriji Marjane Kobe. Nato loči štiri vrste iracionalne oz. neresničnostne proze: 

klasična pravljica, povedka in basen, živalska pravljica, nesmiselnica ter sodobna pravljica kot 

krajša in daljša (tj. fantastična pripoved). Resničnostno oziroma realistično mladinsko prozo pa 

ločuje na: pripoved s človeškimi osebami, živalska zgodba, avtobiografska pripoved, zabavna 

oziroma trivialna pripoved.  

D. Haramija (2005) deli sodobno mladinsko prozo na kratke ter dolge prozne vrste. Med kratke 

prozne vrste sodijo sodobne umetne pravljice, kratke realistične zgodbe in kratke fantastične 

pripovedi, med najpogostejša dolga prozna besedila pa se uvrščajo fantastične pripovedi, 

realistične pripovedi in realistični ter fantastični mladinski romani. Najpogostejše prozne 

književne vrste v sodobni mladinski književnosti so: pravljica, kratka fantastična pripoved, 

kratka realistična proza, realistična pripoved (povest) in realistični roman. 

M. Kobe (1987b) se pri utemeljevanju treh modelov realistične proze v sodobni slovenski 

mladinski književnosti opira na teoretska izhodišča švedskega raziskovalca Göetheja 

Klingberga. Mladinsko književnost tako deli na dve kategoriji – v iracionalno in realistično 

mladinsko književnost in znotraj njih razvija podrobno žanrsko klasifikacijo.  

Pisci realistične mladinske proze izbirajo in upovedujejo teme tako, da se naslanjajo na socialno 

resničnost in avtentično uprizarjajo vsakdanjost ter problematiko otrok in mladine. Znotraj 

modela realistične proze M. Kobe (1987b) loči tri značilne modele realističnega literarnega 

besedila:  

1. Prvi model zajema besedila, v katerih je osrednji literarni lik mestni otrok od 

najzgodnejšega otroštva do 8., 9. leta starosti. Prizorišče dogajanja je postavljeno v ožji 

in širši družinski krog, ki se vzporedno s psihičnim razvojem glavnega otroškega lika 

postopoma razpira v širše družbeno okolje (vrtec, šola, počitniško okolje …). Teme 

besedil so črpane iz otrokovih pozitivnih in negativnih življenjskih izkušenj, uspehov, 

drobnih razočaranj, težav z odraslimi in predvsem z mlajšim sorojencem. Pripoved 

poteka praviloma kronološko linearno, najpogosteje pa je zaslediti zbirke kratkih 

kronološko nizajočih se zgodb, ki jih povezuje isti glavni otroški lik. Najpogosteje je 
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otrok opazovan s perspektive (vsevednega) odraslega, večkrat družinskega člana. 

(Kobe, 1987b)  

2. Drugi model realističnih besedil bralcu starostne skupine med 10. in 12. letom omogoča 

identifikacijski objekt z glavnim književnim likom. Enakovreden položaj imata lahko 

dva literarna lika, največkrat prijateljsko povezana. Družinsko okolje je pomaknjeno v 

ozadje, v ospredju pa je svet mladine med 10. in 14. letom. Prikazani so torej prvi 

poskusi samostojnega odkrivanja sveta v okviru prijateljske druščine. Prvi tip besedil 

tega modela predstavljajo neproblematična besedila o vedri strani šolske in obšolske 

vsakdanjosti šolske mladine višjih razredov, za katera je značilna izrazita humornost in 

akcijska razgibanost. Značilna je tretjeosebna objektivna pripoved, v kateri stiki z 

odraslimi običajno ne povzročajo resnih kriznih situacij. V tekstih drugega tipa se pojavi 

izrazito subjektivna prvoosebna pripoved glavnega literarnega lika ter zaostreni, 

konfliktni odnosi med mladimi in odraslimi (uslužbenci šole/zavoda ali starši). Značilna 

je tudi raba pogovornega jezika in slenga, glavne teme pa izhajajo iz konfliktov v 

odraščajočih otrocih, ki so posledica njihovega telesnega in čustvenega zorenja. (Kobe, 

1987b) 

3. V tretji model realistične proze spadajo obsežnejša besedila z glavnim doraščajočim 

junakom med 15. in 18. letom, ki zapušča osnovnošolsko okolje, odkriva svet in 

praviloma samotno išče svojo podobo. Kraj dogajanja je praviloma postavljen v mestno 

okolje. Večinoma so glavne junakinje besedil mladostnice, ki prvoosebno pripovedujejo 

zgodbo, zaradi česar je izpoved izrazito subjektivna in čustveno nabita. Značilen je 

pogovorni jezik in mladostniški sleng, ki odražata mladostnikov svet in njegov pravi 

jaz. Poudarjena so trenja med svetovi otrok in odraslih ter socialno in 

čustveno/ljubezensko zorenje mladostnika. Pripovedna tehnika opušča preprosto 

razvidno kronološko linearnost, pojavlja se sekanje časovnih perspektiv, naglo 

menjavanje pripovednih položajev, raba notranjega monologa itd. (Kobe, 1987b) 

V nadaljevanju bodo po teoriji D. Haramije (2005) predstavljene najpogostejše književne vrste, 

deljene na kratko in dolgo pripovedno prozo.  

2.2 KNJIŽEVNE VRSTE SODOBNE MLADINSKE PROZE 

2.2.1 KRATKA PRIPOVEDNA PROZA 

Pravljica 

Od folklorne književnosti, iz katere izhaja, se pravljica odmika na snovno-tematski in motivni 

ravni. Razlikuje se tudi v izbiri književnega lika, ki mlademu bralcu omogoča identifikacijo. 

Značaji in lastnosti literarnih likov sodobnih pravljic so individualizirani, čeprav včasih še 

vedno stereotipni (npr. spolno stereotipna podoba mame, ki kuha kosilo, ali starostno 

stereotipen lik babice, ki je upokojenka). Prav tako je delno ohranjena polarizacija pozitivnih 

ter negativnih likov. Plast realnega in plast fantastičnega besedilnega sveta se v pravljici 

združujeta v celoto, ki odraža avtorjevo vrednotenje o temeljnih vprašanjih človeštva. Značilno 

je lahkotno pravljično dogajanje, igrivost in humornost ter odsotnost moraliziranja ali sodb o 

ravnanjih likov. (Haramija, 2005) 
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Kratka fantastična pripoved 

Besedila fantastične pripovedi združujejo lastnosti dveh književnih vrst; pravljice ter 

fantastične pripovedi. Obseg je omejen, saj zajema kratko časovno obdobje, glavni književni 

lik pa se zaveda vdora fantastike v realni svet. Ta dvodimenzialnost, oziroma obstoj 

racionalnega in iracionalnega je ravno najpomembnejša razlikovalna lastnost med pravljico in 

kratko fantastično zgodbo. (Haramija, 2005) 

Kratka realistična proza 

V slovenski mladinski književnosti ima kratka realistična pripoved tri izstopajoče žanre; 

spominsko kratko prozo, doživljajsko kratko prozo in detektivsko kratko prozo. (Haramija, 

2005) 

2.2.2. DOLGA PRIPOVEDNA PROZA 

Realistična pripoved (povest) 

Pripoved ali povest je srednje dolgo besedilo, ki ga ni mogoče bistveno razlikovati od romana 

ali dolge novele in bi jo lahko zato označili za nedovršeno različico ter zvrsti. Pripoved je 

značilna zlasti za mladinska pripovedna dela. (Haramija, 2005) 

Realistični roman 

Mladinski realistični romani so dolga prozna besedila z epsko notranjo formo. Glavni literarni 

lik in prvoosebni pripovedovalec, ki je precej natančno opisan, je mladostnik v težavnem 

pubertetnem obdobju. Tudi književni prostor in čas sta precej natančno določljiva, a pretirane 

večplastnosti besedila ni. Slovenski realistični roman se snovno-motivno kaže v štirih temeljnih 

žanrih: avanturistični mladinski roman, ljubezenski mladinski roman, socialno-psihološki 

mladinski roman in roman »v kavbojkah« ali jeans roman. (Haramija 2005) 

Književna dela, ki so analizirana v empiričnem delu, spadajo v eno izmed spodaj naštetih 

kategorij, ki so zaradi tega tudi podrobneje opredeljene.  

2.2.3 KRATKA SODOBNA PRAVLJICA Z OTROŠKIM GLAVNIM 

LITERARNIM LIKOM 

Model klasične umetne pravljice po Andersenovem vzorcu se je v drugi polovici 20. stoletja 

umaknil v ozadje in v ospredje je stopil novejši vzorec za katerega Kobe (1999) izbere in 

utemelji poimenovanje sodobna pravljica.1 Termin zajema dva vzorca besedil, in sicer kratko 

sodobno pravljico in fantastično pripoved. (Kobe, 1999) 

Kobe (1999) razlikuje šest različic kratke sodobne pravljice glede na literarni lik, ki je lahko: 

otrok, oživljena igrača/oživljen predmet, poosebljena žival, poosebljena rastlina, poosebljeno 

nebesno telo/pojav ali znan literarni lik iz ljudskega pravljičnega izročila. Osrednje mesto med 

navedenimi zavzema kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim likom.  

Zaradi otroškega glavnega literarnega lika v pravljicah, ki jih bomo analizirali v empiričnem 

delu (Svetlana Makarovič: Bolje nekaj kot nič, Kajetan Kovič: Pajacek in punčka, Desa Muck: 

                                                           
1 Od druge polovice petdesetih let slovenski kritiki in strokovni publicisti uporabljajo tudi izraze moderna 

pravljica, fantazijska pravljica, moderna fantazijska pravljica, anti-pravljica, moderna domišljijska zgodba, 

domišljijska pripovedka. (Kobe, 1987a) 
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Anica in Jakob), bomo podrobneje predstavili motivno-tematske in morfološko-strukturne 

značilnosti sodobne pravljice z otroškim glavnim literarnim junakom (Kobe, 2000, str. 7–11): 

1. Temeljna tema, snov, motiv: otroški doživljajski svet in igra. 

2. Sintetična dogajalna linija: skrčeno dogajanje na droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. 

3. Glavni literarni lik: sodoben mestni otrok v starostnem razponu od predšolskega do 

zgodnejšega šolskega obdobja. Otrok je v obdobju, ko mu je igra zelo pomembna, realni in 

irealni, iracionalni, fantastičen svet pa doživlja kot dve enakovredni stvarnosti, zato je 

nakazana starostna stopnja zelo pomembna.  

4. Liki odraslih ljudi: so lahko navzoči v praviloma stranski vlogi, saj je središčno pomemben 

svet otrok.  

5. Dogajanje poteka na dveh ravneh: zaradi vdora irealnih/iracionalnih/fantastičnih prvin v 

realni vsakdanjik glavnega otroškega literarnega lika sta vzpostavljeni dve ravni dogajanja: 

realna in irealna raven. Čeprav sta začetek in sklep umeščena v resnični vsakdanjik, ima 

svet irealnega/iracionalnega posebno težo in je za otroka eksistencialno pomembnejši kot 

realnost. Ravno ta raven namreč omogoča reševanje psihičnih stisk in problemov, ki jim 

otrok v realnosti vsakdana ni kos. Soočanje dveh ravni se odvija na dva načina. V prvi 

varianti se dogajanje odvija dvodimenzionalno v enem samem svetu, v katerem otrok kreira 

irealno/iracionalno raven. V drugi varianti se dogajanje odvija dvodimenzionalno v dveh 

med seboj ločenih svetovih, v katerih otrok ni kreator iracionalne/irealne ravni, temveč 

vzrok za prehod dogajanja iz realnega v drug svet.  

6. Razlika med bivanjskimi sposobnostmi glavnega otroškega literarnega lika in likov 

odraslih ljudi. Odrasli ostajajo na realni ravni dogajanja, medtem ko se otroški liki selijo iz 

realnega vsakdanjika na irealno/iracionalno/fantastično raven ter se vračajo nazaj (kot igra). 

Tako je še dodatno poudarjena osrednja vloga otroških literarnih likov ter eksistencialna 

teža otroštva.   

7. Vzrok oz. povod za vdor irealnih/iracionalnih/fantastičnih prvin v realni vsakdanjik je 

realen in povezan z glavnim otroškim literarnim likom, npr. z njegovo psihično stisko ali 

problemom.  

8. Pripovedovalec, pripovedna perspektiva: Vsevedni pripovedovalec neposredno 

nagovarja otroške sprejemnike in na različne načine vzpostavlja zaupno komunikacijo z 

otroškimi sprejemniki, kar intenzivira njihovo doživljanje. Skozi subjektivne perspektive 

glavnega otroškega lika, torej prek personalnega položaja, se uveljavlja otroški zorni kot.  

9. Dogajalni prostor in čas: sta na realni ravni. Pogosto je dogajalni prostor natančneje 

določen kot sodobno mestno okolje, zaznamovano z dosežki sodobne civilizacije in 

tehnologije.  

10. Moraliziranje: praviloma moralnega nauka ni. Pisci zagovarjajo in z veliko empatijo 

osvetljujejo otroški način doživljanja sveta.  

2.2.4 OTROŠKA DETEKTIVKA 

Otroška detektivka je en izmed šestih tipov daljšega proznega žanra slovenske mladinske 

avanturistične proze. Ta proza je namenjena bralcem od devetega do petnajstega leta starosti. 

Ne vsebuje fantastičnih elementov, zatorej se njene teme in motivi gibljejo v mejah mogočega 

in preverljivega. Njen glavni element so pustolovščine, ki jih doživljajo in vedno uspešno rešijo 

glavne književne osebe. Medtem ko je glavna književna oseba navadno pozitivna, so odrasli 
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liki, proti katerim se bori, pogosto negativni. Dogajanje je navadno postavljeno v čas počitnic, 

dogodki so nizani sintetično. Pogost je tretjeosebni pripovedovalec, ki obvladuje scenično 

perspektivo. Odvijanje zgodbe je intervalno, najpogostejši element pa je nerešljivo-rešljiv 

problem, ki se izteče v srečen konec. (Haramija, 1999) 

Otroška detektivka je mešanica detektivskega in kriminalnega žanra. Najpogostejše teme so 

odkrivanje zakladov, prevar, tatvin in ne umor, kar je značilno za nemladinske detektivke. 

Glavne književne osebe so otroci, ki so navadno v pustolovščino potisnjeni in nimajo možnosti 

izbire. Najpogosteje so naključne priče nezakonitega dejanja, kar je navadno začetek zgodbe, 

nato pa se zgodba šablonsko razplete v razkrivanje skrivnosti ter zločina, za kar je nagrajen 

glavni junak ter njegovi pomočniki. Otroci navadno s svojo spretnostjo in poštenostjo 

premagajo odrasle antagoniste. (Haramija, 2000) 

2.2.5 SOCIALNO-PSIHOLOŠKI IN PROBLEMSKI ROMAN 

D. Haramija (2005) socialno-psihološki roman opredeli kot žanr mladinskega romana, ki odpira 

problemske teme (odvisnosti, motnje hranjenja, prestopništvo, nasilje …). G. Kos (2013) trdi, 

da termin socialno-psihološki roman zajema širši nabor knjig in opredeli pojem problemski 

roman kot del tega žanra.  

Slovenski mladinski problemski roman G. Kos (2013) opredeli kot »del domače realistične 

romaneskne mladinske produkcije, ki si za izhodišče vzame problemsko temo oziroma v center 

svojega zanimanja in pripovedi postavi problem, ki bistveno zaznamuje življenje najstniškega 

protagonista.« Pri tem poudari, da je problem kompleksen, zahteven in eksistencialen, lahko 

tudi usoden do meje, da je življenje protagonista lahko resno ogroženo. Problem torej ni le to z 

vidika mladostnikovega subjektivnega dojemanja, ampak tudi objektivno gledano.  

G. Kos (2013) našteje tudi ostale skupne značilnosti slovenskih mladinskih problemskih 

romanov, od katerih bomo povzeli le najbolj bistvene za našo raziskavo. Avtorji omenjene 

probleme sistematično obdelajo, torej je v teh delih spoznavna funkcija močno poudarjena. 

Pogosto se problemska tematika povezuje z ljubezensko, ponekod do te mere, da bi lahko 

govorili o žanrsko hibridnih romanih. Pripovedi so večinoma prvoosebne, zaradi česar je pogled 

na dogajanje izrazito subjektiven in čustva zelo intenzivna. Kraj dogajanja je običajno urbano 

okolje, omejeno na relacijo dom–šola–bližnja okolica. Večina glavnih junakov prihaja iz 

disfunkcionalnih družin. Glavni junak in protagonist je običajno najstnik, gimnazijskih oz. 

srednješolskih let. Vsa njegova akcija je usmerjena v iskanje lastne identitete. Običajno se ne 

dojema kot odrasla oseba in svoj položaj dojema kot predhoden med dvema obdobjema. Skozi 

delo doživijo razvoj in za sabo pustijo delček mladostniškega obdobja. Protagonisti so pogosto 

žrtve ali pa problematični junaki. Pogosto jih zaznamujejo občutki krivde, jeze in/ali strahu. 

Leposlovje, ki ubeseduje destruktivno ravnanje junakov, prikazuje razkol na avtentični, skriti 

notranji jaz in nepravo varljivo javno podobo protagonista. Stranski liki so tako vrstniki kot 

odrasle osebe, ki se delijo na pozitivne ali negativne vloge. Izjemno pomembna vrednota, ki 

preživi vse preizkušnje in se izkaže za trden temelj, je prijateljstvo. Konec problemskih 

romanov je navadno odprt ter obeta svetlejšo prihodnost. Značilna je tudi nenaivnost, 

spoznavna in etična funkcija pa praviloma močno nadvlada estetsko.  

Znotraj žanra G. Kos (2013) prepoznava štiri tipe: trdi in mehki mladinski problemski roman 

ter enoproblemski in večproblemski mladinski problemski roman, vendar jih natančneje ne 
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opredeli. Razloži tudi, da se pogosto tematski sklopi med seboj prepletajo, vendar je običajno 

en sklop osrednji, medtem ko so ostali vključeni kot njegovi vzroki ali posledice.  

2.3 TEORIJA SLIKANICE IN POMEN ILUSTRACIJ 

» Slikanica je posebna oblika multimodalne knjige, ki svojo tvarino hkrati izraža z jezikovnim 

in likovnim kodom.« (Batič, Haramija, 2014, str. 1) Tri temeljne sestavine otroške slikanice so: 

besedilo, ilustracije in vsebinsko-oblikovni odnos med besedilom in ilustracijo. Skrajna oblika 

je slikanica brez besedila, a tudi tako kratko besedilo, kot je naslov, usmerja bralčevo 

doživljanje in razumevanje ilustracij. (Batič, Haramija, 2014) 

M. Kobe je že l. 1987 zapisala, da je slikanica samosvoja knjižna celota, ki ima posebno logiko 

notranje urejenosti in sledi specifičnim zakonitostim svoje lastne zvrsti knjige. Strinja se da sta 

slika in beseda magično neločljivo povezani, zaradi česar imata skupno estetsko sporočilo. To 

prepletenost opredeli za poglavitno značilnost slikanice. Glede na notranjo urejenost 

tekstovnega in likovnega deleža M. Kobe (1987a) loči tri tipe slikanic: 

1. Klasična slikanica je likovno obarvana tako, da se likovni ter besedilni delež enakovredno 

menjujeta v enakovrednem prostorskem sorazmerju, npr. celostransko besedilo in 

celostranska slika, ali pa si v primernem sorazmerju delita posamezno stran. Značilno je 

torej, da sta besedilo in ilustracija še dokaj samostojna elementa.  

2. V drugem tipu slikanice je ilustracija razširjena čez obe strani in tudi med besedilom, ki 

je razdeljeno na manjše, smiselne odlomke, ki so včasih tudi vključeni v ilustracijo.  

3. Najmočnejšo prepletenost z likovnim deležem pa najdemo v tretjem tipu slikanice. Prozno 

ali verzno besedilo je v tem tipu slikanice na novo organizirano in vključeno v ilustracijo 

(npr. na način stripa). Likovno in optično preurejen tekst še vedno ohranja svojo lastno 

identiteto, le estetsko sporočilo in doživljajsko sugestiranje si deli s sliko.  

J. Batič in D. Haramija (2014) definirata dva tipa slikanice – dve skrajnosti, ki jih poimenujeta 

klasične slikanice ter postmodernistične slikanice. V klasičnih slikanicah ilustracije le osvetlijo 

posamezne dela besedila, kar pomeni, da se informacija podvoji, medtem ko se v slikanicah 

druge skupine v ilustraciji prepleta več prizorov, časovno ločenih dogodkov in dodatnih 

pripovednih elementov. Omenjena tipa slikanic ustrezata prvemu in zadnjemu tipu opredelitve 

M. Kobe iz l. 1987.  

Glede na dve možni definiciji, ki jih predlaga Saksida (1999), se prvi tip slikanice, ki ga definira 

M. Kobe, uvrša le v širšo definicijo slikanice, v ožjo pa ne. Po strožji, ožji definiciji je lahko 

namreč slikanica samo knjiga, katere besedilo ne more obstajati neodvisno od slikovnega dela. 

V širši definiciji pa je lahko slikanica vsaka knjiga, kjer sta likovna in besedna plast 

enakovredni, vendar bi lahko obstajali tudi sami zase.  

Saksida (1999) navede razdelitev M. Kobe (1987), ki razdeli značilne slovenske slikanice od l. 

1976 do l. 1986 na štiri podskupine: avtorska slikanica, aktivizirajoča slikanica, klasična 

slikanica ter naslovniško odprta slikanica. Med naslovniško odprte slikanice umešča 

»slikaniško obdelana klasična nemladinska besedila« (str. 23), npr. slikanica F. Prešerna ter J. 

Reichman Pesem od Lepe Vide (1987), ter »sporočilno kompleksne slikanice z razvidnimi 

simboličnimi dimenzijami«. (str. 23)  
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M. Kobe (1987a) naslovniško odprte slikanice poimenuje »slikanice 'za vse starosti'« (str. 53) 

ter v to skupino umešča tudi slikanico K. Koviča in J. Reichman Pajacek in punčka (1984), ki 

jo bomo analizirali v empiričnem delu. Po Saksidi (1999) bi torej slikanica Pajacek in punčka 

sodila v sporočilno kompleksne slikanice z razvidnimi simboličnimi dimenzijami.  

J. Batič in D. Haramija (2014) trdita, da ima slikanica kot književna vrsta že sama po sebi 

izrazito dvojnega naslovnika, saj je odrasli tisti, ki otroku interpretativno bere besedilo. Otrok 

pri tem opazuje ilustracije in posluša ter tako v prvem branju bolj celostno doživi slikanico, saj 

pridobiva podatke iz obeh sporazumevalnih kodov. Za razumevanje slikanice na višjem nivoju 

bi moral odrasli bralec prepoznati tudi kulturni kontekst upodobljenega in ga skušal razložiti 

otroku.  

V (postmodernističnah) slikanicah se na nivoju besedila ne spremenita le snov in tema, ostale 

literarne prvine pa se spreminjajo glede na ilustracije. Bralec mora potemtakem prebrati tako 

besedilo kot ilustracije, torej uporabiti metodo celostnega branja slikanice, da lahko razbere in 

doživi zgodbo. Ilustrator lahko z upodobitvijo natančno določi čas dogodka (npr. predmeti, 

prevozna sredstva, oblačila …) ter tudi prostor, v katerem se dogaja zgodba. Na večjo 

senzibilnost bralca lahko vpliva ilustrator tudi z upodabljanjem čustvenih stanj književnih 

likov, njihovih medosebnih odnosov ter značajev. Pogosto se v ilustracijah pojavljajo tudi liki, 

ki v besedilu niso omenjeni, a imajo lahko dodeljeno ključno vlogo pri razumevanju oz. 

interpretaciji besedila. Prav tako so lahko upodobljeni tudi predmeti, ki niso omenjeni v 

besedilu, ali predmeti, ki so omenjeni, a ne posebej opisani. Tudi ti upodobljeni predmeti lahko 

poudarjajo ali dopolnijo oziroma vplivajo na njegovo interpretacijo. Na interpretacijo ilustracij 

vplivajo bralčeve izkušnje in okolje oz. kako razume kulturni kontekst (pomen barv, gest, 

simbolov in znakov). (Batič, Haramija, 2014) 

Pri analizi slikanice Pajacek in Punčka ter ilustriranih knjigah Anica in Jakob, Maks pa Sanja 

in Jaz sem Andrej bomo torej pozorni tudi na omenjene likovne elemente.  

3. PROBLEMSKA TEMATIKA 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMSKE IN TABUJSKE KNJIŽEVNOSTI 

V povezavi z literaturo, ki podira predpostavko o nedolžnem otroštvu, se pojavljata dva 

pogostejša poimenovanja in sicer problemska ali tabujska književnost. Z opredelitvijo obeh 

pojmov lahko odgovorimo na vprašanja, kako se, če se, problemska književnost razlikuje od 

tabujske ter ali je lahko književno delo hkrati problemsko in tabujsko.  

Problemskost je povezana s posameznim bralnim doživetjem, razumevanjem in vrednotenjem 

književnosti in učinkom na posameznega bralca. Problemskost besedila sooblikujejo različni 

dejavniki na ravni teme, zgodbe, književne osebe, jezika ter prevladujočega razpoloženja. 

(Saksida, 2015) 

»Oznaka tabujsko izhaja iz razmerja med književnostjo in družbo; med vrednotami, ki jih bralec 

prepoznava v besedilu, in tistimi, ki jih zagovarja v vsakodnevnem življenju.« (Saksida, 2014, 

str. 26) Sprejemanje besedila, njegovo doživljanje, razumevanje in vrednotenje je družbeno 

pogojeno, kar pomeni, da so sodbe bralca o njegovi neprimernosti ali nesprejemljivosti odvisne 

od družbenega pojmovanja otroštva. Odrasli, ki predpostavljajo, da je otroštvo nedolžno in 

naivno in zato potrebuje zaščito, si prizadevajo za cenzuro, ne glede na to kaj o vsebinskih 

prvinah književnosti mislijo mladi bralci. (Saksida, 2014)  
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Tabu izhaja iz nasprotja med pričakovanji, ki jih imajo odrasli do otroka, in tem, kar otrok 

izreka oziroma česar se od njega ne pričakuje. Prav tako je v nasprotju s pričakovano vzgojno 

funkcijo besedila. (Saksida, 2001a) 

»Problemskost je torej povezana z dialogom med bralcem in besedilom, tabuji z vprašanji 

ideologije otroštva in želje odraslih po nadzoru nad branjem mladih.« (Saksida, 2015, str. 107) 

G. Kos (2014) označi tabu za subjektivno kategorijo, odvisno od posameznikove pripadnosti 

določeni skupnosti ali skupini. Za nekatere so torej tabu že vulgarizmi, medtem ko so to za 

druge prizori nasilja, samomora … Zaradi različnega pojmovanja tabujev se avtorica odloči za 

pojma problemske teme in problemska literatura in definira problemsko literaturo »kot tisto, ki 

svojo fabulo osredišči okoli objektivno gledano resnega eksistencialnega problema, ki 

mladostniku predstavlja hude duševne ali telesne stiske, pogosto do takšne mere, da je ogroženo 

njegovo življenje.« (Kos, 2014, str. 37) 

Saksida (2014) opredeli bistvene dejavnike problemskosti kot vsebinske in tabujskosti kot 

družbeno recepcijske oznake, ki so: 

- Tema: problemska tema ruši predpostavko o varnem otroštvu, saj prikazuje tudi 

njegove stiske, bolečino odraščanja. Zaradi odstopanja od najpogostejših, tradicionalnih 

prikazov odraščanja so problemske tudi upodobitve drugačnosti (npr. invalidnosti ali 

istospolnosti).  

- Perspektiva: značilna je perspektiva oporekanja, ki prevzema otroško uporniško držo 

do sveta, predvsem v delih o smrti in trpljenju nasploh. Značilna je tudi »naivna 

perspektiva«, v kateri otroci ne razumejo, kaj se dogaja z njimi in okoli njih.  

- Zgodba: vsebuje konflikt, oziroma (samo)poškodbo, ki je lahko tudi usodna (smrt, 

poskus samomora). Osrednja žrtev je glavna književna oseba ali kdo drug.  

- Književna oseba: je praviloma »izobčenec«, ali vsaj opazno drugačna od okolice, 

zaradi česar doživi zgodbene preizkušnje in poškodbe. 

- Jezik: jezikovne poteze, ki zaznamujejo osebo in zgodbo, so pogosto kletvice, 

vulgarizmi in prvine tujega jezika.  

- Razpoloženje: se vzbudi v bralcu zaradi čustvenih prvin književnega besedila, ki 

izhajajo iz opisov trpljenja, umiranja, spolnosti ipd. 

- Subjektivne predstave: o vlogi branja in ideološkem konceptu otroštva, ki niha med 

»modelom Motovilke« (odrasli otroka varujejo pred stiskami in temnimi platmi 

odraščanja) ter »modelom Grdega račka« (prikaže tudi problematične plati življenja). 

Zgoraj naštete dejavnike problemskosti oziroma tabujskosti bomo v empiričnem delu iskali v 

šestih književnih delih: Svetlana Makarovič: Bolje nekaj kot nič, Kajetan Kovič: Pajacek in 

punčka, Desa Muck: Anica in Jakob, Primož Suhodolčan: Maks pa Sanja, Janja Vidmar: Pink, 

Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej.  

3.2 ZAČETKI POJAVA PROBLEMSKE TEMATIKE V MLADINSKI 

KNJIŽEVNOSTI 

Z osvoboditvijo mladinske književnosti iz primeža pedagogike in opuščanjem dolgoletne 

tradicije samocenzure je bilo prekrivanje temnih plati otroštva končano. Na novo pojmovanje 

mladinske književnosti so vplivale pomembne družbene in sociološke spremembe, kar na 

označbo književnih del kot problemska ali tabujska vpliva še danes. Kljub svobodnemu pisanju 

novodobnih avtorjev, ki jim nobena tema ni preveč črna ali preveč depresivna, se literarni 

raziskovalci strinjajo, da bodo zaradi odvisnosti od konteksta družbe, v katerem se pojavljajo, 

problemske teme vedno obstajale.  
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Pozen prodor tabujskih tem v mladinski književnosti je mogoče razložiti z razvojem mladinske 

književnosti. Postopna depedagogizacija pisanja in kritiškega vrednotenja je v večini evropskih 

dežel ter v ZDA potekala vse do dvajsetega stoletja. Do dokončne prevlade estetske 

komponente literarnega dela nad moralnovzgojno je prišlo šele v drugi polovici prejšnjega 

stoletja. (Kobe, 1987)  

D. Lavrenčič Vrabec (2001) označi šestdeseta leta 20. stoletja za veliko prelomnico 

uveljavljanja tabu tem, najprej v ameriški mladinski književnosti in nato v bolj liberalno 

usmerjenih skandinavskih deželah. Kot prvo tabujsko književno zvrst v angleški mladinski 

književnosti navede mladostniški roman oziroma 'Teenage Fiction', 'Teenage Novels'. Padanje 

tabujev v mladinski književnosti pa »je bila posledica pomembnih družbenih in socioloških 

sprememb, kot so bile: spremenjena družbena klima, večja liberalizacija družbe, seksualna 

revolucija, različna družbena gibanja /…/ feminizem, moda, glasba …« (Lavrenčič Vrabec, str. 

42) Avtorica kot pomemben dejavnik navede tudi povojne generacije ameriških najstnikov, 

kritičnih do obstoječih vrednot in družbenih norm, ki so začele upor proti pravilom tradicije. 

Prav to je vplivalo na zanimanje za najstniško literaturo z vsemi problemi odraščanja iz realnega 

življenja mladih bralcev. (Lavrenčič Vrabec, 2001) 

Tako D. Lavrenčič Vrabec (2001) kot tudi G. Kos (2013) izpostavita tudi prekinitev dolgoletne 

tradicije samocenzur kot pomemben prelom na področju literarnega ustvarjanja za mlade. D. 

Lavrenčič Vrabec (2001) razloži, da je bila samocenzura, ki so jo spoštovali mladinski pisatelji, 

posledica russeaujevske predstave otroštva kot časa nedolžnosti, ki ima mnogo zagovornikov 

tudi dandanes. Tudi Saksida (2014) razloži, da je problematika tabujev v književnosti vedno 

aktualna, saj se tabuji vedno pojavljajo v kontekstu družbe, glede na njeno pojmovanje vzgoje, 

avtonomije in strokovne avtoritete učiteljev, ideologije (pojmovanja otroštva) in morda tudi 

politike.  

Eden prvih padlih tabujev v 60. in zlasti 70. letih, je bil tabu o najstniški spolnosti ter s to 

povezane teme najstniške nosečnosti, abortusa, kontracepcije, homoseksualnosti itd. Prav tako 

se je začela spreminjati podoba odraslih literarnih likov, ki niso več predstavljali nezmotljivih 

avtoritet, ampak nemočne ljudi z napakami. Pisatelje so začeli zanimati nekonstruktivni odnosi 

med mladimi in odraslimi, izginjanje in zlom tradicionalnih družinskih vrednot in razpad 

tradicionalne družine. Upodabljali so tudi drugačne spolne vloge mater, ki so bile kot ženske 

nezadovoljne in zato uničujoče do svojega moža in otrok. Nasilje, najpogosteje družinsko ter 

medvrstniško, je bila naslednja detabuizirana tema, sledila je obravnava problemov 

mladinskega prestopništva in uživanja drog. V 90. letih se v mladinskem leposlovju rušenje 

tabujskih tem nadaljuje z vedno novimi temami, kot npr. bolezni (AIDS, motnje hranjenja, 

psihične bolezni, rak), spolna zloraba, incest, posilstvo, samomor, smrt, ekološke katastrofe … 

ki odražajo posledice dogajanja v družbi. (Lavrenčič Vrabec, 2001) 

Klasični realistični način pisanja mladinskih romanov 60. in 70. let je v 80. in zlasti 90. letih 

zamenjala drugačna pripovedna tehnika, v kateri so se mešali različni žanri, pripovedne tehnike, 

realnost in sanje ... Druga pomembna sprememba v teh letih je prehod iz območja 

mladostniškega romana v leposlovje, namenjeno mlajšim bralcem, zlasti od 9. leta dalje in 

redkeje celo v slikanicah. (Lavrenčič Vrabec, 2001) 

G. Kos (2013) začetke prve problemske tematike na slovenskih tleh, pisane izrecno za 

mladostnike, najde v delu Antona Ingoliča: Gimnazijka, ki je izšlo v drugi polovici 60. let 

dvajsetega stoletja. Nadaljnjo pojavljanje slovenskih problemskih romanov je bilo v naslednjih 
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desetletjih številčno precej manj obsegajoče v primerjavi s pojavljanjem žanra drugod po svetu. 

Na našem literarnem območju lahko o preobratu in razmahu problemskih tem govorimo 

predvsem v 21. stoletju.  

3.3 TEME MLADINSKE PROBLEMSKE LITERATURE 

Status neke teme se lahko skozi čas spreminja in skozi detabuizacijo z vstopom v mladinsko 

književnost lahko le te preidejo od problemskih do »navadnih«, neproblemskih tem. Tako je 

tema najstniške spolnosti, ki je bila ena prvih detabuiziranih v mladinski književnosti, danes 

obravnavana manj problemsko ali radikalno. Zdi se, da se avtorji lotevajo vedno bolj 

kompleksnih tem in najtemnejših plati življenja, kot je na primer uboj oziroma umor človeka, 

ki ga je zagrešil mlad človek. V domači mladinski književnosti pa v romanu Nike Maj 

(Skrivnosti za zaprtimi vrati) zaznamo izrazito krute, pretresljive prizore trpinčenja, 

poškodovanja in dvojni poskus uboja s strani družinskega člana oz. mačehe. (Kos, 2014)  

D. Lavrenčič Vrabec (2001) razdeli novejše primere detabuizirane književnosti v naslednje 

tematske sklope: narkonomija in drugi problemi, povezani z odvisnostjo od drog, spolnost in 

najstniška nosečnost, spolna zloraba, posilstvo, homoseksualnost, nasilje, smrt, bolezen, 

religija, ekologija – jedrska katastrofa, brezdomstvo, neonacizem, strah, ločitev staršev, 

kaznovanje in maščevanje.  

G. Kos (2014) loči enajst tematskih sklopov, s katerimi se ukvarjajo domači avtorji: »smrt in 

samomor (oziroma poskus samomora), psihične motnje, fizična hendikepiranost, iskanje spolne 

identitete, nasilje (psihično in fizično; znotraj družine in med vrstniki), mladostniki brez staršev, 

odvisnosti, bolezni, nezaželena najstniška nosečnost in starševstvo, delikventnost, rasna 

nestrpnost ter politični problemi.« (str. 37)  

Opazimo lahko, da so skupne teme pri obeh delitvah na tematske sklope: narkonomija oziroma 

odvisnost, spolnost in (nezaželena) najstniška nosečnost, nasilje (psihično in fizično; družinsko 

in medvrstniško), smrt (in samomor), bolezni. Določeni tematski sklopi, ki se pojavljajo v svetu, 

so bolj specifični, kot npr. neonacizem (ki bi ga lahko umestili v sklop rasna nestrpnost), spolna 

zloraba, posilstvo, religija in homoseksualnost (ki bi po avtorici G. Kos lahko spadala v 

kategorijo iskanja spolne identiteto). Tudi med slovenskimi avtorji G. Kos izpostavi specifične 

tematske sklope, ki se pojavljajo v delih slovenskih avtorjev, kot so na primer psihične motnje, 

fizična hendikipiranost, delikventnost, mladostniki brez staršev in politični problemi. G. Kos 

(2014) opozori tudi na ekološko problematiko, ki se pri nas za razliko od tujih del pojavlja 

predvsem v slikanicah ali pa v problemsko naravnanih fantazijskih pripovedih ali v okviru 

avanturističnega žanra. D. Lavrenčič Vrabec (2001) pa zazna dva tabuja, ki v književnosti še 

nista dobro zastopana; religija in politika. Kljub temu religijo navede kot tematski sklop, 

medtem ko avtorica Kos navede le politične probleme. Saksida (2014) poda primer tudi te 

najbolj trdožive tabujske teme – religije – v slovenski mladinski književnosti, in sicer delo 

pisateljice J. Vidmar: Prijatelja. 

3.4 OBRAVNAVA PROBLEMSKIH TEM PRI POUKU 

Saksida (2015) v svojem članku zapiše: »Problemske teme vedno znova odpirajo nove možnosti 

kritičnega vrednotenja prebranega, razvijajo bralne strategije mladih in, vsaj upati je, odraslih 

bralcev, ter širijo polje in možnosti zahtevnega argumentiranega pogovora o prebranem, z 

upoštevanjem bralnih strategij višjih ravni bralne pismenosti.« (str. 112)  

V učnem načrtu za slovenščino iz l. 2011 cilji za obravnavo problemske literature niso natančno 

določeni. V uvodu so izpostavljene smernice, ki poudarijo pomembnost raznovrstnega branja, 

med predlogi za branje v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa najdemo tudi 

problemsko naravnana književna dela. Izrazito problemski deli med njimi sta le dve; pesem 
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Zakaj umirajo ljudje (Saša Vegri) in pripoved Kukavičji Mihec (Pavel Zidar). Cilji, zapisani v 

učnem načrtu, ki jih je mogoče aplicirati na problemska besedila, se nanašajo predvsem na 

značilnosti in ravnanja književnega lika, ki je drugačen, in ne na druge dejavnike problemskosti 

besedila. (Višček, 2014) 

S. Višček je v svoji raziskavi leta 2014, skozi analizo odgovorov učiteljev razrednega pouka ter 

učiteljev slovenščine prišla do zaključka, da je problemska literatura med učitelji še premalo 

poznana, ter da nekatere teme, predvsem povezane s spolnostjo (homoseksualnost, spolne 

zlorabe), še vedno ostajajo tabujske, kar pa ne velja za temo smrti. Poda tudi mnenje, da se 

mora učitelj »soočiti s svojimi prepričanji in stališči o določenem problemu ter njegovi 

predstavitvi v besedilu ter se spoprijeti z izzivi problemske književnosti«. (Višček, 2014, str. 

78) 

Skozi analizo cenzorskih strategij na primeru Cankarjevega tekmovanja, Saksida (2015) poda 

priporočila mentorjem oz. vodjem bralnega dogodka. Učitelj slovenščine se je po njegovem 

dolžen boriti proti cenzuri, ki se pojavlja v javnosti in preusmerja pozornosti k vprašanjem, ki 

niso povezana s književnostjo, ali je posledica napačne razlage odlomkov, iztrganih iz 

sobesedila. Zagovarjati mora svobodo književnega izražanja ter pomen kakovostnega pogovora 

o prebranem pri bralnem dogodku. Temeljna vloga mentorja je »spodbujati kurikularne bralce 

k utemeljevanju vrednotenjskih sodb, dokazovanju problemskosti v besedilu in (ne)primernosti 

sporočil na podlagi verodostojnih pogledov v bralne odzive.« (Saksida, 2015, str. 112) Besedna 

zveza kurikularni bralci označuje vse bralce, ki posredno ali neposredno sodelujejo pri bralnem 

dogodku, saj učitelj nastopa tudi v vlogi vodje pogovora s starši in javnostjo. Za razvoj bralne 

pismenosti je sodelovanje mentorja branja s starši smiselno, a mora pri tem mentor dosledno 

zagovarjati in uveljavljati svojo strokovno avtonomijo in ne pristajati na vsebinske ali 

zahtevnostne cenzorske posege staršev. Pri izbiri literarnih besedil mora učitelj slediti načelu 

raznovrstnosti in izbrati tudi provokativna, zahtevnejša besedila z družbeno kritičnimi temami 

in bralni dogodek temeljiti na pogovoru – poglobljeni kritični razpravi. (Saksida, 2015) 

Bralni dogodek, kot je na primer šolska interpretacija besedila pri pouku, domače branje in 

bralna značka, je vodeno branje istega besedila, ki povezuje dejavnosti sprejemanja in tvorjenja 

besedil, in zahteva večkratno, poglobljeno branje ter pogovor o prebranem. Takšno branje ne 

sega v območje zasebnega branja, saj bralec:  

– ne bere česar koli, ampak predvsem kakovostno književnost;  

– vadi in dokazuje natančno branje, razvija strategije podrobnega branja; 

– mora knjigo prebrati do konca, saj bralno ugodje ni edini niti najpomembnejši cilj 

pouka; 

– ne bere le zaradi užitka oz. poistovetenja s književnimi osebami, ampak zaradi 

kritičnega vrednotenja njihovih ravnanj in stališč; 

– o prebranem ne sme molčati (ali pričakovati pozitivne ocene za molk). (Saksida, 2015) 
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4. SPOLNI STEREOTIPI  

V današnji moderni družbi prihaja do večje etične ozaveščenosti človeka in tako postaja težnja 

po enakovrednosti in enakopravnosti zavezujoč cilj. Če je bila včasih družba še urejena v obliki 

patriarhalnega androcentrizma, je dandanes vladavina moških nad ženskami neustrezna oblika 

družbene ureditve. Spolni stereotipi ter predsodki so v naši družbi nezaželeni, zato so stališča 

večine enakopravna, če o tem zavestno razmišljajo. Drugače je, ko delujemo avtomatično, saj 

so v naše splošne informacije o svetu implicirani tudi vsi (spolni) stereotipi, ki lahko usmerjajo 

našo percepcijo in naše delovanje. Nadvse pomembno je, da se začnemo zavedati negativnega 

vpliva spolnih stereotipov, saj ti v veliki meri sooblikujejo spolno identiteto, spolno vlogo ter 

samopodobo in vplivajo na dojemanje podobe drugega.  

»Stereotipi so posplošitve o skupinah in kategorijah, ki jih je potrebno razumeti kot kompleksne 

kognitivne sheme, neveljavne za vse predstavnike. So del mentalne matrice, ki jih od običajnih 

posplošitev ločuje razplasteno razmerje med prepričanji, stališči in predsodki, povezano z 

izkušnjami.« (Zupan Sosič, 2007, str. 184)  

Furlan (2008) opredelitve predsodkov ter stereotipov povzame po teoriji Walterja Lippmanna, 

ameriškega novinarja, ki je prvi omenil stereotip kot sliko, ki jo posameznik riše v svoji glavi, 

o sebi in o drugih. Značilnost stereotipa je, »da temelji na nepreverjenih dejstvih in sporočilih 

o nekem dogodku, osebah predmetih itd.«. (Furlan, 2008, str. 65) Avtorica se s trditvijo 

Lippmana, da so predsodki emocionalno nabiti negativni stereotipi, ne strinja, saj so lahko tako 

predsodki kot stereotipi tudi pozitivni. Pozitivni so predvsem predsodki, pripisani pripadnikom 

superiorne skupine, ki pripadnikom drugih skupin pripisuje negativne predsodke. Zaradi 

interesov in koristi superiorne skupine se ti negativni predsodki spreminjajo v ideologijo in 

sprejemajo kot resnica. Predstavniki ˝superiorne skupine˝ spolov, moški, »so tako skozi 

zgodovino oblikovali številne predsodke o ženski manjvrednosti, ki so jih utemeljevali na 

negativnih spolnih stereotipih«. (Furlan, 2008, str. 65) 

Spolne stereotipe sociologi (Ashmore, Del Boca, Wohlers, Deux) označujejo kot »kognitivne 

strukture, ki vsebujejo socialno opredeljeno znanje o tradicionalnih značilnostih žensk oziroma 

moških«. (Cankar, Silvar in Milekšič, 2004, str. 3) Te pomembne pomenske sheme temeljijo 

na vzorcih zaznavanja, na osnovi katerih posamezniki organizirajo svoje socialne izkušnje, 

regulirajo ravnanje. Na stališča posameznika vplivajo kulturni in socialni pomeni spola ter 

predstavljajo del individualne spolne identitete. (Cankar, Silvar in Milekšič, 2004) 

A. Zupan Sosič (2007) spolne stereotipe prav tako opredeli kot posplošitve o spolih oz. spolnih 

vlogah in doda, da je glavni temelj za njihov nastanek uzakonjena spolna binarnost oziroma 

delitev spola glede na biološke razlike, na moškega in ženskega. Da pretirano poudarjanje razlik 

med spoloma vodi v še močnejše stereotipno mišljenje, je prepričana tudi Kobalova (2000). 

Maskulinost in feminilnost se tako kot spolni shemi še globje utrjujeta in tako spolne manjšine 

in ženske še bolj postavlja v podrejeni položaj. A. Zupan Sosič (2007) dodaja, da spolno 

socializacijo usmerja heteroseksualna matrica in je tako največ negativnih spolnih stereotipov 

usmerjenih proti »drugorazrednim spolom« (ženskam, homoseksualcem, transvestitom, 

transseksualcem …).  

Če povzamem definicije vseh omenjenih avtorjev, so spolni stereotipi kognitivne strukture, ki 

vsebujejo posplošitve, povezane z razmerji med prepričanji, stališči, predsodki in izkušnjami, 

o (tradicionalnih) spolih oziroma spolnih vlogah. Prav vsi avtorji pri tem navajajo družbo 

oziroma »socialno opredeljeno znanje« kot pogoj za njihov nastanek.  
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4.1 KOMPONENTE SPOLNIH STEREOTIPOV 

Deaux in Lewis sta l. 1984 na podlagi rezultatov svojih raziskav opredelila štiri komponente, 

iz katerih so sestavljeni spolni stereotipi: osebnostne lastnosti, zunanji videz, vedenjske vloge 

ter poklici. Vsaka komponenta ima svojo maskulino obliko, ki je bolj značilna za moške, in 

feminilno, ki je bolj značilna za ženske. Tudi Ashmore in Del Boca l. 1979 identificirata tri 

kategorije lastnosti, ki jih vsebujejo spolni stereotipi. Osebne lastnosti uvrstita v opisno 

kategorijo, primarne spolne znake v definirajočo ter sekundarne spolne znake (zunanji videz) v 

identifikacijsko. (Avsec, 2002) 

Sakalli Ugurlu, N., Türkoğlu, B. in Kuzlak (2018) navedejo in opišejo dimenzije, ki so jih 

preučevali raziskovalci Ashmore, Del Boca, Deaux, Lewis, Diekman in Eagly, Carpenter in 

Trentham. To so: osebne značilnosti (neodvisnost, tekmovalnost …), vloge (skrbnik/skrbnica, 

zaščitnik/zaščitnica), fizični videz (biti mišičast/-a, imeti nizek glas), poklicne vloge 

(učitelj/učiteljica, zdravnik/zdravnica) in moč (agresivnost, izzivanje).  

C. L. Martin, C. H. Wood in J. K. Little (1990) so za svojo raziskavo razvoja spolnih stereotipov 

pri otrocih uporabile poenostavljeno diferenciacijo; značilnosti, izgled, poklicne vloge in igrače 

oz. predmeti. Strinjajo se, da je uporaba več kategorij pri ocenjevanju stereotipičnega mišljenja 

nujna, saj so forme stereotipiziranja kompleksnejše in zahtevajo širšo perspektivo. Tudi one so 

svoj koncept gradile na modelu komponent Deauxa in Lewisa, ki je bil sicer ustvarjen za 

preučevanje stereotipnega mišljenja odraslih.  

4.1.1 STEREOTIPI O ŽENSKIH IN MOŠKIH OSEBNOSTNIH LASTNOSTIH 

V spolnih stereotipih prevladujejo prepričanja o osebnostnih lastnostih. Spoli so 

dvodimenzionalno kategorizirani na moško »agentnost«, torej nagon po samopotrditvi, 

asertivnosti, individualizaciji, in žensko »komunost«, torej težnjo po pripadnosti večjim 

socialnim enotam, kooperativnosti in skrbi za druge. (Avsec, 2002) 

Za stereotipnega moškega je značilna dimenzija maskulinosti, ki jo v opredelitvi A. Avsec 

(2002, str. 24) sestavljajo:  

- asertivnost (npr. agresivnost, ambicioznost, dominantnost, učinkovitost, voditeljsko vodenje); 

- neodvisnost od drugih ljudi (neodvisnost, zanašati se nase, samozadostnost, individualizem); 

- osebna učinkovitost (npr. samozaupanje, občutek superiornosti, lahko odločanje); 

- vidiki osebnega stila (npr. direktnost, pustolovstvo, nepripravljenost vdati se).  

A. Avsec (2002) opredeli tudi dimenzijo feminilnosti, značilno za streotipne ženske, pri kateri 

dominirajo lastnosti:  

- skrbnost in negovanje (npr. vdanost, sposobnost popolne posvetitve drugim, želja po 

umirjanju napetosti in negativnih čustev, pripravljenost pomagati, prijaznost, sočutnost, 

ljubezen do otrok); 

- interpersonalna senzitivnost (npr. zaskrbljenost, tenkočutnost, zaupljivost …); 

- emocionalna ekspresivnost (npr. teatralnost, komunikativnost …); 

- vidiki osebnega stila (npr. nežnost, blaga govorica). (str. 25) 
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4.1.2 STEREOTIPI O ŽENSKEM IN MOŠKEM ZUNANJEM VIDEZU 

V naši družbi se postavlja in oblikuje ideale in pričakovanja, kako naj vse izgleda, do te mere, 

da je določen tudi izgled posameznikov. Predvsem ženski spol je tisti, ki je običajno močno 

podvržen in pod pritiski teh pričakovanj, ki jim mora ustreči, da zadovolji estetskim zahtevam 

družbe, kar implicira obleko, ličenje in telesni izgled. (Prijon, 2010) 

Z. Kristan (2005) izpostavi vpliv medijev in reklam, ki vedno znova reproducirajo ideal ženske 

kot estetskega spola in vzpostavljajo njeno identiteto na temelju videza. Ta redukcija ženske 

identitete na videz, je hkrati redukcija ženske na seksualni objekt. Tradicionalni stereotipi, ki 

veljajo za ženske in jih reproducirajo mediji in reklame, so torej obsedenost z vitkim telesom, 

kozmetiko in modo ter pretirano ukvarjanje z videzom.  

Heilman, Barker in Harrison (2017) so v svoji raziskavi predstavili stereotipe, povezane z 

zunanjim videzom, privlačnostjo in osebno nego moških. Navedli so, da se od »pravih« moških 

pričakuje, da se bodo dobro oblačili in izgledali, a to dosegli brez posebnega truda. Z raziskavo 

so potrdili, da mladi moški svojo fizično privlačnost povezujejo s svojo mišično maso in 

oblikovanostjo telesa in ne svojo samozavestjo.  

4.1.3 STEREOTIPI O ŽENSKIH IN MOŠKIH VEDENJSKIH VLOGAH  

M. Jogan (1991) opredeli pričakovano vedenje ženske kot »dekle gospodove«, ki naj bi bilo 

podrejeno, skromno, altruistično, ponižno, prijazno, ljubeče, skrbno, potrpežljivo v nasprotju s 

hladnim, racionalnim ter aktivnim vedenjem moškega, ki ima vlogo njenega zaščitnika in 

skrbnika.  

Glede na raziskave (Prentice in Carranza, 2002; Rudman idr., 2012), ki jih navaja Anne M. 

Koening (2018), ter glede na raziskavo, ki jo je izvedla sama, se ženskam predpisuje socialno 

vedenje (toplo, razumevajoče, sodelovalno), medtem ko je nezaželeno, a tolerirano, 

dominantno vedenje (agresivno, zastrašujoče, arogantno). Moški bi se naj vedli avtonomno 

(asertivno oz. odločno, zastrašujoče, arogantno) in se izogibali šibkosti (slabostim, 

nesigurnostim, čustvenosti), ki sicer so tolerirane. 

4.1.4 STEREOTIPI O ŽENSKIH IN MOŠKIH POKLICIH 

Delitev dela po spolu je bila zamejena, utrjevana in nadzorovana v vseh gospodarskih sistemih. 

Moškim je bila dodeljena javna sfera ter hierarhično višje mesto in nadrejeni položaj tako v 

javni kot tudi v zasebni sferi. Ženskam so bila določena dela, ki so zagotavljala obstoj 

posameznika in vrste, to sta vlogi matere ter gospodinje. S poudarjanjem koristnosti in 

posebnosti tega ženskega delovanja so ženske izključili iz javnega prostora. Zaradi zgodovinske 

dolgotrajnosti in celovitosti učinkov te patriarhalne ureditve družbe so ženske na različnih 

področjih javnega delovanja prikrajšane oz. diskriminirane še dandanes. Najbolj se ta 

prikrajšanost kaže v šibki prisotnosti v političnem delovanju, kar je svetovni pojav. (Jogan in 

Božović, 2009) 

M. Jogan (1990) navaja opise A. Ušeničnika, ki je l. 1910 navajal primerna in neprimerna dela 

za ženske. Neprimerna dela za ženske, zaradi njihove fizične nesposobnosti, bi tako naj bila 

dela v vojaški službi, rudarski in težki industriji, marsikateri tovarni. Ušeničnik je trdil, da so 

zaradi manjše duševne sposobnosti ali celo splošne nesposobnosti ženske nesposobne tudi za 

dela, za katera je potrebno porabiti več energije ali več razmišljati. Ušeničnikove razlage 

izvirajo iz njegovega pojmovanja »naravnosti« ženske vloge kot gospodinje in matere. Zatorej 

je kot primerna dela navedel na primer šivanje, pranje, likanje, izdelovanje perila, nakitja, 

cvetic, pletenje, kvačkanje, vezenje, trgovska dela, uradniška dela ter poklic učiteljice. Od višjih 

poklicev je kot primerne za ženske označil zdravniški poklic za žene in otroke. 



18 
 

4.2 SPOLNE VLOGE 

Človek se kot biološko bitje skuša spojiti s svojo družbeno platjo, kar ga pripelje v nujnost 

prevzema spolnih vlog. Zaradi pretežne družbene pogojenosti spolnih vlog, se te oblikujejo 

skladno s stereotipi o moškosti in ženskosti. 

»Spolna vloga naj bi bila skupek predpisov, kako naj se posameznik enega ali drugega spola 

obnaša in se jih kot otrok nauči.« (Furlan, 2008, str. 63) 

Po Freudovem konceptu identifikacije, bi naj otrok ponotranjil istospolnega starša in tako 

prevzel del njega. Sandra Ben teorijo spolnih shem še nadgradi tako, da oblikovanje psiholoških 

razlik med spoloma poveže z odnosom med socialnim okoljem in spoznavnimi prvinami. Po 

avtoričini teoriji je spolno tipiziranje odvisno od splošne pripravljenosti otroka za sprejemanje 

in ureditev informacij o sebi, ki jih prejema od drugih ljudi ter okolja, v skladu s stereotipi o 

moškosti in ženskosti. Stereotipi delujejo torej že v zgodnjem otroštvu kot sheme, s pomočjo 

katerih otrok razvršča informacije glede na ustreznost ali neustreznost njegovemu biološkemu 

spolu. Če so stereotipi močno vgrajeni v vzgojo in posameznikovo osebnost, potem deklice 

razvijejo feminilno spolno shemo v nasprotju z dečki, ki oblikujejo maskulino spolno shemo. 

(Furlan, 2006)  

Spolne vloge so znotraj družbe zaznamovane s hierarhičnim redom. Tega določa družba s tem, 

da določeno spolno vlogo postavi za normo. Hierarhija je tako odsev družbe oziroma kulturnega 

vpliva in ne naravnosti. Razumemo jo lahko kot družbeno konstitucijo nadzora moči. (Furlan, 

2008) 

4.2.1 SPOLNO STEREOTIPNE VLOGE 

M. Jogan (1991) opiše tradicionalno vlogo ženske, ki je bila omejena na zasebno sfero v 

patriarhalni družini. V kulturi je bila dejavnost žensk potisnjena v nevidnost, v polje družbenega 

pa je bila ta dejavnost skrčena na lepo in privlačno po eni strani in po drugi strani razširjena kot 

izjemno pomembna za obstoj celotne družbe. Ženska identiteta je bila definirana s pripadnostjo 

moškemu (očetu, možu), vendar poudarjena s posebnimi lastnostmi, kot je pomočniškost 

moškemu in nasprotnost moškim lastnostim (podrejenost, skromnost, ponižnost, prijaznost, 

ljubeznivost, skrbnost, potrpežljivost …). Tako je bilo omogočeno reproduciranje 

sekundarnosti in obrobnosti žensk in njihove vloge kot objektov. Kot je bilo samoumevno, da 

je ženska družbenost zožena na družino, je bilo tudi samoumevna na javnost razširjena 

družbenost pri moških. Medtem ko je bila tradicionalna podoba ženske skrb za toplino doma, 

je bila vloga moškega (njenega gospodarja) hladna, racionalna in aktivna. Po načelu 

skrajnostnih razlik med ženskami in moškimi je bila torej ženska srce, moški pa glava oz. 

razum, ženska je bila ekspresivna, moški pa zaradi pomembnosti njegove poklicne vloge 

instrumentalen vodja družine. Tako so verjeli, da mora biti torej tudi vzgoja diferencirana po 

spolu, ker morajo dečki ponotranjiti več pravil, kot deklice, saj deklicam ni potrebno sprejeti 

veliko instrumentalnih vrednot, ker mora biti njihova prihodnja dejavnost podobna dejavnosti 

njihovih mater.  

4.2.2 SPOLNE VLOGE V SEDANJOSTI 

V današnjem času imajo moški več možnosti za izbiro med različnimi podobami moškosti. Še 

vedno obstaja tradicionalna mačistična podoba, ki jo označujejo lastnosti, kot je logično 

mišljenje, disciplina, razumskost, tekmovalnost, pridružujejo pa se ji tudi nove, bolj 

feminizirane različice moškosti, v katerih je moškim dovoljeno tudi, da so čustveni, spontani, 

intuitivni, ekspresivni, sočutni, a vseeno močni. Pojem »pravi« moški, ni več vezan na položaje 
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družbenih struktur ali omrežij (družine, partnerstva, sloja/razreda) ampak je bolj vezan na 

fikcijske dejavnike oziroma ideale. Nov moški je medijsko reprezentiran ali kot skrben oče – 

profeminističen univerzitetno izobražen belopolti moški srednjega razreda – ali kot narcisist – 

bel potrošnik, poslušalec pop glasbe, stilsko pismen, ki se identificira skozi statusne simbole. 

Pojavljata se tudi tipa, ki oživita elemente tradicionalne moškosti, to sta: nov mladenič – 

prekomerno pije s prijatelji, je velik potrošnik, pripoveduje umazane šele in vojeristično gleda 

ženske – ter maščevalen moški, ki se sooča s svetom »bojazljivih in poženščenih moških« skozi 

nasilje.  (Šadl in Pivec, 2007)  

Zaradi vključevanja žensk na trg delovne sile se v zadnjih desetletjih spreminja podoba ženske, 

ki jo ekonomska neodvisnost postavlja pred nova vprašanja in probleme uravnoteženja družine 

in poklica, delne premestitve družinskega dela na moške in še vedno imeti čas zase. V praksi 

se v sodobnosti še vedno ohranjajo tradicionalne spolne vloge. Partnerja se sicer pretvarjata, da 

si enakomerno delita gospodinjska opravila in druge dejavnosti, a večino dela, kot kažejo 

raziskave, še vedno opravijo ženske. Ženske so torej v sodobnosti večinoma dvojno 

obremenjene. (Šadl, 2004)  

V poznem 20. in na začetku 21. stoletja lahko govorimo o fenomenu »super žensk« ali »have-

it-all-women«, ki opisuje žensko, ki uteleša poklicni uspeh, družinsko srečo in zadovoljstvo v 

partnerski zvezi. Z. Šadl (2004) povezuje pojav tako imenovanih super žensk »s premeščanjem 

dejavnosti družinskega dela z žensk višjega in srednjega razreda na najeto delovno silo žensk 

delavskega razreda in marginaliziranih ter depriveligiranih rasnih in etničnih skupin.« (str. 980) 

Realnost zaposlenih mater z ugodnejšim družbenoekonomskim položajem je zelo drugačna od 

manj premožnih/privilegiranih izobraženih žensk, ki se ne izognejo utrujajočim gospodinjskim 

opravilom ali destruktivnim pogajanjem s partnerjem o delitvi le teh. Dvojna obremenjenost 

torej še vedno ostaja prava realnost za socialno depriveligirane ženske. (Šadl, 2004) 

Medijska reprezentacija nove podobe ženske v ženskih revijah se postopoma odmika od podobe 

matere. Kot posledica zahodne potrošniške družbe je sodobna ženska projicirana tako, da se 

večino časa posveča sama sebi, izdelovanju svoje idealne samopodobe, razvijanju svojih 

poklicnih ambicij, zaradi česar so večina časa izven doma, svojim (in ne družinskim) interesom 

pa prilagajajo tudi delo doma. V javni sferi deluje ženska ambiciozna, zagnana, poklicno 

uspešna in samozavestna. (Vidmar, 2002)  

4.2.3 SPOLNA IDENTITETA 

Identiteto posameznika bistveno določa spol, a vendar je spol že identiteta, ki je podvržena 

spolnim, rasnim, etičnim in kulturnim razlikam. (Zupan Sosič, 2005) 

N. Furlan (2008) napiše, da noben sistem ali kultura ne pušča, da se posameznik ne bi 

identificiral, prepoznal in spolno opredelil – kot ženska ali moški. Možen izbor spolne identitete 

postavi v okvir teh dveh kategorij in v navezavo na vprašanje biološkega in družbenega spola.  

Pojme biološkega in družbenega spola opredeli A. Zupan Sosič (2005) po teoriji Judith Butler. 

Biološki spol se tako nanaša na biološke razlike, na podlagi katerih je človeško bitje označeno 

kot žensko ali moško. Družbeni spol je priučen in vključuje socialne razlike ter odnose med 

moškim in žensko, analizo vlog ter omejitve in prednosti na vseh področjih konkretnega 

socialnega konteksta. Ni le posledica ali posnemanje biološkega spola, saj je družbeni 

konstrukt, zaradi česar postane binarnost spolov neuporabna. Da je biološki spol prirojen in 

družbeni ter psihološki spol priučena, oblikovana pod vplivom kulturnih in zgodovinskih 

odnosov v družbi, se strinja tudi N. Furlan (2008). Znotraj kulture, v kateri odraščamo, se 

naučimo moških in ženskih družbenih vlog, medosebnih odnosov ter prevzamemo načine 

razmišljanja, obnašanja in čutenja. (Furlan. 2008)  
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Spolna identiteta posameznika ne sovpada nujno s kategorijo spola, ki bi jo posamezniku 

pripisali drugi, ampak se nanaša na njegovo individualno občutje. Tisto, zaradi česar mislimo, 

da smo moški ali ženske, je več tako od anatomske zgradbe kot tudi od pridobljenih reakcij in 

pričakovanj, pridobljenih z vzgojo, je globoko vsajen občutek. (Furlan, 2008) 

4.2.4 SPOLNE PODOBE V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI NEKOČ IN DANES 

M. Blažić skozi pregled mladinske književnosti od Brižinskih spomenikov (972–1032) do 

sodobne slovenske mladinske književnosti, v svojem članku Podoba otroka in otroštva v 

slovenski (mladinski) književnosti, ne predstavi le podobo otroka, temveč tudi spolne podobe 

odraslih.  

Starejša slovenska književnost zajema religiozna besedila, kjer žensk ter otrok večinoma ne 

omenjajo. Otroci so omenjeni posredno, kot potomci moškega spola (sin, brat) ali kot sad 

tvojega telesa. Ženske so v podobah devic in služabnic ter v podobah Marije. Moški pa so 

imenovani kot Bog, božji izvoljenec, človek, grešnik, mučenik, bog oče, oče naš, stvarnik, Jezus 

Kristus, hudič, gospodi… Kasneje se v Čedadskem rokopisu ženska omenja z lastnim imenom 

glede na pripadnost moškemu, kot žena, gospodinja, hči, mati, moški pa so velikokrat omenjeni 

z lastnim imenom in s funkcijo v družbi. Tudi podobe otrok odnos do njih se spremeni v 

književnosti od Trubarjevih knjig dalje. Večkrat je omenjen otrok in čustven odnos do njih. 

(Blažić, 2007) 

Novejša slovenska oz. mladinska književnost se začne v razsvetljenstvu z V. Vodnikom in A. 

T. Linhartom. Pri obeh ni opaznih razlik v pojmovanju žensk, katerih funkcija je še vedno 

poroka, zakon, a Linhartovi ženski liki postajajo uporniški glede izbire ženina in hčerke imajo 

vsaj pravico, da si same izberejo ženina. Prešeren pogosto omenja otroke ter ženske pojmuje v 

pravljičnem kontekstu, kot čiste, lepe, mile, mlade, nedolžne ... Moške karakterizira kot boga 

boječe, nekristjane, priliznjene … Ženske imajo lastna imena (Julija, Urška), prav tako moški 

(Črtomir), ki pa so označeni tudi s funkcijo (dohtar, junak, mož, pevec …) in s funkcionalnimi 

rekviziti (talar). Poseben napredek v pojmovanju otroka in otroštva se začne pri Otonu 

Župančiču, ki otrok ne prikazuje le v funkciji delavca, ampak izraža tudi posebno skrb za otroke 

in v pesmih o vzgoji otrok ne moralizira.  (Blažić, 2007) 

Še večji napredek v pojmovanju otrok, ki je v središču pozornosti, je viden v sodobni slovenski 

mladinski književnosti. Otroci postajajo sladkosnedi – ne več lačni, poredni, potepuški, 

potolčeni, nagajivi in v uživanje dobijo svoje dele mesta, celo mesto ali deželo. Deklice 

postajajo uporniške in dobijo celo zbirko Nebomskih pesmi, književne junakinje se upirajo 

patriarhalni inerciji (Sovica Oka, Vila malina, Sapramiška). (Blažić, 2007) 

Adela Turin (1995) poda razlago spolnih podob v slikanicah. Vloga žensk v slikanicah je 

tradicionalno ali svetniška ali razuzdana, a prirejena za najmlajše. Tako v slikanicah najdemo 

podobo matere, ki gospodinji, podobo lepe princese, ki se pusti rešiti in poročiti s princem, in 

preostale podobe žensk, ki so lahko lahke, izkoriščevalske, zapravljivke in predvsem neumne. 

Vloga moških je, da služijo denar, da so odgovorni, ustvarjalni, junaški in sposobni. Simetrična 

spola torej ne moreta imeti enakih lastnosti, če so dečki aktivni, drzni in nasilni, so tako deklice 

lahko le pasivne, boječe, čustvene in občutljive. S takšnimi stereotipnimi predstavami sta 

osiromašena oba spola. Kot ključno v pogojevanju otrok za spoznavanje vlog izpostavi dve 

različici tipa družinske matere, ki pri hčerki spodbuja identifikacijo, pri sinovih pa zaničevanje 

lastnosti in aktivnosti, ki so predstavljene kot naravne ženskam. 

V zadnjih letih A. Turin priznava spremembo podob deklic, ki so številčno bolje zastopane, 

pogosteje imajo tudi glavne vloge ter lastnosti ki so bile tradicionalno fantovske (agresija 

gospodovalnost, aktivnost in uspešnost). Kljub temu, opozori, da deklicam še vedno niso 
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predlagani poklici, saj so ženske matere in gospodinje, od zaposlenih žensk pa je v slikanicah 

mogoče najti le tajnice in medicinske sestre. Odsotne so tudi neporočene ženske, z izjemo stare 

mame, ki je zopet stereotipno predstavljena kot stara kmečka ženica, ki peče kolače in 

pripoveduje pravljice. (Turin, 1995) 

4.2.5 SIMBOLI SPOLNIH PODOB V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 

A. Turin (1995) zaznava manjšo zastopanost ženskih in dekliških junakinj v naslovih, zgodbah 

ter v ilustraciji. Na ravni simbolov se vloga spolov odraža skozi uporabo predmetov, npr. 

predpasnik, kovinska vedra, metle, krtače itd. so simboli ženskih vlog. Čeprav očala 

simbolizirajo inteligenco, pri ženskih vlogah ni tako, saj jih nosijo nesimpatične učenke v 

razredu, šolske ravnateljice, postarane neporočene ženske. Časopis, ki ga prebirajo moški 

(očetje, stari očetje, moški na ulicah) ponazarja informacije, sodobnost, pripadnost javnemu 

življenju. Deklice in ženske berejo pravljice in romane, ki simbolizirajo umik, družbeno 

neodgovornost, pomanjkanje čuta za realnost. Intelektualnost moških simbolizira aktovka, 

medtem ko je okno, kot simbol za pasivnost, sanjarjenje in opazovanje aktivnih moških, 

rezerviran za princeske, mlada dekleta, zamišljene matere. 

5. PREDSTAVITVE AVTORJEV IN IZBRANIH DEL 

5.1 SVETLANA MAKAROVIČ 

 

Slika 1:Svetlana Makarovič (Miszalozba.com, 2019) 

Svetlana Makarovič se je rodila 1. januarja 1939 v Mariboru. V času druge svetovne vojne so 

se z družino preselili v Ljubljano, kjer je končala srednjo vzgojiteljsko šolo. Nadaljevala je s 

študijem umetnostne zgodovine ter s študijem italijanščine, iz katerega se je po nasvetu igralca 

Jurija Součka prepisala na igralsko akademijo, ki jo je končala l. 1968. Svojo igralsko kariero 

je začela v Mestnem gledališču in Drami, sodelovala pa je tudi z ljubljanskim Lutkovnim 

gledališčem. Od l. 1970 ima status svobodne umetnice, ki ga uresničuje kot pesnica, pisateljica, 

šansonjerka, igralka, ilustratorka in pripovedovalka. (Kepic Mohar, 2007) 

Z svojimi mladinskimi deli je Svetlana Makarovič postala ena najuglednejših ustvarjalk 

slovenske mladinske književnosti. Prejela je nagrado Prešernovega sklada l. 1976, leta 2000 pa 

je bila dobitnica Prešernove nagrade, a jo je zavrnila. (Lutar Ivanc, 2006) 

Vrh ustvarjalkinih otroških in mladinskih besedil so pravljice Sapramiška, Pekarna Mišmaš, 

Škrat Kuzma dobi nagrado in fantastične pripovedi Kosovirja na leteči žlici ter Kam pa kam 

kosovirja?. V prvaljičnem svetu so ubesedene in problematizirane temeljne bivanjske teme in 

odnosi, slikane na podobo arheizirane družbe. Tipično je pravljični svet postavljen v vaško 
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okolje ali v živalski pravljici v naravno okolje živali. Za besedila S. Makarovič je značilna 

večplastnost, ki se izraža na vseh sestavinah literarnega dela, morda najopazneje na jezikovni 

ravni ( npr. izrazita inovativnost, poigravanje z večpomenskostjo besede …). (Haramija, 2008b) 

5.1.1 BOLJE NEKAJ KOT NIČ 

 

 

Slika 2: Naslovnica: Svetlanine pravljice (Emka.si, 2019) 

Pravljica Bolje nekaj kot nič je izšla kot ena izmed šestdesetih pravljic v zbirki pravljic Svetlane 

Makarovič z naslovom Svetlanine pravljice leta 2008.  

Glavni junak pravljice je Srečko, ki zaradi revščine in pomanjkanja zapustiti svojo mater in svoj 

dom ter se odpravi proti velikemu mestu. Na poti spozna zlatolaso deklico, ki mu pove, da je 

vila, in mu iz hvaležnosti, ker jo je želel zaščititi pred večernim hladom, obljubi izpolnitev treh 

želja. Srečko se ves vesel odpravi dalje ne vedoč, da čarobni predmeti ne delujejo, zaradi česar 

zaide v težave. Čeprav kralju obljubi, da bo rešil njegovo hčer, princesko, tega ne more storiti, 

ker mora ostati pri krčmarju, dokler s svojim delom ne odplača dolga za obilno večerjo. Med 

streženjem v krčmi ga preseneti zlatolasa deklica, ki vstopi in naroči malinovec. Srečko 

spregleda njeno potegavščino in čeprav je jezen, da deklica v resnici ni vila, ga ta hitro pomiri, 

da je vseeno dobil nekaj predmetov in da bolje nekaj kot nič. S to mislijo se Srečko odloči, da 

ne bo več razmišljal o kraljični in za ženo vzame zlatolaso deklico. Mlada žena se brani hišnih 

opravil z izgovorom, da je vila in da vile ne opravljajo umazanih del. Srečko se ne pritožuje, 

saj ima njegova draga žena vendarle zlate lase, čeprav v resnici ni vila in nekaj je bolje kot nič. 

(Makarovič, 2008) 
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5.2 KAJETAN KOVIČ 

 

Slika 3: Kajetan Kovič (Emka.si, 2019) 

Kajetan Kovič se je rodil učiteljski družini 21. oktobra 1931 v Mariboru. Zgodnjo mladost je 

preživljal v Poljčanah, nato pa se je družina preselila v vas Hrastje Mota blizu Gornje Radgone. 

Tam je spoznal kmečko življenje, tegobe vojne ter pokrajino ob Muri, ki so večkrat del 

njegovega pesniškega ustvarjanja. Šolal se je na klasični gimnaziji v Mariboru ter kasneje l. 

1956 doštudiral primerjalno književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaposlil se je kot 

novinar pri Ljubljanskem dnevniku in Ljudski pravljici, ter do upokojitve delal kot urednik in 

glavni urednik pri Državni založbi Slovenije. V letu 1991 je bil izvoljen za dopisnega člana 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti, od l. 1995 pa je redni član. (Kepic Mohar, 2007) 

Kovič je kot eden najuspešnejših sodobnih slovenskih pesnikov in pisateljev za otroke in 

mladino največ uspeha dosegel s knjigama Moj prijatelj Piki Jakob in Maček Muri. Značilne 

poteze njegovega pisateljevanja so humornost, zvočnost ter povezovanje resničnosti in 

domišljije v igri. Ustvarjalec meni, da je dobra mladinska knjiga prav tako zanimiva za otroke 

kot za odrasle. (Lutar Ivanc, 2006) 
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5.2.1 PAJACEK IN PUNČKA 

 

Slika 4: Naslovnica: Pajacek in punčka (Mimovrste.com, 2019) 

 

Za besedilo slikanice Pajacek in punčka je Kajetan Kovič l. 1985 prejel Levstikovo nagrado. 

Pajacek in punčka je sodobna pravljica, ki je v knjižni izdaji z ilustracijami Jelke Reichman 

postala slikanica. Glavni književni lik je Punčka, ki živi sama in se preživlja s šivanjem in 

prodajo pajackov, v prostem času pa pripoveduje zgodbe. Ker je osamljena, je nesrečna, dokler 

s šivanko ne zabode pajacka, ki oživi. Odloči se, da bo oživela tudi druge pajacke, zato jim 

iglice in šivanke zapiči ali v podplat, v zapestje ali v laket. Pajacke boli, a se na bolečino in na 

življenje privadijo. Za punčko opravljajo vsa opravila in se z njo družijo, a punčki postane 

brezdelje dolgočasno in zaželi si posebnega pajacka. Ko sešije posebnega pajacka, mu rdečo 

buciko zarije naravnost v srce. Oživljen pajacek ji pripoveduje imenitne zgodbe in s polaganjem 

rok prikliče spanec in sanje. Punčka je srečna, dokler ne začne opažati, da se zgodbe pajacka 

slabšajo. Takrat se odloči in mu med spanjem zapiči v srce še eno iglico. Pajacek za tem zopet 

goreče pripoveduje naj zgodbe in tako punčka vedno, ko začuti da pajackova vnema popušča, 

v njegovo srce zapiči novo iglico. Neke noči se punčki sanja, da je pajacku srce tako napolnila 

z iglicami, da umre. Ko se žalostna in nesrečna zbudi, pajacka res ne more oživeti, zaradi česar 

se kaznuje tako, da iglice iz njegovega srca zabada v svoje. Ko izvleče iz pajackovega srca 

zadnjo iglico in jo zapiči v svoje se pajacek prebudi in ji pove, da je imela hude sanje. Pomaga 

ji pobrati iglice iz srca in potem dolgo in srečno živita v hišici z drugimi pajacki. Ne zabadata 

si več iglic v srce, le v zapestje, da ne pozabita, kaj je bolečina. (Kovič, 2011) 
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5.3 DESA MUCK 

 
Slika 5: Desa Muck (Emka.si, 2019) 

 

Rodila se je 29. avgusta 1955 v Ljubljani. Najprej je 

opravljala delo varuške v vrtcu Poljane, nato se je 

za kratek čas zaposlila v gradbenem podjetju kot 

tehnična risarka. Po kratkem predahu se je zopet 

zaposlila v vrtcu z duševno prizadetimi otroki, kjer 

je delala sedem let. Kot igralka v televizijskih 

oddajah Videoigra in Periskop ter celovečernih 

filmih in nadaljevankah je postala znana medijska 

osebnost. Svoje pisateljevanje je začela z 

objavljanjem v Pionirskem listu oziroma Pilu. 

Danes je Desa svobodna umetnica, še vedno znana 

kot televizijska igralka, voditeljica ter gledališka 

igralka. Piše pretežno mladinsko literaturo, stripe, 

podlistke, scenarije, radijske igre in besedila za 

oglase. Živi v Mokronogu s tremi hčerkami. (Kepic 

Mohar, 2007) 
 

Priljubljenost avtorice med mladimi bralci potrjuje petkratna nagrajenost serije Anica v akciji 

Moja najljubša knjiga, v kateri otroci glasujejo za najbolj priljubljeno knjigo sezone. Zbirka 

Anica je bila, kot filmana različica, predvajana v nadaljevanjih tudi na RTV Slovenija. S serijo 

knjig o Anici Pivnik je avtorica dosegla predvsem generacijo bralcev začetnikov, a njena 

mladinska dela so bila na začetku njenega ustvarjanja namenjena predvsem mladostnikom. 

Nagrajeno delo D. Muck je tudi Lažniva Suzi, za katero je leta 1997 prejela večernico, ki je 

najpomembnejša nagrada s področja mladinske književnosti na Slovenskem. (Haramija, 2008a) 

5.3.1 ANICA IN JAKOB 

 

 
Slika 6: Naslovnica: Anica in Jakob (Emka.si, 
2019) 

V knjigi Anica in Jakob je v ospredju medvrstniško 

prijateljsko razmerje med naslovnima likoma, ki sta 

najboljša prijatelja. Nekega dne se Jakob ne zmeni za 

Anico, ki pride k njemu na obisk, ker igra računalniške 

igrice, pozneje pa se situacija obrne, ko Anica Jakoba, 

ki je prišel na obisk k njej, ignorira zaradi gledanja svoje 

najljubše nadaljevanke. Med sporom si izrečeta besede, 

ki bolijo, in se nato drug drugega izogibata. Odrasli 

želijo pomagati, a pri tem niso najbolj uspešni. Aničina 

jeza se stopnjuje, dokler je ne izrazi z uničenjem 

Jakobove risbe, ki visi na šolski razstavi. Svoje dejanje 

obžaluje in njena slaba vest je še večja, ker se začne 

družiti z Jakobom še isti dan. Naslednji dan, ko vsi 

opazijo uničeno risbo, Anica prizna svojo krivdo in 

izrazi svojo bolečino. Jakob ji odpusti in zopet 

postaneta najboljša prijatelja. (Haramija, 2008a) 
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5.4 PRIMOŽ SUHODOLČAN 

 
Slika 7: Primož Suhodolčan (Zalozbakarantanija.si, 
2019) 

Rodil se je 23. maja 1959 v Črni na Koroškem. 

Njegov oče je pisatelj Leopold Suhodolčan. Šolal 

se je v osnovni šoli na Prevaljah, kasneje na 

gimnaziji na Ravnah na Koroškem. Študiral je na 

Fakulteti za sociologijo, politične vede in 

novinarstvo v Ljubljani. Ustvarja pripovedna dela 

za mladino in živi na Ravnah na Koroškem. 

(Kepic Mohar, 2007) 
 

Mladinski pisatelj je znan po zgodbah o Petru Nosu, model za katerega je bil sam, saj si je 

velikokrat potolkel nos in glavo. Znanje o živalih je pridobival na stričevi kmetiji, kjer je 

preživel svojo mladost. O svojih dogodivščinah ter o dogodivščinah svojih prijateljev piše v 

književnih delih, kjer nastopa književni lik Rata. Tudi za svoje ostale knjige trdi, da je vse 

zapisano resnica in da ni nič izmišljeno. Njegove knjige so med najbolj izposojenimi in najbolj 

branimi. Med njegova najbolj priljubljena dela sodijo tudi Živalske novice ter knjiga Košarkar 

naj bo!, ki je po izboru mladih bralcev že štirikrat postala »moja najljubša knjiga«. (Lutar Ivanc, 

2006) 

5.4.1 MAKS PA SANJA 

 
Slika 8: Maks pa Sanja (Emka.si, 2019) 

Naslovna junaka Maks in Sanja sta glavna literarna lika 

otroške detektivke, ki jo je pisatelj P. Suhodolčan napisal v 

obliki dnevnika. Otroka sta skupaj potisnjena v avanturo v 

času poletnih počitnic. Maks zbira rabljene, zavržene 

predmete, zaradi česar pogosto obiskuje bolšji trg. Prijatelj 

Rus mu tam velikokrat kaj podari. Tistega petka mu Rus 

podari škatlo s skrivnostnim predmetom, ki je prejšnji večer 

padla na Rusov avto iz drvečega kombija pred njim. Že isti 

dan Maksa in Sanjo, ki je nanj pazila, obišče sumljiv gospod 

Milan Mlakar ali MM s pretvezo, da išče mlade raziskovalce. 

V naslednjih dneh pride na Maksov dom veliko 

nepričakovanih obiskov, znajdeta pa se tudi v nevarnosti, ko 

morata zbežati pred svojimi sledilci. Maks ugotovi, da so se 

težave začele zaradi skrivnostnega predmeta Iksa. Sanja 

odpelje Maksa v park, da se sprostita, a tam srečata MM-a. 

Maks mu namerava pustiti Iks-a, 

a si v pisarni zadnji hip premisli. Naslednji dan želita pripraviti bojni načrt ob pici, a je pica 

zastrupljena in Maks obleži v kopalnici. Kriminalca se nato izdajata za rešilca in tako otroka 

ugrabita. Naslednji dan se zbudita v ujetništvu. Izkaže se, da je šef kriminalcev, ki so iskali svoj 

izgubljen predmet, MM. Maksu uspe MM-a prelisičiti in kriminalce aretira policist, ki je rešil 

tudi Rusa. (Suhodolčan, 2008) 
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5.5 JANJA VIDMAR 

 

Slika 9: Janja Vidmar (Delo.si, 2019) 

Janja Vidmar se je rodila 19. marca 1962 na Ptuju. V Mariboru, kamor se je družina preselila 

kmalu po njenem rojstvu, je končala osnovno šolo ter I. gimnazijo Maribor. Po končanem 

študiju slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je študirala umetnostno 

zgodovino in slavistiko na Filozofski fakulteti. Trenutno končuje študij na Mariborski fakulteti, 

smer slovenski jezik in pedagogika. Mladinska pisateljica ima status umetnice in piše tudi 

scenarije za filme in nadaljevanke, oglase, sodeluje na podelitvah za bralne značke, gostuje v 

knjižnicah in lektorira. (Kepic Mohar, 2007) 

5.5.1 PINK 

Roman Pink, katerega naslov se nanaša na Jančino neprestano zardevanje, vsebuje 

avtobiografske elemente, ki se kažejo v natančnem poimenovanju književnega prostora, to je 

Maribora, mestnih ulic, trgovin in lokalov, Prve gimnazije in v jezikovnih posebnostih, kot so 

slengovski izrazi in pogovorni jezik. Opisani so dogodki iz mladosti neke generacije in njihovi 

problemi, ki se jim zdijo nerešljivi. Janja Vidmar te dogodke opisuje humorno. Jančina izkušnja 

odraščanja, njene težav s sprejemanjem svojega lastnega telesa, iskanje smisla, postavljanje 

ciljev, je postavljena v čas socializma, oziroma njegovega konca, pred razpadom Jugoslavije. 

V ospredju niso torej le pomembni osebni dogodki, temveč tudi pomembni zgodovinski 

dogodki, povezani s Titom, ki so prepleteni z osebno pripovedjo. Skozi roman je prikazano 

dozorevanje Janice od ponosne Titove pionirke do rokerice, ki na dan Titove smrti izgubi 

nedolžnost in iz otroštva prestopi v ženskost. (Haramija, 2008, v Vidmar, 2008) 

D. Haramija delo Pink označi za večnaslovniško oziroma prepozna, da je namenjeno 

mladostnikom in odraslim. Je namreč značilen primer romana za mladostnike, ki že imajo 

nekatere izkušnje in se lahko identificirajo z liki, čeprav ti živijo v popolnoma drugačnem svetu. 

Branje o svetu brez rdečih rutic, določenih ritualov, neizpolnjenih želja, brez računalnikov in 

mobitelov ter s čisto drugačno glasbo je mladostnikom zanimivo, odraslim pa ob priklicanih 

spominih preteklega časa zbudi nostalgijo. (Haramija, 2008, v Vidmar, 2008) 
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5.6 VINKO MÖDERNDORFER 

 
Slika 10: Vinko Möderndorfer (Rtvslo.si, 2017) 

Rodil se je 22. septembra 1958 v Celju. Po 

opravljeni Pedagoški gimnaziji v Celju je 

diplomiral je na ljubljanski Akademiji za 

gledališče, radio, film in televizijo. Začel je 

kot pesnik, nato pa je svojo literarno pot 

nadaljeval tudi kot pisatelj ter delal kot 

režiser v eksperimentalnem gledališču Glej. 

(Kepic Mohar, 2007)  

 

Möderndorfer je avtor pesniških zbirk z 

intimistično in erotično tematiko, njegova 

proza pa obsega novele in kratke zgodbe ter 

romane. V pripovednih delih opisuje posebno 

tragiko posameznika, zrcaljeno v temah 

erotike in družbenega obrobja. Prejel je 

nagrado Prešernovega sklada, l. 2000, ter dve 

leti kasneje Rožančevo nagrado. (Lutar 

Ivanc, 2006) 
 

5.6.1 JAZ SEM ANDREJ 

Nekatere teme, ki so predstavljene v romanu Jaz sem Andrej, so prijateljstvo, odnosi v razpadli 

družini, generacijsko sobivanje, a v ospredju je tema prve najstniške ljubezni in prva izkušnja 

spolnosti. V zahtevnem obdobju najstništva je soočanje ter raziskovanje spolnosti ter iskanje 

lastne spolne identitete še posebej občutljivo. Z lahkotnim vpletanjem pomembnih družbenih 

vprašanj pisatelj Vinko Möderndorfer opozori na to, kakšen tabu je spolnost tudi v današnjem 

času, na zelo pogoste mite, povezane s spolnostjo, in njenim prikazom v družbi ter velik 

problem pomanjkanja spolne vzgoje. Sonja razmišlja o svoji spolni identiteti in spolni 

usmerjenosti, ko razpravlja z Andrejem, ali je lezbijka. Andrej se o tem pogovori s svojo mamo, 

ki ji o tem ni enostavno govoriti, a je poučena in se zaveda pomena spolne fluidnosti, torej 

prehajanje med dvema ali več spolnimi identitetami v določenem obdobju. Mama da Andreju 

tudi vedeti, da bi ga imela enako rada, tudi če bi bil gej, ga ne obsoja in ne stigmatizira. Izpostavi 

tudi, da bi se svet moral spremeniti in sprejeti različno spolno usmerjene. Sonji njeno 

razmišljanje pomaga ugotoviti, da ni lezbijka. Ženski liki, ki nastopajo v romanu, imajo težave 

pri poimenovanju spolnih organov ali izgovorjavi besede seks in jim je o spolnosti težko 

govoriti. Zaradi zakoreninjenih mitov v naši družbi, da je spolnost nekaj grdega, umazanega, 

Andrej nima primernih informacij o telesu in njegovemu delovanju nasploh. Zaradi tega se tudi 

sramuje svoje jutranje erekcije in po prvem spolnem odnosu občuti razočaranje. (Simetinger, 

2018 v Möderndorfer, 2018) 

»Roman Jaz sem Andrej je lepa in navdihujoča zgodba o zbliževanju, v katerem dva mlada 

človeka počasi stopata v intimen odnos, poln čustvene bližine. Pisatelj je opisal pot, ki jo 

številni mladostniki, ki vstopajo v svet spolnosti, ne prehodijo.« (Simetinger, 2018, v 

Möderndorfer, 2018, str. 171) 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Problematika predsodkov in spolnih stereotipov je aktualna še v današnji moderni družbi, saj 

so spolni stereotipi še vedno navzoči in tako ostaja položaj žensk neenakovreden tudi v 

sedanjosti. S prehodom iz patriarhalne ali moško-središčne družbe se je spremenila tudi vloga 

deklet oziroma žensk v literaturi. Iz pasivnih, skromnih, poslušnih, pobožnih vlog, postavljenih 

večinoma v zasebne sfere so se dekliške/ženske vloge v literaturi spremenile v aktivne, junaške, 

uporne, inteligentne, večdimenzionalne … podobe sodobnih žensk. Zanimalo me bo, ali avtorji 

izbranih del mladinske književnosti (Svetlana Makarovič: Bolje nekaj kot nič, Kajetan Kovič: 

Pajacek in punčka, Desa Muck: Anica in Jakob, Primož Suhodolčan: Maks pa Sanja) ne le 

eksplicitno, ampak tudi implicitno presegajo spolne stereotipe in ali so izbrana dela problemska, 

oziroma ali vsebujejo značilnosti problemske literature po teoriji I. Sakside. Primerjali bomo 

tudi spolno zaznamovanost likov starejših in mlajših generacij. Med seboj bomo primerjali dela 

vsakega izobraževalnega obdobja ter ugotavljali, kako se kaže ali stopnjuje problemskost 

izbranih del glede na starost naslovnika, ki so mu dela namenjena.  

3.2 CILJI RAZISKAVE 

1. Ugotoviti, ali se pojavljajo spolni stereotipi vseh štirih komponent spolnih stereotipov, 

kot so jih opredelili Deaux in Lewis (1984) ter C. L. Martin, C. H. Wood in J. K. Little 

(1990). 

2. Ugotoviti, ali so spolne vloge mlajših generacij v sodobnih delih bolj demokratično 

porazdeljene in ne toliko spolno zaznamovane. 

3. Ugotoviti, ali so spolne vloge starejših generacij v sodobnih delih bolj hierarhične 

(patriarhalne), spolno stereotipne. 

4. Ugotoviti, ali so književni liki v sodobnih delih za mlajše naslovnike bolj spolno 

zaznamovani. 

5. Ugotoviti, katere problemske teme se pojavljajo v delih in ali imajo značilnosti 

problemske literature po teoriji Igorja Sakside (2014). 

6. Ugotoviti, ali so problemske teme v izbranih delih glede na starost naslovnika drugače 

predstavljene (npr. več vulgarizma v delih za najstnike). 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo uporabili kvalitativno literarno analizo po literarni teoriji I. Sakside in 

analizirali spolne stereotipe v šestih sodobnih književnih delih po kategorijah avtorjev Deaux 

in Lewis (1984) ter raziskovalk  C. L. Martin, C. H. Wood and J. K. Little (1990). Uporabili 

smo deskriptivno metodo raziskovanja.  

Pri izboru šestih sodobnih književnih del smo upoštevali več kriterijev. Izbirali smo priporočene 

avtorje sodobne književnosti, ki so navedeni v učnem načrtu za vsako izobraževalno obdobje 

posebej. Pri tem smo bili pozorni, da sta moški in ženski spol enakovredno zastopana in tako 

izbrali avtorja in avtorico za vsako izobraževalno obdobje. Avtor Vinko Möderndorfer sicer ni 

med priporočenimi avtorji v učnem načrtu, a je vključen zaradi avtonomne presoje kvalitete 

njegovega pisanja. Izbrali smo tudi po kriteriju zastopanosti različnih žanrov. 
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3.4 PROUČEVANE ENOTE 

Za vsako izobraževalno obdobje smo izbrali dve deli. Analiziranih izbranih del sodobne 

slovenske mladinske književnosti s problemsko tematiko je torej šest. Ta dela so: 

1. Bolje nekaj kot nič – Svetlana Makarovič (2008); 

2. Pajacek in punčka – Kajetan Kovič (2011); 

3. Anica in Jakob – Desa Muck (2008); 

4. Maks pa Sanja – Primož Suhodolčan (2008); 

5. Pink – Janja Vidmar (2008); 

6. Jaz sem Andrej – Vinko Möderndorfer (2018). 

 Dela smo izbrali s pomočjo učnega načrta za slovenščino. Pregledali smo dela priporočenih ter 

priljubljenih avtorjev, ki so znani tudi po pisanju večnaslovniške literature. Za vsako 

izobraževalno obdobje smo izbrali enega avtorja ter eno avtorico. Pri izbiri del smo upoštevali 

kriterije tematske povezanosti del vsakega izobraževalnega obdobja, spol glavne književne 

osebe ter prisotnost problemske tematike.  

3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Izbrana literarna dela sodobne književnosti (Bolje nekaj kot nič – Svetlana Makarovič (2008), 

Pajacek in punčka – Kajetan Kovič (2011), Anica in Jakob – Desa Muck (2002), Maks pa Sanja 

– Primož Suhodolčan (2008), Pink – Janja Vidmar (2008), Jaz sem Andrej – Vinko 

Möderndorfer (2018)) smo podrobneje analizirali po teoriji problemske tematike Igorja Sakside 

(2014). Dela smo analizirali primerjalno, glede na vsako izobraževalno obdobje.  

Spolne stereotipe, izpisane iz izbranih literarnih del, smo analizirali glede na štiri kategorije, 

povzete po avtorjih Deaux in Lewis (1984): osebnostne lastnosti, vedenjske vloge, zunanji 

videz ter poklici. (Avsec, 2002) Pri tem smo kategorijo osebnostne lastnosti in vedenjske vloge 

združili ter dodali komponento predmeti oz. igrače raziskovalcev C. L. Martin, C. H. Wood in 

J. K. Little (1990). 

3.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Uporabili smo kvalitativno literarno analizo šestih izbranih del sodobne mladinske literature. V 

izbranih delih smo poiskali značilnosti problemske oziroma tabu literature po teoriji Igorja 

Sakside in najprej primerjali knjigi vsakega izobraževalnega obdobja posebej. Knjigi smo 

primerjali po naslednjih kategorijah: tema, perspektiva, zgodba, književna oseba, jezik, 

razpoloženja in subjektivna predstava. Stereotipno zaznamovanost ali nezaznamovanost smo 

določali glede na tri kategorije spolnih stereotipov, povzete po avtorjih Deaux in Lewis (1984), 

ki jih navaja Avsec (2002). In sicer osebne značilnosti in vedenjske vloge, zunanji izgled in 

poklici ter dodali kategorijo avtorjev C. L. Martin, C. H. Wood in J. K. Little igrače oziroma 

predmeti. Za vsako izbrano književno osebo smo izpisali citate, ki označujejo določeno 

književno osebo po teh štirih kategorijah in tako analizirali njihovo stereotipno zaznamovanost 

ali nezaznamovanost glede na spol. Spolno stereotipnost likov starejše ter like mlajših generacij 

smo primerjali v interpretaciji.  
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V interpretaciji smo primerjali tudi izraženost tabujev glede na naslovnika, ki so mu dela 

namenjena oziroma glede na izobraževalna obdobja, v katerem bi izbrana dela obravnavali. 

Primerjali smo torej dela prvega in drugega triletja glede na tretje triletje in ugotavljali, ali se 

razlikujejo v podajanju problemske tematike in stereotipnosti spolnih vlog književnih oseb. 

3.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.7.1 ANALIZA SPOLNE STEREOTIPNOSTI KNJIŽEVNIH LIKOV 

V prvem delu empiričnega dela so predstavljeni glavni književni liki in njihova spolna 

zaznamovanost. Analizirali smo glavne literarne like iz šestih književnih del (Bolje nekaj kot 

nič – Svetlana Makarovič (2008), Pajacek in punčka – Kajetan Kovič (2011), Anica in Jakob – 

Desa Muck (2002), Maks pa Sanja – Primož Suhodolčan (2008), Pink – Janja Vidmar (2008), 

Jaz sem Andrej – Vinko Möderndorfer(2018)), ki smo jih zopet razdelili po obravnavi v 

izobraževalnih obdobjih. Izbrali smo najmanj štiri literarne like za vsako književno delo. Pri 

tem smo bili pozorni, da smo izbrali predstavnike obeh spolov ter književne like razdelili na 

like mlajše generacije ter like starejše generacije.  

Spolno stereotipnost literarnih likov smo analizirali po treh kategorijah, povzetih po avtorjih 

Deaux in Lewis (1984): osebnostne lastnosti, vedenjske vloge, zunanji videz ter poklici. (Avsec, 

2002) Kategorije osebnostne lastnosti in vedenjske vloge smo združili ter ločili maskulino ter 

feminilno komponento. Dodali smo tudi komponento predmeti oz. igrače, ki so jo v svoji 

raziskavi l. 1990 uporabili raziskovalci C. L. Martin, C. H. Wood in J. K. Little. 

1. Spolna stereotipnost književnih likov v književnih delih 1. triletja 

Analizirali smo literarne like sodobne pravljice Svetlane Makarovič: Bolje nekaj kot nič ter 

slikanice Kajetana Koviča: Pajacek in punčka.  

V pravljici S. Makarovič nastopajo liki mlajše ter starejše generacije. Lika mlajše generacije 

(Srečka ter zlatolase deklice) smo analizirali v Tabeli 1, ločeno od likov starejše generacije 

(Mati ter Krčmar), ki sta analizirana v Tabeli 2.  
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Tabela 1: Spolna stereotipnost književnih likov mlajše generacije v književnem delu Bolje nekaj kot nič 

Književno 

delo: 
Svetlana Makarovič: Bolje nekaj kot nič 

Literarni 

liki 

Citati Interpretacija 

1. Osebnostne lastnosti in vedenjske vloge 

Srečko Dimenzija 

maskulinosti 1 
– d) »Pozdravljen, 

kralj,« je rekel, 

kralj pa mu še 

odzdravil ni, tako 

je bil žalosten. 

– »Ubil bom zmaja in 

rešil princesko,« je 

zaklical Srečko, 

kralj pa je zatarnal: 

– »Rajši ne poskušaj, 

še tebe bo požrl.« 

– »Dajte mi meč,« je 

rekel Srečko. In res 

so mu dali meč, 

Srečko pa je 

obljubil, da bo 

drugo jutro šel k 

zmaju in ga ubil. 

(Makarovič, 2008, 

str. 353) 

Dimenzija feminilnosti2 
– a) Bil je priden in pošten 

fant, ki je od srca ljubil 

svojo ubogo mater in ji je 

zmlada rad pomagal pri 

težkemu delu na polju. 

(Makarovič, 2008, str. 

351) 

 

– a) Legala je že mrzla 

večerna rosa in Srečko je 

pomislil, da se bo deklica 

morebiti prehladila v 

večernem hladu, pa je 

slekel svoj razcapani 

suknjič in deklico pokril. 

(Makarovič, 2008, str. 

352) 
 

– b) Res je zasukal prstan, 

sukal ga je in sukal – 

okrog njega pa še zmeraj 

sam gozd, in sove in 

skovirji so se mu smejali. 

(Makarovič, 2008, str. 

352) 

– Srečkov osebni stil 

(direktnost, pustolovstvo, 

nepripravljenost vdati se) v 

izbranem citatu prikazuje 

Srečkovo maskulinost; 

agentnost. 

 

– Pri Srečku pogosto 

izpostavljene so njegove 

feminilne lastnosti (skrbnost 

in negovanje ter 

interpersonalna senzitivnost) – 

tako neposredno kot tudi 

posredno. Srečko je 

zlatolasemu dekletu zaupal, da 

je vila in verjel v čarobno moč 

predmetov, četudi se je že 

izkazalo, da predmeti, ki jih je 

preizkusil, te čarobne moči 

nimajo. V navedenem citatu je 

zaupljivost Srečka smešna še 

pticam, ki so prikazane 

racionalnejše od njega. 

Zlatolasa 

deklica 
Dimenzija maskulinosti ¹ 

 a) in c) »O, glej ga,« je rekla deklica. »Prinesi mi, 

prosim, malinovec s sodo, pa pošteno hladen naj 

bo. »To si me pa pošteno navlekla,« ji je jezno 

rekel. […] 

 »Kaj hočeš,« se je zasmejala deklica, »saj tudi jaz 

nisem vila.« 

 »A tako,« je zavpil Srečko. »Zakaj pa nisi tega 

takoj povedala?« 

 »I, ko mi je bilo pa všeč, da me imaš za vilo,« je 

rekla deklica. »Sicer pa, dala sem ti prstan, kapo in 

mošnjo – bolje nekaj kot nič, ali ne?« (Makarovič, 

2008, str. 355) 

 Lastnosti zlatolase deklice je 

mogoče umestiti v stereotipno 

dimenzijo maskulinosti. 

Najbolj izstopajoči sta njena 

asertivnost (dominantnost) ter 

njena osebna učinkovitost 

(občutek superiornosti). 

Deklica ne obžaluje svoje 

potegavščine, ki ji daje 

samopotrditev, da izgleda kot 

vila in se ne ozira na Srečkova 

čustva, kar stereotipno ni 

značilno za ženske. 

 

 

                                                           
1  a) Asertivnost, b) Neodvisnost od drugih ljudi, c) Osebna učinkovitost, d) Vidiki osebnega stila. 

2   a) Skrbnost in negovanje, b) Interpersonalna senzitivnost, c) Emocionalna ekspresivnost, d) Vidiki osebnega 

stila. 
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2. Zunanji videz 

Srečko  […] je že povsem pozabila, da je kdaj imela sina 

Srečka, in je bila zdaj prav veselo presenečena, da 

ga zares ima, saj je medtem zrasel v postavnega 

mladeniča in še nevesto je pripeljal s seboj. 

(Makarovič, 2008, str. 356) 

 Srečko z zunanjimi 

karakteristikami z izjemo 

njegove spremembe v 

»postavnega mladeniča« na 

koncu zgodbe. Njegov videz 

ga spolno ne zaznamuje. 

Zlatolasa 

deklica 

 Ravno tedaj pa je prišla v gostilno prelepa deklica z 

zlatimi lasmi in Srečko je v nji takoj prepoznal vilo, 

ki mu je izpolnila tri želje. (Makarovič, 2008, str. 

355) 

 Zlatolasa deklica je označena 

le s svojim zunanjim videzom, 

svojo lepoto in posebnimi, 

zlatimi lasmi in nima svojega 

imena.  

3. Poklici 

Srečko – No Srečka pa ni hotelo biti od nikoder, ravnokar je 

pomil posodo in razbil skodelico, za kazen pa je 

moral zdaj kuhati kosilo. (Makarovič, 2008, str. 

354) 

– […] in tako je moral Srečko vse opraviti namesto 

nje, kajti v tisti krčmi se je bil takim opravkom 

lepo privadil. (Makarovič, 2008, str. 356) 

– Opravila, ki jih opravlja 

Srečko, so stereotipno 

značilna za vlogo ženske – 

gospodinje. 

Zlatolasa 

deklica 

 Mlada žena sicer ni bila za nobeno pravo delo. 

Kadar bi na primer morala pomiti posodo ali 

poribati tla, se je izgovarjala, da je vila in da so taka 

dela zanjo preveč umazana […]. (Makarovič, 2008, 

str. 356) 

– Zlatolasa deklica ne dela. 

Namesto nje dela njen mož 

Srečko, kar ni stereotipno. 

4. Predmeti oz. igrače 

Srečko  Krčmar se je na moč razjezil in mu ukazal, da mora 

za kazen poribati tla v krčmi – pa še meč mu je 

vzel. 

 […] »Vrni mi moj meč, da grem ubit zmaja!« 

 »Ne dam,« je rekel krčmar. »Slabo si poribal. Kar 

poglej, kako umazan je pod!« 

 Srečko se je sklonil pa spet ribal tla. Od same jeze 

je tako drgnil, da se mu je krtača zlomila v roki. 

(Makarovič, 2008, str. 354) 

 S tem, ko krčmar Srečku 

odvzame meč, mu na simbolni 

ravni odvzame tudi moč in 

nerealne želje. Zlomljena 

krtača in opravljanje z njo 

ponazarja Srečkovo nemoč ter 

kruto realnost. 

Zlatolasa 

deklica 

 

 »Prstan, kapa in mošnja sploh niso bili čarodejni, 

ampak čisto navadni.« […] 

 »I, ko mi je bilo pa všeč, da me imaš za vilo,« je 

rekla deklica. »Sicer pa, dala sem ti prstan, kapo in 

mošnjo – bolje nekaj kot nič, ali ne?« […] 

 Kadar bi na primer morala pomiti posodo ali 

poribati tla, se je izgovarjala, da je vila […]. 

(Makarovič, 2008, str. 355–356) 

 Deklica Srečka s svojo 

potegavščino osramoti in mu 

tako simbolno odvzame moč. 

Srečko ne upa več na 

nerealno, čarobno življenje in 

se privadi na realnost, 

zadovoljen pomiva posodo, 

riba tla in ostane v podrejenem 

položaju. 

 Uporaba predmetov v 

književnem besedilu ni 

stereotipna. 
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Tabela 2: Spolna stereotipnost književnih likov starejše generacije v književnem delu Bolje nekaj kot nič 

Književno 

delo: 

Svetlana Makarovič: Bolje nekaj kot nič 

Literarni 

liki 

Citati Interpretacija 

1. Osebnostne lastnosti in vedenjske vloge 

Mati Dimenzija 

maskulinosti 1 

 b) Srečko je bil sin 

edinec siromašne 

vdove, ki je živela v 

borni leseni koči 

nekje na robu 

kraljestva za 

devetimi vodami in 

gorami. (Makarovič, 

2008, str. 351) 

Dimenzija 

feminilnosti2 

 Mati mu je za 

popotnico spekla 

črnega kruha, ki ga je 

namočila s svojimi 

grenkimi solzami, da 

bi sinu bolj teknil, in 

Srečko je odšel v svet. 

(Makarovič, 2008, str. 

351) 

 Maskulina lastnost Srečkove 

matere je njena neodvisnost od 

drugih ljudi, saj je sama, sicer 

zaradi življenjskih okoliščin 

(vdova), preživljala sebe in 

svojega sina. 

 Njena ljubezen do sina, 

razvidna v drugem citatu, je 

kazatelj njene skrbi in 

negovanja; feminilne lastnosti. 

Krčmar Dimenzija maskulinosti ¹ 

 a) Krčmar se je na moč razjezil in mu ukazal, da 

mora za kazen poribati tla v krčmi – pa še meč mu 

je vzel. (Makarovič, 2008, str. 354) 

 Krčmar je stereotipen lik z 

lastnostmi asertivnosti – s 

svojim zastrašujočim vedenjem 

in odločnostjo in vztrajnostjo 

doseže, da Srečko svoj dolg 

odplača z delom.  

2. Zunanji videz 

Mati  »[…], potem pa se vrni k meni, svoji stari 

materi.« (Makarovič, 2008, str. 351) 
 Glede videza Srečkove matere 

izvemo le, da je stara. 

Krčmar /  Podatka ni v besedilu. 

3. Poklici 

Mati  Bil je priden in pošten fant, ki je od srca ljubil 

svojo ubogo mater in ji že zmlada rad pomagal pri 

težkem delu na polju. (Makarovič, 2008, str. 351) 

 Srečkova mati opravlja težko 

delo na polju. 

Krčmar   

4. Predmeti oz. igrače 

Mati  Mati mu je za popotnico spekla črnega kruha, […] 

(Makarovič, 2008, str. 351) 
 Črni kruh je simbol 

siromašnosti ter ljubezni do 

svojega otroka.  

Krčmar  […] pa še meč mu je vzel. (Makarovič, 2008, str. 

354) 
 Z odvzemom meča si krčmar 

simbolno pridobi moč nad 

Srečkom. 

 

  

                                                           
1  a) Asertivnost, b) Neodvisnost od drugih ljudi, c) Osebna učinkovitost, d) Vidiki osebnega stila. 

2   a) Skrbnost in negovanje, b) Interpersonalna senzitivnost, c) Emocionalna ekspresivnost, d) Vidiki osebnega 

stila. 
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V slikanici Kajetana Koviča: Pajacek in punčka ne nastopajo književni liki starejše generacije, 

zato sta v nadaljevanju analizirana le glavna književna lika punčka in pajacek za zgodbe v 

Tabeli 3. V slikanici nastopajo odrasli, ki so postavljeni v otroške vloge. 

Tabela 3: Spolna stereotipnost književnih likov mlajše generacije v književnem delu Kajetana Koviča: Pajacek in 

punčka 

Književno 

delo: 
Kajetan Kovič: Pajacek in punčka 

Literarni 

liki 

Citati Interpretacija 

1. Osebnostne lastnosti in vedenjske vloge 

Punčka Dimenzija 

maskulinosti 1 

 a) in d) Premišljevala 

je, kaj naj stori, da bo 

tako kot nekoč, in se je 

spomnila na pajackovo 

občutljivo srce. Kadar 

je začutila, da 

pajackova vnema 

popušča, mu je med 

spanjem kakor koren 

lečen zabodla v srce 

novo iglico in pajacek 

se je spet zavrtel v 

pravilnih obratih. 

(Kovič, 2011, str. 17) 

Dimenzija feminilnosti2 

 c) Počasi je iglico za 

iglico rinila v nedrja, in 

čeprav jo je bolelo, ni 

nehala, ker je hotela 

čutiti vse bolečine, ki 

jih je moral prenesti, ko 

ji je pravil nove in nove 

zgodbe. »Jaz se najgrša 

in najhudobnejša 

punčka,« je hlipala. 

»Ubila sem naj 

pajacka!« In se je tolkla 

po glavi in bi rada 

umrla.« (Kovič, 2011, 

str. 20) 

 Punčkine osebne lastnosti iz 

dimenzije maskulinosti so 

njen občutek superiornosti, 

lahko odločanje (osebni stil) 

ter njeno dominantno 

vedenje do pajackov 

(asertivnost).  

 Za punčko najznačilnejša 

feminilna lastnost je njena 

emocionalna ekspresivnost.  

Pajacek 

za zgodbe 
Dimenzija 

maskulinosti ¹ 

 d) »Ubila sem te,« je 

še zmeraj hlipala 

punčka. »Kje pa,« je 

rekel pajacek. »Saj 

vidiš kako sem živ. 

Imela si samo hude 

sanje.«  

 »O, ali res?« je 

vzdihnila punčka in si 

brisala solze. »Pa ja,« 

je rekel pajacek, ki je 

znal delati tudi sanje, 

in ji previdno pobral 

vse iglice iz srca. 

(Kovič, 2011, str. 21) 

Dimenzija feminilnosti ² 

 a) in d) Pajacek, ki je 

bil malo žalosten in 

malo objesten, se je 

najprej malo nasmehnil 

in malo nakremžil. 

Potem se je še malo 

priklonil in rekel: »Jaz 

sem pajacek za zgodbe 

in ti si najlepša 

punčka.« Ura je tekla in 

zunaj je bil že dan, 

pajacek in punčka pa 

sta še kar sedela pri 

oknu in se med sabo 

hvalila. (Kovič, 2011, 

str. 13–16) 

 

 

 

 Pajackova maskulina lastnost 

je njegova upornost, 

nepripravljenost vdati se 

(osebni stil), saj se 

punčkinemu izkoriščanju 

upre tako, da ji naredi hude 

sanje.  

 

 Njegov osebni stil – blaga 

telesna govorica ter vdanost, 

popolna posvetitev punčki 

(skrbnost in negovanje) sta 

njegovi feminlini lastnosti. 

                                                           
1  a) Asertivnost, b) Neodvisnost od drugih ljudi, c) Osebna učinkovitost, d) Vidiki osebnega stila. 

2   a) Skrbnost in negovanje, b) Interpersonalna senzitivnost, c) Emocionalna ekspresivnost, d) Vidiki osebnega 

stila. 
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2. Zunanji videz 

Punčka – Potem se je še malo priklonil in rekel: »Jaz sem 

pajacek za zgodbe in ti si najlepša punčka!« (Kovič, 

2011, str. 13) 

– Punčka je opisana kot 

najlepša punčka s strani 

pajacka. Vizualno pa je 

predstavljena skozi 

spremljajočo ilustracijo Jelke 

Reichman.  

Pajacek 

za zgodbe 

– »Ti si lep, lepši, najlepši pajacek!« je zaklicala 

punčka. (Kovič, 2011, str. 13) 
– Pajacka punčka označi za 

najlepšega pajacka. Tudi 

pajackovo vizualno podobo 

v slikanici ustvari J. 

Reichman. 

3. Poklici 

Punčka – Zato si je zgodbe izmišljala sama in si jih tudi sama 

pripovedovala. […] med tednom je šivala pajacke iz 

pisanega blaga. Prodajala jih je v mesto, 

marsikaterega je tudi obdržala, ker se od njega ni 

mogla ločiti. (Kovič, 2011, str. 3) 

– Tako se je punčki svet spet obrnil na lepo stran. 

Gospodinjski pajacki so loščili, brisali, kuhali, šivali, 

prali in zidali, citraši so citrali, poštarji tekali, naj 

pajacek pa ji je pravil zgodbe in delal sanje. (Kovič, 

2011, str. 16) 

– Punčka se sama preživlja kot 

šivilja in prodajalka, v 

prostem času pa je tudi 

umetnica. Ko oživi pajacke, 

ti namesto nje postorijo vse 

in punčka živi v brezdelju. Iz 

stereotipnih poklicnih vlog 

preide punčka v vlogo 

uspešne vodje svojih 

»zaposlenih«.  

Pajacek 

za zgodbe 

– Pajacek ni bil le pajacek za zgodbe, ampak je znal s 

polaganjem rok priklicati tudi spanec in sanje. […] 

Zgodbe, ki jih je znal pajacek, se niso dale prešteti in 

vse so bile imenitne in krasne. (Kovič, 2011, str. 16) 

– Pajackova poklicna vloga je 

vloga umetnika in naravnega 

zdravilca.  

4. Predmeti oz. igrače 

Punčka  Punčki je živi pajacek ugajal in sklenila je oživiti tudi 

druge. Vzela je pest iglic in bucik, zbrala iz vseh 

kotov pisane možičke in jih začela prebadati. (Kovič, 

2011, str. 8) 

– Predmeti povezani s punčko 

so igle in bucike. Z njimi 

ima nadzor nad pajacki – 

njenimi igračami, ki zaradi 

zbadanja z iglami oživijo.  

Pajacek 

za zgodbe 
 A čeprav je imel pajacek veliko in močno srce, ga je 

punčka tako napolnila z iglicami, da v njem ni bilo 

več prostora niti za kapljico krvi. (Kovič, 2011, str. 

17) 

– Iglice so pri pajacku za 

zgodbe zapičene v njegovo 

srce. V tem primeru 

simbolizirajo čustvene 

bolečine. 

 

2. Spolna stereotipnost književnih likov v književnih delih drugega triletja 

Analizirali smo literarne like realistične proze Dese Muck: Anica in Jakob ter otroške 

detektivke Primoža Suhodolčana: Maks pa Sanja.  

V književnem delu Anica in Jakob nastopajo liki mlajše ter starejše generacije. Lika mlajše 

generacije (Anico in Jakoba) smo analizirali v Tabeli 4, ločeno od likov starejše generacije 

(Mama, Zvonko), ki sta analizirana v Tabeli 5.  
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Tabela 4: Spolna stereotipnost književnih likov mlajše generacije v književnem delu Dese Muck: Anica in Jakob 

Književno 

delo: 
Desa Muck: Anica in Jakob 

Literarni 

liki 

Citati Interpretacija 

1. Osebnostne lastnosti in vedenjske vloge 

Anica Dimenzija 

maskulinosti 1 

– d) S flumastrom ji je 

narisala očala, brke 

in velikanske zobe. 

Malo je pomišljala, 

nato pa poleg 

napisala STARA 

BABA. In zbežala. 

(Muck, 2002, str. 

41–42) 

Dimenzija feminilnosti2 
– b), c) Anica je s težavo 

pogledala Jakoba. 

Brada mu je še vedno 

lahno drhtela in nos se 

mu je rdeče svetil. Bilo 

ji je hudo. Zares hudo. 

Pa je zajokala še ona. 

(Muck, 2002, str. 53) 

– Aničino uporništvo je vidik 

osebnega stila, ki ga uvrščamo 

v dimenzijo maskulinosti. 

– Izstopajoče feminilne lastnosti 

Anice so njeno intenzivno 

čustvovanje (emocionalna 

ekspresivnost) in njena 

tenkočutnost (interpersonalna 

senzitivnost).  

Jakob Dimenzija 

maskulinosti ¹ 
– »Hura!!!« Jakob je 

poskakoval na stolu. 

»Premagal sem jih! 

Zdaj sem že na 

naslednjem planetu! 

Tako daleč še nisem 

prišel, Anica! Če 

bom zdaj nehal, bom 

moral še enkrat od 

začetka!« (Muck, 

2002, str. 10) 

 

Dimenzija feminilnosti ² 
– »Anica, prišel sem se 

opravičit. […] Žal mi je 

in nočem biti več 

skregan s tabo!« […] 

Šla sta v Aničino sobo 

in se šla monopoli do 

večera. Jakob je bil zelo 

zabaven in Anica je 

opazila, kako pazi, da 

ne bi preveč zmagoval. 

Da, Jakob je bil pravi 

prijatelj, ona pa … 

(Muck, 2002, str. 45–

46) 

– Jakobova najznačilnejša 

maskulina lastnost je njegova 

ambicioznost (asertivnost), 

zaradi katere želi zmagati v 

igrici in ignorira Anico (citat). 

– Jakob v citatu prvi stori korak 

in izrazi željo po umirjanju 

napetosti in negativnih čustev 

in s tem pokaže svojo 

skrbnost, kar je njegova 

izstopajoča feminilna lastnost. 

2. Zunanji videz 

Anica 

 
Slika 11: Jakob in Anica (Muck, 2002, str. 64) 

– Vizualno podobo Anice je 

ilustrirala Ana Košir. 

Jakob – Vizualno podobo Jakoba je 

ilustrirala Ana Košir. 

                                                           
1  a) Asertivnost, b) Neodvisnost od drugih ljudi, c) Osebna učinkovitost, d) Vidiki osebnega stila. 

2   a) Skrbnost in negovanje, b) Interpersonalna senzitivnost, c) Emocionalna ekspresivnost, d) Vidiki osebnega 

stila. 



38 
 

3. Poklici 

Anica – Lahko se bosta šla skrivalnice ali črnega Petra, 

sestavila veliko hišo iz kock in se šla družino z 

lutkami, lahko se bosta igrala bolnico … […]. 

(Muck, 2002, str. 6) 

– Anica si želi igre aktivnih, 

inteligentnih poklicnih vlog 

ter prav tako skrbnih, 

negovalnih poklicnih in 

družinskih vlog.  

Jakob – Jakob je bral že od petega leta dalje, […] Jakobove 

figurice iz plastelina so veliko lepše od njenih […]. 

(Muck, 2002, str. 28) 

– Poiskala je slike Jakobovega razreda in hitro našla 

Jakobovo risbo. Bila je najlepša od vseh. (Muck, 

2002, str. 40) 

– Jakob je po opisih Anice 

nadarjen umetnik ter 

intelektualec.  

4. Predmeti oz. igrače 

Anica – Končno je bila ura toliko, da je lahko prižgala 

televizor. Na vrsti je bila njena najljubša 

nadaljevanka. ( Muck, 2002, str. 17) 

– Aničino gledanje 

nadaljevanke je enakovredno 

simboličnemu pomenu branja 

pravljic in romanov. Poudarja 

pretirano čustvenost ženskega 

spola in simbolizira umik in 

pomanjkanje čuta za realnost.  

Jakob – »Samo še te vesoljske pošasti postreljam,« je 

zamomljal, ko je vstopila v njegovo sobo. Z roko je 

mrzlično premikal računalniško miško, oči pa je 

imel prilepljene na zaslon. Anica je sedla na 

posteljo in začela brskati po knjigah, ki jih je imel 

Jakob cele kupe. (Muck, 2002, str. 8–9) 

– Jakobovo igranje 

računalniških igric simbolizira 

njegovo aktivnost, 

ambicioznost in učinkovitost 

(asertivnost) ter pustolovstvo 

(osebni stil). Torej lastnosti 

dimenzije maskulinosti.  

 

Tabela 5: Spolna stereotipnost književnih likov starejše generacije v književnem delu Dese Muck: Anica in Jakob 

Književno 

delo: 
Desa Muck: Anica in Jakob 

Literarni 

liki 

Citati Interpretacija 

1. Osebnostne lastnosti in vedenjske vloge 

Mama Dimenzija 

maskulinosti 1 

/ 

Dimenzija feminilnosti2 
– a) in b) »Menda si se skregala z 

Jakobom …« je začela mama. 

[…] 

– »Bila sta vendar tako dobra 

prijatelja. A ni škoda?« […] 

– Malo razmisli. Če se boš hotela 

pogovoriti, bom v kuhinji,« je 

dejala mama. (Muck, 2002, str. 

25–28) 

– Književni lik Aničine mame je 

omenjen v odnosu do Anice, 

zaradi česar je v ospredju 

dimenzija feminilnosti, potez 

dimenzije maskulinosti ni. 

Značilni lastnosti Aničine 

mame sta njena skrbnost in 

negovanje ter interpersonalna 

senzitivnost. 

                                                           
1  a) Asertivnost, b) Neodvisnost od drugih ljudi, c) Osebna učinkovitost, d) Vidiki osebnega stila. 

2   a) Skrbnost in negovanje, b) Interpersonalna senzitivnost, c) Emocionalna ekspresivnost, d) Vidiki osebnega 

stila. 
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Zvonko Dimenzija 

maskulinosti ¹ 

/ 

Dimenzija feminilnosti ² 

– a) In Jakob … Anica je čisto 

razločno videla, kako so ga 

oblile solze. Oče je počepnil 

k njemu, ga objel in mu 

začel nekaj prigovarjati. 

(Muck, 2002, str. 51) 

– Književni lik Jakobovega 

očeta Zvonka je omenjen v 

odnosu do Jakoba in Anice. 

Izpostavljene so njegove 

feminilne lastnosti – njegova 

skrbnost in negovanje. 

2. Zunanji videz 

Mama 

 
Slika 12: Aničina mama, prikazana spolno stereotipno (Muck, 2002, 
str. 16) 

– Vizualno podobo Aničine 

mame je ilustrirala Ana Košir.  

Zvonko 

 
Slika 13: Jakobov oče ni prikazan spolno stereotipno (Muck, 2002, 
str. 13) 

– Vizualno podobo Zvonka je 

ilustrirala Ana Košir 

3. Poklici 

Mama – »»Lahko se gresta monopoli!« se je iz kuhinje 

oglasila mama.« (Muck, 2008, str. 46) 
– V književnem besedilu ni 

podatka o poklicu Aničine 

mame. Omenjena je le v vlogi 

matere in gospodinje. 

Zvonko – Ta čas pa si lahko pri meni v kuhinji. Učim se peči 

jabolčni zvitek. (Muck, 2008, str. 15) 
– V književnem besedilu ni 

podatka o poklicu Zvonka. 

Omenjen je le v vlogi očeta in 

gospodinjca.  

4. Predmeti oz. igrače 

Mama – Mama je ždela za šivalnim strojem. (Muck, 2008, 

str. 16) 
– Aničina mama uporablja 

predmete, ki simbolizirajo 

njeno vlogo gospodinje. 

Zvonko – Okrog pasu je imel zavezan predpasnik in bil je 

videti, kot bi se cel dan valjal po moki. (Muck, 

2008, str. 13) 

– Zvonko, Jakobov oče, 

uporablja predmete, ki 

simbolizirajo njegovo vlogo 

gospodinje. 
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V književnem delu Maks pa Sanja nastopajo liki mlajše ter starejše generacije. Lika mlajše 

generacije (Maks in Sanja) smo analizirali v Tabeli 6, ločeno od izbranih likov starejše 

generacije (Mati, Milan Mlakar (MM), Rus (Hinko)), ki so analizirani v Tabeli 7.  

Tabela 6: Spolna stereotipnost književnih likov mlajše generacije v književnem delu Primoža Suhodolčana: Maks 

pa Sanja 

Književno 

delo: 
Primož Suhodolčan: Maks pa Sanja 

Literarni 

liki 

Citati Interpretacija 

1. Osebnostne lastnosti in vedenjske vloge 

Maks Dimenzija maskulinosti 1 
– b) Želel je uživati tukaj in 

zdaj in ničesar drugega. 

Pri tem ni potreboval 

nikogar, saj je bil sam 

sebi najboljša družba.  

(Suhodolčan, 2008, str. 

11) 

Dimenzija feminilnosti2 
– b) Če ga je kdo kadarkoli 

pripravil do razmišljanja, 

je bila to samo ona. […] 

Mogoče sem res preveč 

zaupljiv. Mogoče res 

preveč rad verjamem, da 

so vsi ljudje v resnici 

dobri in da imajo vedno 

častne namene. 

(Suhodolčan, 2008, str. 

84–85) 

– Za Maksa najznačilnejša 

lastnost dimenzije 

maskulinosti je njegova 

neodvisnost od drugih 

ljudi, njegova 

samozadostnost in 

individualizem.  

– Njegova najznačilnejša 

feminilna lastnost je 

njegova zaupljivost in 

vdanost Sanji. 

Sanja Dimenzija maskulinosti ¹ 
– a), c) in d) »Kako, če si 

pa rekla da ga ni tu?« 

– »Bla, bla, sem in tja! No 

poglej okoli sebe, a je tu? 

Jaz ga ne vidim.« […] 

– »Točno, ne vidiš ga, ker 

ga tukaj ni,« je Sanja kar 

sama odgovorila. »Nas so 

učili, da če kaj vprašaš, 

moraš vprašanje tudi 

natančno postaviti. Tu so 

vrata, tu je zvonec, tu sem 

jaz, tu si ti. Maksa pa ni.« 

(Suhodolčan, 2008, str. 23) 

Dimenzija feminilnosti ² 
– c) Če je lahko bil Maksi 

cel dan tiho, je morala 

Sanja čim več govoriti. 

Maksi si je pripovedoval 

navznoter, Sanja pa je 

govorila samo navzven. 

Če ne bi govorila, bi jo 

od vseh besed in misli, ki 

so nastajale v njenem 

telesu, nekega dne lahko 

še razneslo. (Suhodolčan, 

2008, str. 30–31) 

– Sanjine značilne 

maskuline osebnostne 

poteze so njena 

dominantnost 

(asertivnost), 

samozaupanje in 

občutek superiornosti 

(osebna učinkovitost) ter 

direktnost in vztrajnost 

(osebni stil).  

– Najbolj izstopajoča 

feminilna lastnost je 

njena emocionalna 

ekspresivnost; 

teatralnost in 

komunikativnost.  

2. Zunanji videz 

Maks – V vsakem primeru pa si je potem dobro skrtačil zobe in se 

pogledal v ogledalo. Hm, frizura je prava, zobje so kolikor 

tolikor beli, za obrit pa še ni kaj. Maksi, ti si faca! 

(Suhodolčan, 2008, str. 56) 

– Maks je s svojim 

videzom zadovoljen in 

poskrbi za osebno 

higieno. 

Sanja – Oh, ta Sanja, bi znala reči Maksova mama. […] Pa če ne 

bi imela tako močno strupeno zelenih las. Pa če ne bi bila 
– Sanja ni podvržena ali 

obremenjena z 

                                                           
1  a) Asertivnost, b) Neodvisnost od drugih ljudi, c) Osebna učinkovitost, d) Vidiki osebnega stila. 

2   a) Skrbnost in negovanje, b) Interpersonalna senzitivnost, c) Emocionalna ekspresivnost, d) Vidiki osebnega 

stila. 
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ves čas oblečena samo v črno. (Suhodolčan, 2008, str. 

11) 

– Ko si je šla kupiti čevlje, je pomerila prve, rekla okej, in 

to je bilo to. Nič izbiranja, nič pomerjanja v nedogled, 

vse to je bilo zanjo popolna izguba časa. Življenje je 

prekratko, da bi sedem ur izbirala med rahlo temno sivo 

in srednje svetlo sivo barvo. (Suhodolčan, 2008, str. 39) 

estetskimi pričakovanji 

družbe. S svojo podobo 

se stereotipnim 

pričakovanjem upira. 

3. Poklici 

Maks – »Drugače pa delam na prenosu kinetične energije v 

povezavi z maksimalnim odnosom od trdih delcev v 

atmosferi.« (Suhodolčan, 2008, str. 25) 

– Šport zanj ni bil miganje, tekanje, skakanje in kar je še 

tega. Zanj je bil šport samo znanost in nič drugega! 

Izračunal je, kako pri košarki s čim manj napora okroglo 

pošlješ skozi krog. (Suhodolčan, 2008, str. 39) 

– Maks se ukvarja z 

znanostjo, ki je zanj 

edini »šport«.  

Sanja – Sanja je torej z vso vnemo prevzela vlogo nadzornice v 

sosednji hiši. No, pri tem odgovornem delu je hotela biti 

bolj vzgojiteljica kot pa huda paznica. Čeprav je bila od 

Maksa starejša le tri dni, je že pri vhodnih vratih začela: 

»Maksi, a imaš zobe skrtačene? Da ne bi sam pacal po 

kuhinji, bom jaz! Pa sveže nogavice si daj gor! In ta nove 

gate tudi. Tiste od včeraj pa daj v koš za perilo.« 

(Suhodolčan, 2008, str. 30–31) 

– Sanjina poklicna vloga 

je stereotipna, saj kot 

vzgojiteljica za Maksa 

skrbi in kuha kot za 

lastnega otroka. 

4. Predmeti oz. igrače 

Maks – Maks pa je rad zbiral tisto, česar nihče drug ni želel. 

Lahko je bil to zdrsan čevelj, zarjavela lopata, zlomljen 

glavnik, prežvečen čigumi, zvita konjska podkev, razsut 

mlinček za kavo ali pa neki popolnoma navaden kamen. 

(Suhodolčan, 2008, str. 19) 

– Maks se poistoveti z 

zavrženimi predmeti, saj 

simbolično predstavljajo 

izobčenost iz družbe in 

njegovo željo po 

sprejetosti. 

Sanja – Pri tem se je večkrat spomnila na svoje otroške dni, ko je 

sama še previjala barbike in plastičnim fantičkom tiščala 

dude v usta. (Suhodolčan, 2008, str. 30) 

– »Prav, kakor hočeš,« je rekla in potisnila sekiro med 

podboj in vrata. Z vso težo se je naslonila na ročaj in 

vrata so hrskajoč popustila. (Suhodolčan, 2008, str. 70) 

– Sanjina uporaba 

predmetov v otroštvu je 

stereotipna, saj 

simbolizira njeno 

»naravno« vlogo matere. 

V drugem citatu Sanja 

uporabi sekiro, da odpre 

vrata in reši Maksa, ki je 

za njimi, kar ni 

stereotipno.  
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Tabela 7: Spolna stereotipnost književnih likov starejše generacije v književnem delu Primoža Suhodolčana: 

Maks pa Sanja 

Književno 

delo: 
Primož Suhodolčan: Maks pa Sanja 

Literarni liki Citati Interpretacija 

1. Osebnostne lastnosti in vedenjske vloge 

Mati Dimenzija 

maskulinosti 1 

/ 

Dimenzija 

feminilnosti2 
– a) in b) »O, kakšne 

skrbi mi delaš! Kako 

si spal? A si včeraj 

kaj jedel? Kaj boš 

danes delal?« 

(Suhodolčan, 2008, 

str. 93) 

– Mati je označena z 

lastnostmi iz dimenzije 

feminilnosti – skrbnostjo 

do sina Maksa ter njeno 

zaskrbljenostjo 

(interpersonalno 

senzitivnostjo). 

Milan Mlakar 

(MM) 
Dimenzija 

maskulinosti¹  
– a) MM je stopil do 

njega, ga prijel za 

majico, ga potegnil k 

sebi in mu grozeče 

zasikal: »Zadnjič te 

vprašam! Kje je 

Iks?«« (Suhodolčan, 

2008, str. 90) 

Dimenzija 

feminilnosti² 
/ 

– MM je lik, ki je označen 

kot izrazito stereotipno le 

z lastnostmi maskulinosti. 

Njegovo vedenje je 

asertivno – agresivno, 

dominantno in 

ambiciozno. 

Rus (Hinko) Dimenzija 

maskulinosti¹ 
– d) V resnici mu je 

bilo ime Hinko, Rus 

pa so mu pravili zato, 

ker je bil menda že 

velikokrat v Rusiji. 

(Suhodolčan, 2008, 

str. 15) 

Dimenzija 

feminilnosti² 
– a) Še dobro, da je bil 

tam Rus, ki mu je 

velikokrat kaj podaril. 

Ta svojim prijateljem 

nikoli ni računal. 

(Suhodolčan, 2008, 

str. 15) 

– Izpostavljena maskulina 

lastnost Rusa je njegov 

osebni stil – pustolovstvo. 

– Izpostavljena feminilna 

lastnost je njegova 

skrbnost; pripravljenost 

pomagati in prijaznost. 

2. Zunanji videz 

Mati / – Videz Maksove mame ni 

opisan v besedilu. 

Milan Mlakar – Takoj je ocenila, da je ta tip popolnoma podoben 

kakšnemu od tistih, ki na televiziji oglašujejo 

moderni uspešni svet. Obleka, kravata, fino obrit 

in ves polizan. Stal je tam, kot da bi ga pravkar 

izrezali iz kakšne revije. (Suhodolčan, 2008, str. 

23) 

– Videz Milana Mlakarja 

opiše Sanja kot preveč 

urejen – kot iz reklame, 

ali revije. Z njim MM 

kaže svojo poslovno 

uspešnost in pomembnost. 

Rus (Hinko) – No, s svojim okroglim obrazom, svetlimi lasmi in 

toplim pogledom bi mogoče res lahko imel 
– Videz Rusa je opisan 

tako, da je hkrati označen 

kot prijeten, topel človek. 

                                                           
1  a) Asertivnost, b) Neodvisnost od drugih ljudi, c) Osebna učinkovitost, d) Vidiki osebnega stila. 

2   a) Skrbnost in negovanje, b) Interpersonalna senzitivnost, c) Emocionalna ekspresivnost, d) Vidiki osebnega 

stila. 
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prednike s tistega konca sveta, vendar je bilo to 

Maksu vseeno. (Suhodolčan, 2008, str. 15) 

3. Poklici 

Mati – »Saj boste pazili nanj, veste, zvečer rad malo bere, 

ker drugače ne more zaspati, pa tisto pižamo naj 

vzame s sabo, pa …« (Suhodolčan, 2008, str. 87) 

– Maksova mati v 

književnem besedilu 

nastopa izključno v vlogi 

matere. Tudi to vlogo 

prepusti drugim, ko gre na 

počitnice. 

Milan Mlakar 

(MM) 

– »Najbolj uspešni so bili s prevarami in 

goljufijami. […]« »[…] Ker jim je tako dobro šlo, 

so začeli še s krajami.« (Suhodolčan, 2008, str. 

98) 

– MM je prevarant, goljuf 

in kradljivec. 

Rus (Hinko) – Vedel je, da Rus ni samo prodajal, ampak je imel 

vedno pripravljeno tudi kakšno napeto in 

zanimivo zgodbo. (Suhodolčan, 2008, str. 15) 

– Rus je poklicno usmerjen 

v prodajo, znan pa je tudi 

kot pripovedovalec 

zgodb. 

4. Predmeti oz. igrače 

Mati – »Včeraj sem te cel dan klicala. Kje si bil?« 

(Suhodolčan, 2008, str. 93) 
– Omenjena je le njena 

uporaba telefona, s 

katerim preverja svojega 

sina. 

Milan Mlakar – Na prvi pogled se jima je pisarna zdela velika kot 

šolska telovadnica. Bila je skoraj prazna. Na desni 

je bila pisalna miza, na levi pa omara od tal do 

stropa. MM je stal pri oknu. V roki je držal 

skodelico kave in gledal dol na mesto. 

(Suhodolčan, 2008, str. 59) 

– Pisarna Milana Mlakarja, 

opremljenost in njena 

lokacija simbolizira 

njegovo vzvišenost nad 

ostalimi in deluje 

zastrašujoče. 

Rus (Hinko) – Z enega od teh potovanj je prinesel tudi ogromno 

kučmo, ki jo je od takrat naprej nosil poleti in 

pozimi. (Suhodolčan, 2008, str. 15) 

– Ogromna kučma je 

zaščitni znak Rusa, ki ga 

ločuje od ostalih in 

simbolizira njegovo 

pustolovstvo. 

 

3. Spolna stereotipnost književnih likov v književnih delih 3. triletja 

Analizirali smo literarne like mladinskih problemskih romanov Janje Vidmar: Pink ter Vinko 

Möderndorfer: Jaz sem Andrej. 

V književnem delu Pink nastopajo liki mlajše ter starejše generacije. Like mlajše generacije 

(Janca, Nada, Mirko) smo analizirali v Tabeli 8, ločeno od likov starejše generacije (Mama, 

Oče), ki sta analizirana v Tabeli 9.  
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Tabela 8: Spolna stereotipnost književnih likov mlajše generacije v književnem delu Janje Vidmar: Pink 

Književno 

delo: 
Janja Vidmar: Pink 

Literarni 

liki 

Citati Interpretacija 

1. Osebnostne lastnosti in vedenjske vloge 

Janca Dimenzija maskulinosti 1 
– d) Poganjalo jo je tekoče 

gorivo in celo mamin 

svareči stavek: »Pazi, da 

ne boš kdaj ko ata!« jo je 

prijetno grel, medtem ko 

je odvrgla atovo jopo v 

bližnji jarek in jo je 

Cvele spodbujal k še. 

(Vidmar, 2008, str.83) 

Dimenzija feminilnosti2 
– c) Čutila je, kako 

rdečina na njenem vratu 

prestopa bregove. Z 

močjo misli je skušala 

ustaviti poplavo v lica. 

Vse zaman. […] Zakaj 

se vedno vsi spravljajo 

nanjo? (Vidmar, 2008, 

str. 18) 

– Janičin osebni stil –

uporništvo – je del 

dimenzije maskulinosti. 

 

– Emocionalna ekspresivnost 

je njena najznačilnejša 

feminilna lastnost. Njeno 

intenzivno čustvovanje 

izdaja njeno zardevanje. 

Nada Dimenzija maskulinosti¹ 
– d) »Farbam, pa še 

kmetica sn,« je pred 

sošolko Nado razgrnila 

kozmično zaroto proti 

sebi.  

– »Pa še grda si tudi,« ji je 

sošolka Nada pomagala 

razširiti dejstva. […] 

– »Pa še zobi ti štrlijo.« 

(Vidmar, 2008, str. 51) 

Dimenzija feminilnosti² 
– a) »Miadva greva 

zvečer v kino Union. 

Greta poleg?« […] 
– »Rufni me« je 

pokimala Janca in 

objeli sta se kot 

utopljenki na splavu, z 

jato morskih psov pod 

sabo. »Rada te mam.« 
»Jaz tebe tudi.« 

(Vidmar, 2008, str. 

134) 

– Najbolj izstopajoča lastnost 

Nade je njena direktnost, 

torej njen osebni stil.  

 

– Nadina najbolj feminilna 

lastnost je njena vdanost in 

pripravljenost pomagati 

Janci (skrbnost), ki jo želi 

vedno vključiti v svoje 

življenje.  

Mirko 

(Mirč) 
Dimenzija maskulinosti¹ 
– a) »S svojimi nebeško 

modrimi očmi je ošvrknil 

Janco in ji mimogrede 

šepnil na uho: »Jaz bi se 

zabavo, ne zajebavo.« 

Šele v tistem trenutku je 

dojela, da ji z 

razpravljanjem o politiki 

potrpežljivo sporočata, 

naj se pobere s sestanka 

za odrasle. […] Šminker 

Mirč je bil luksuz.« 

(Vidmar, 2008, str. 106) 

Dimenzija feminilnosti² 
– c) »»Všeč mi je, da si v 

poplavi tolikih bjond 

ostala temnolaska, ta 

bolše,« jo je pohvalil, 

da so se ji raztapljale 

kosti in je trzala od 

elektrike, ki jo je 

proizvajal njegov 

paralizator.« (Vidmar, 

2008, str. 133) 

– Mirkova dominantnost in 

arogantnost, ki jo izkaže 

nad Janco v prvem citatu, 

ko se pogovarja o politiki, 

dokazujeta njegovo 

asertivnost, ki sodi v 

dimenzijo maskulinosti. 

 

– Najbližje feminilni lastnosti 

Mirka je njegova pohvala 

Janičine zvestobe sebi, s 

katero izkaže svoja čustva 

do nje. 

 

 

 

 

                                                           
1  a) Asertivnost, b) Neodvisnost od drugih ljudi, c) Osebna učinkovitost, d) Vidiki osebnega stila. 

2   a) Skrbnost in negovanje, b) Interpersonalna senzitivnost, c) Emocionalna ekspresivnost, d) Vidiki osebnega 

stila. 
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2. Zunanji videz 

Janca – Tudi odnos do lastnega telesa je izpostavila 

najrazličnejšim škodljivim učinkom reklam, grozljivk 

in skopih razlag o anatomiji človeškega telesa pri uri 

biologije. (Vidmar, 2008, str. 34) 

 

– […] očetova zelena flanelska srajca, drap razvlečena 

jopa s preperelimi zelenkastimi madeži na komolcih in 

očetov volnen plašč z ovratnikom iz umetnega krzna. 

Potrebuje samo še leviske. (Vidmar, 2008, str. 59) 

 

– […] Kaj ji te fali? Zakaj rine v druge čevlje, čeprav so ji 

njeni še vedno prav? Počutila se je kot ozdravljena po 

dolgotrajni bolezni. Počutila se je kot bogatašinja brez 

ficka v žepu. Počutila se je kot boginja brez gozdnih 

živali, srn, lisic pa to. (Vidmar, 2008, str. 120) 

– Z izbranimi citati je 

predstavljena Jancina 

sprememba telesnega 

videza in stila oblačenja ter 

hkrati njene samopodobe in 

odnosa do lastnega telesa. 

Janca se pretirano ukvarja s 

svojim telesnim izgledom 

in je podvržena 

pričakovanjem družbe, kar 

je stereotipno žensko.  

– Njena izbira oblačil ni 

stereotipno značilna za 

ženski spol. 

Nada – Sošolka Nada je medtem pripadnost hipijevski 

generaciji že zamenjala […]. Zlepljene lase si je 

posprejala z zelenim lakom iz Lipnice, ki ga je bilo 

mogoče komaj razločiti na njenih gostih, temnih laseh. 

In tudi irokeza se ji je zaradi težke čupe vedno zvila v 

sarmo. Razrezala je očetov telovnik iz kompleta drage 

Murine obleke in ga spela s sponkami. V pasnice hlač si 

je napeljala ključavnico za bicikel. V startarke si je 

napeljala rumene in rdeče vezalke in si oči obrobila kot 

panda. (Vidmar, 2008, str. 90) 

– Nadina zunanja podoba se 

spreminja skladno z njeno 

željo po pripadnosti 

določeni skupini. Trudi se, 

da zadovolji estetskim 

zahtevam te določene 

skupine, ki se ravno s 

svojim telesnim izgledom, 

obleko in ličenjem 

standardom družbe upira. 

Mirko 

(Mirč) 

– »Kake plave oke ma …,« je Janca začutila pomanjkanje 

svežega zraka. To je pravi moški! Lep, visok, plečat in 

predvsem povsem zdrav! Po poroki ga bo prepričala, da 

se znebi brkov! (Vidmar, 2008, str. 104) 

– Jančin opis Mirka ustreza 

stereotipnim predstavam 

možatega videza. 

3. Poklici 

Janca – Filmski žanr je močno zaznamoval njen zgodnji 

literarni opus. […] Za svoje literarne like je skrbela z 

izrazitim materinskim čutom. Mogoče zato, ker nikoli 

ni imela barbike. Sestradanim mumijam pod 

stopnicami, ki so vodile v kolesarnico, je dobavljala 

dovolj rejenih podgan. […] Slovenščina je postajala 

edini predmet, pri katerem je blestela, […]. (Vidmar, 

2008, str. 74) 

– V romanu je Janca izjemno 

uspešna pri slovenščini. 

Vsebina njenega literarnega 

pisanja ni stereotipna.  

Nada – »[…] Pa še za pevskega sem dobila pri glasbi petko.« 

[…] 

– »[…] Kolko si pisala slovenščino? Če ti bom kdaj 

zrihtal službo na pošti, boš mogla znat čitat pa pisat.« 

– »Saj ne bom jaz pismov pisala, ampak jih bojo ludi, jaz 

jih bom samo sortirala,« je oporekala sošolka Nada. 

(Vidmar, 2008, str. 56–57) 

– Oče od Nade pričakuje 

uspešnost pri slovenščini, 

da bo lahko dobila 

zaposlitev na pošti. Delo na 

uradniških položajih je 

stereotipno sprejemljivo za 

žensko. 

Mirko 

(Mirč) 

– Janca je medlela ob pogledu na klene moške prsi v 

srajci s širokim ovratnikom. Te so se kalile v udarniških 

akcijah, je pomislila […]. […] in prižame k prsim, ki so 

izžarevale silovito notranjo energijo, pridobljeno s 

krampom in lopato. (Vidmar, 2008, str. 133) 
 

– Poklicna vloga Mirka je 

fizično težko delo v 

udarniških akcijah.  
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4. Predmeti oz. igrače 

Janca – Janco so začela prevevati doslej neznana čustva. 

Leviske 501 bi vsekakor pomenile vzpon na družabni 

lestvici. Mama jo bo ubila, ampak tako bo vsaj umrla 

opažena. (Vidmar, 2008, str. 62) 

– Leviske 501 simbolizirajo 

začetek Jancinega 

uporništva.  

Nada – Toda s sošolke Nade se je že lupilo temeljno človeško 

dostojanstvo. Iz enega kotička ji je štrlela cigareta, iz 

drugega steklenica, iz globočin dekolteja pa Fonzovi 

prsti. (Vidmar, 2008, str. 82) 

– Nadina uporaba predmetov 

simbolizira njeno potrebo 

po pripadnosti in njen upor 

moralni podobi, ki jo od nje 

pričakuje družba. 

Mirko 

(Mirč) 

– Od Jance razglašeno lokalno božanstvo je elegantno 

zapeljalo na ploščad pred gasilskim domom in s 

kotalkami naredilo lunico. (Vidmar, 2008, str. 103) 

– Zaščitni znak Mirka so 

njegove kotalke, ki 

simbolizirajo njegovo 

svobodo in 

neobremenjenost. 

 

Tabela 9: Spolna stereotipnost književnih likov starejše generacije v književnem delu Janje Vidmar: Pink 

Književno 

delo: 
Janja Vidmar: Pink 

Literarni 

liki 

Citati Interpretacija 

1. Osebnostne lastnosti in vedenjske vloge 

Mati Dimenzija maskulinosti 1 
– c) in d) Mama se je bolje 

znašla. Z leviskami je 

hotela podkuriti v peči na 

kurilno olje, veličastno 

neprizadeta kljub Janinemu 

namakanju: […]  

– »Šmrkla nesramna! Ko da 

ti kaj fali? Misliš da sn jaz 

mela tolko ko ti? Vojna je 

bla, deca nismo meli nič, 

vsi skup eno bluzo pa 

reklc![…]« Janca je 

dosmrtno izgubila pravico 

do svojega najljubšega 

filmskega žanra – 

grozljivk. (Vidmar, 2008, 

str. 73) 

 

Dimenzija feminilnosti2 
– a), b) in c) »Prokleta 

pijandura, zapil si 

laboda!« je siknila 

mama in hotela z enim 

samim zamahom 

podreti vse kozarce in 

steklenice na šanku. 

[…] »Dobro ti veš za 

kiri balet, za otroka!« je 

mama uprizorila živčni 

zlom. […] »Nič se ti ne 

joči, zlatomamino, bo 

mama nakvačkala!« 

(Vidmar, 2008, str. 21) 

– Značilni maskulini 

lastnosti Jančine matere 

sta njena učinkovitost in 

voditeljsko vodenje 

(asertivnost) ter njena 

direktnost (osebni stil). 

 

– Feminilne lastnosti 

Jančine mame so njena 

ljubezen do otrok 

(skrbnost in negovanje), 

tenkočutnost 

(interpersonalna 

senzitivnost) in 

teatralnost (emocionalna 

ekspresivnost). 

Oče Dimenzija maskulinosti¹ 
– a), c) in d) »Tiho bodi, 

ženska, jebemu sunce! Kaj 

mogoče nena delam? Kdo 

spi na trdih terenskih dilah, 

Dimenzija feminilnosti² 
– a) »Ti si puža moja,« se 

je raznežil ata. »Te bo 

ata klico s terena, kaj 

– Pri Jančinem očetu 

prevladujejo maskuline 

lastnosti: agresivnost, 

dominantnost 

                                                           
1  a) Asertivnost, b) Neodvisnost od drugih ljudi, c) Osebna učinkovitost, d) Vidiki osebnega stila. 

2  a) Skrbnost in negovanje, b) Interpersonalna senzitivnost, c) Emocionalna ekspresivnost, d) Vidiki osebnega 

stila. 
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ti al jaz? Če ne bi blo mene, 

bi bili že vsi hin!« je vzrojil 

ata. »Noben ne bo reko, da 

nimamo! Krvavo delam, da 

mate vse […]« (Vidmar, 

2008, str. 11) 

naj ti prinese.« 

(Vidmar, 2008, str. 40) 
(asertivnost), 

samozaupanje, občutek 

superiornosti (osebna 

učinkovitost) ter 

direktnost in 

nepripravljenost vdati se 

(osebni stil). 

– Njegova lastnost iz 

dimenzije feminilnosti je 

ljubezen do otrok 

(skrbnost). 

2. Zunanji videz 

Mati – […] je mama dvignila glavo in jo utrujena pogledala. 

Janca je šele zdaj opazila napeto kožo na upadlih ličnicah 

in temne sence pod maminimi očmi. (Vidmar, 2008, str. 

125) 

– Jančina mama ni 

definirana na temelju 

svojega videza. Njen 

videz je omenjen le, ko 

gre za opis njenega 

čustvenega stanja. 

Oče – […] se ata pogladi po trebuhu, kot da tam hrani igrišče, in 

šel na okno klicat soseda, 'če je že zrihtal'. […] Ata se je v 

dveh potezah slavnostno obril in se po licih potrepljal z 

vodico za britje Pitralon. (Vidmar, 2008, str. 53) 

– Telesna podoba 

Jančinega očeta ustreza 

spolno stereotipni 

podobi moškega kot 

neestetskega spola. 

3. Poklici 

Mati – S kvačkanjem prtov in ovratnikov za obleke in bluze je 

reševala hišno blagajno. Strankam je včasih rabljeno nit iz 

garna zaračunala kot novo. Razparane jopice in tepihe je 

čudežno spreminjala v nove torbice, kape in šale. 

(Vidmar, 2008, str. 6) 

– Poklicne vloge, ki jih 

opravlja Jančina mati, so 

omejene na zasebno 

družinsko sfero.  

Oče – »[…] Krvavo delam, da mate vse, noben ne bo s prstom 

kazo na mojga froca!« (Vidmar, 2008, str. 11) 

– »Tiho bodi, hepan, da te kdo ne čuje,« so ata mirili 

sodelavci iz Temeljne Organizacije Združenega Dela, na 

kratko TOZD-a Hidromontaže. (Vidmar, 2008, str. 20) 

– Jančin oče je po poklicu 

delavec. Opravlja težko 

fizično delo, kar je 

stereotipno moško delo.  

4. Predmeti oz. igrače 

Mati – Mama je preznojena in v popackanem predpasniku iz 

kopalnice v predsobo spustila oster duh po zelju. (Vidmar, 

2008, str. 35) 

– Mamino najljubšo eau de cologne Črna mačka, ki je 

smrdela po gnilih vijolicah, je nabavil med vračanjem s 

terena, po slavni parfum Tosca pa se je peljal kar v 

Gradec. Pretihotapil ga je v čevljih. Draga škatla je potem 

vedno smrdela po umazanih zoknih, ampak mama je bila 

romantična duša. (Vidmar, 2008, str. 52) 

– Popackan predpasnik 

simbolizira mamino 

vlogo spola – skrb za 

gospodinjstvo. 

– Mamin parfum 

predstavlja v njenem 

življenju edini luksuz in 

potrdilo o ljubezni 

njenega moža. 

Oče – »Ko so s kolegi zvarili vse cevi in profile pod pravim 

kotom, so na mizo postavili litrco in karte ali pa udarili 

šnops ali pa ajnc. Ata je velikokrat plačo zakockal, zapil 

ali pa mu jo je pobrala mama.« (Vidmar, 2008, str. 53) 

– Predmeti simbolizirajo 

očetovo delavnost, 

družabno javno življenje 

ter neodgovornost. 
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V književnem delu Jaz sem Andrej nastopajo liki mlajše ter starejše generacije. Like mlajše 

generacije (Andrej, Sonja) smo analizirali v Tabeli 10, ločeno od likov starejše generacije 

(Mama, Babica, Oče, Matjaž), ki so analizirani v dveh tabelah – Tabeli 11 in 12. 

Tabela 10: Spolna stereotipnost književnih likov mlajše generacije v književnem delu Vinka Möderndorferja: Jaz 

sem Andrej 

Književno 

delo: 
Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej 

Literarni 

liki 

Citati Interpretacija 

1. Osebnostne lastnosti in vedenjske vloge 

Andrej Dimenzija 

maskulinosti 1 
– d) »»O, pa greš!« 

sem bil nepopustljiv. 

– Začudeno me je 

pogledala. »Zakaj 

pa?« »Ker pride k 

meni moja punca,« 

[…] 

– »Ni kot ponavadi,« 

sem rekel in bil sem 

pripravljen iti do 

konca. »Rada bi bila 

sama. Čisto sama.« 

– Mama me je gledala. 

Ne znam opisati, 

kakšen pogled je 

imela. Nekaj med 

začudenjem, 

upornostjo in 

občudovanjem. 

(Möderndorfer, 

2018, str. 151) 

Dimenzija feminilnosti2 
– a) En majčken nasvet bi si 

od mame res želel. Ampak 

namesto tega ona 

pričakuje, da ji bom jaz 

delil nasvete!  

– »Andrej, kaj naj 

naredim?«  

– Kako naj ji povem za svoje 

probleme, če ima sama 

očitno večje? […] 

Razumevajoče prikimam. 

»Kar povej, ti bo lažje …« 

Joj, tudi meni bi bilo lažje, 

če bi ji lahko povedal vse 

v zvezi s Petro in Sonjo. 

[…] »Povej do konca, če 

hočeš, da ti pomagam,« 

rečem in pri tem se zelo 

čudno počutim. Vsak bi se 

čudno počutil, če bi mu 

mama izpovedovala svoje 

ljubezenske težave. 

(Möderndorfer, 2018, str. 

27) 

– Najbolj značilne maskuline 

osebne lastnosti Andreja so 

njegova nepripravljenost 

vdati se, oziroma upornost 

(osebni stil). 

– Njegova sposobnost 

popolne posvetitve drugim, 

pripravljenost pomagati, 

prijaznost in sočutnost so 

feminilne lastnosti 

(skrbnost), ki so razvidne iz 

citiranega dela pogovora z 

njegovo mamo. Andrej je 

sebe, kljub svoji lastni 

stiski, postavil na drugo 

mesto, da je lahko pomagal 

mami.  

– Opredelitev glavnega lika 

ni stereotipno moška, saj 

ima več stereotipno ženskih 

lastnosti.  

 

Sonja Dimenzija 

maskulinosti ¹ 
– d) »In kako je?« me 

vpraša. […] »Spat s 

punco.« […] »Pa sta 

res?« Vrta in vrta. Še 

malo, pa bo prišla do 

nafte, pomislim. […] 

»Opiši, kako je 

bilo!« mi ukaže in 

sede na nizek zid ob 

blokih.  

Dimenzija feminilnosti ² 
– a) in b) »»Nehaj!« Skoraj 

zakriči Sonja. Prvič jo 

vidim tako razburjeno. 

»Nobenega razloga ni, da 

bi se ubil.« 

– » Če me pa ne mara več,« 

zajoka Niko. […] 

– »Kaj pa, če bi se 

pogovorila? Mislim s Petro 

…« nadaljuje Sonja. 

Očitno ji je veliko do tega, 

– Najbolj značilne maskuline 

lastnosti so njena direktnost 

(citat), torej njen osebni 

stil.  

– Iz dimenzije feminilnosti 

izstopa njena skrbnost ter 

interpersonalna senzitivnost 

(zaskrbljenost, 

tankočutnost), kar se vidi iz 

citata; pomoči sošolcu, ki 

ima samomorilske misli. 

                                                           
1  a) Asertivnost, b) Neodvisnost od drugih ljudi, c) Osebna učinkovitost, d) Vidiki osebnega stila. 

2   a) Skrbnost in negovanje, b) Interpersonalna senzitivnost, c) Emocionalna ekspresivnost, d) Vidiki osebnega 

stila. 
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– »V redu,« rečem. 

– »A ti ga je prijela?« 

[…] 

– »Zakaj pa si zardel?« 

me vpraša Sonja. 

[…] 

– »Pa ti? Si jo prijel?« 

(Möderndorfer, 2018, str. 

25) 

da bi Niku pomagala. 

Mogoče je pa zaljubljena 

vanj, pomislim. 

(Möderndorfer, 2018, str. 

47) 

– Sonja ni stereotipno 

opredeljena le z lastnostmi 

iz feminilne kategorije. 

2. Zunanji videz 

Andrej – Vse imam narobe. Lase na prečo, čeprav nočem, da 

vedno padejo tako, rjave oči, Andreji imajo vendar 

modre!, nos je tudi narobe, velik je kot Titanik pred 

potopom. Da ne govorimo o ušesih; pravzaprav sploh 

nimam glave, ampak samo ušesa in nekaj malega 

vmes. Groza! (Möderndorfer, 2018, str. 8) 

 

– Andrejevo pretirano 

razmišljanje o svojem 

telesnem videzu je 

stereotipno značilno za 

ženske.  

 

Sonja – No, ki ni imela preveč … lepih las in rok, in tudi 

oblečena je bila tako … Vsa v črno. Lasje pa gladki, 

ravni. Običajno rjavi. Vse druge punce so bile 

svetlolase. Ona je bila pa navadna. Tudi njenega 

obraza nisem preveč dobro videl. Lasje so ji ga 

skrivali. (Möderndorfer, 2018, str. 17) 

– Sonjo Andrej na podlagi 

njenega nevpadljivega 

videza najprej označi kot 

»navadno« punco. Sonja se 

ureja tako, kot da ji ni 

pomembno, da s svojo 

podobo ne ustreza 

estetskim zahtevam družbe. 

3. Poklici 

Andrej – Služba? Ja, če je že treba. […] Jaz pa mogoče 

direktor. Česa? Pojma nimam. Mogoče bi delal v 

banki. Kje v banki? Čisto na vrhu bančne stolpnice. 

(Möderndorfer, 2018, str. 73) 

– Sploh sem nenadarjen. V resnici nimam pojma, kam 

naj grem po osnovni šoli. Težka odločitev. Najtežja. 

Kaj bom v življenju? Kaj, če se ne bom prav odločil? 

V resnici me je strah. Ja, strah. Strah kot psa, se reče. 

(Möderndorfer, 2018, str. 93) 

– Andrej v pogovoru s Sonjo 

izrazi svoje ambicije in 

željo po visokem položaju, 

čeprav je v resnici 

nesiguren vase in v svojo 

poklicno prihodnost. 

Sonja – Služba? Ja, če je že treba. Ampak nekaj zelo kul. 

Nekaj, kar prinese blazno denarja. Recimo, kakšna 

pop zvezda bi bila. (Möderndorfer, 2018, str. 73) 

 

– Začelo se je s komadom, ki ga  je spesnila Sonja. 

Čedalje večja pesniška faca je. Po nastopu v domu za 

starce je dobila veselje. Ja, prav nadarjena je, tale 

moja Sonja. (Möderndorfer, 2018, str. 115) 

– Tudi izražena želja Sonje, 

da bi bila pop zvezda, je 

produkt stereotipnih 

pričakovanj družbe. 

Kasneje svojo pesniško 

nadarjenost izraža z 

repanjem, kar je 

nestereotipno za punco. 

4. Predmeti oz. igrače 

Andrej – Njeno posteljo sem že prej opazil in mi je zelo kvarila 

matematično koncentracijo. Bila je razmetana. Takšna 

je bila, kot jo je zjutraj zapustila. Med reševanjem 

nalog mi je pogled kar naprej begal med zmečkane 

rjuhe in blazino, na kateri se je še vedno videla 

vdolbina, kjer je imela Sonja vso noč do jutra položeno 

glavo. (Möderndorfer, 2018, str. 72) 

– V književnem besedilu 

glavni lik Andrej pogosto 

omeni posteljo, ki 

ponazarja njegovo željo po 

intimnosti oziroma bližini s 

Sonjo.  
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Sonja – Počasi je v ekran prilezel rdeč zavitek. Držala ga je z 

dvema prstoma in ga dvignila čisto do obraza. Rdeč, 

kvadratast paket. Bombon, sem pomislil. »Pridem k 

tebi?« je vprašala. Jaz tepec! Kondom ima! In k meni 

bo prišla! »Pridi, ja,« sem nenudoma dahnil in takoj 

pomislil na poljubljanje. (Möderndorfer, 2018, str. 

135) 

– Sonja je bila tista, ki je prva 

dala pobudo za spolnost, 

Andrej je še vedno najprej 

pomislil na poljubljanje. 

 

Tabela 11: Spolna stereotipnost književnih likov starejše generacije v književnem delu Vinka Möderndorferja: 

Jaz sem Andrej 

Književno 

delo: 
Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej 

Literarni 

liki 

Citati Interpretacija 

1. Osebnostne lastnosti in vedenjske vloge 

Mati Dimenzija 

maskulinosti 1 
– c) »Prav fino se 

počutim … tako 

sem svobodna! 

Končno! Kje sem 

imela pamet! Že 

zdavnaj bi ga 

morala pustit!« kar 

ni nehala blebetati, 

čeprav včasih ni 

imela problema z 

blebetanjem, 

»Tako sem srečna, 

da sem spet v 

normalnem mestu, 

ne pa na tistih 

kmetih,« ni in ni 

nehala. 

(Möderndorfer, 

2018, str. 20) 

Dimenzija feminilnosti2 
– b) Zanimivo pa je to, da je 

mama popolnoma 

drugačna: »Kje si bil? 

Zakaj si tako pozno prišel 

domov? Zakaj mi nisi 

sporočil, da boš prišel pol 

ure kasneje?! In kar naprej 

me čaka. Včasih imam 

občutek, da ves dan stoji v 

veži in gleda v vrata, kdaj 

se bodo odprla in kdaj bom 

vstopil. […] Mama zna biti 

zelo nežna. Včasih kar 

preveč. […] Problem je 

samo v tem, da bi me 

mama rada prijemala za 

roke in me gledala v oči 

pred šolo in pred drugimi. 

(Möderndorfer, 2018, str. 60) 

– Književni lik Andrejeve 

mame nima izrazitih 

lastnosti ali vedenja iz 

dimenzije maskulinosti. 

Svojo osebno učinkovitost; 

občutek superiornosti in 

zaupanje vase zelo zavzeto 

izraža na začetku romana, ko 

se spopada z razhodom z 

Andrejevim očetom, ki jo 

zapusti zaradi druge ženske.  

 

– Andrejeva mama je 

označena izrazito 

stereotipno, z ženskimi 

lastnostmi, saj so zanjo 

značilne vse naštete. Najbolj 

izrazita je interpersonalna 

senzitivnost, torej njena 

zaskrbljenost, tenkočutnost 

in zaupljivost.  

Babica Dimenzija 

maskulinosti ¹ 
– b) in d) »Kako 

Sonja? Sta že spala 

skupaj?« Babica 

nikoli ne razočara 

z direktnimi 

vprašanji. Prikimal 

sem. »Bravo, tako 

Dimenzija feminilnosti ² 
– a) in d) »Mene lahko vse 

vprašaš!« je vzkliknila in 

razširila roke. »Veš,« je 

nadaljevala, »jaz sem na 

svetu samo še zato, da me 

lahko kaj vprašaš!« 

– »Zakaj ne maraš mame?« 

sem bil zelo direkten. 

– Nasprotno je književni lik 

Andrejeve babice izrazito 

direkten (osebni stil), kar 

prikaže izbrani citat, ter 

neodvisen od drugih ljudi in 

samozadosten, saj se babica 

raje preseli v dom za 

ostarele, kot živi z Andrejem 

in njegovo mamo. 

                                                           
1  a) Asertivnost, b) Neodvisnost od drugih ljudi, c) Osebna učinkovitost, d) Vidiki osebnega stila. 

2   a) Skrbnost in negovanje, b) Interpersonalna senzitivnost, c) Emocionalna ekspresivnost, d) Vidiki osebnega 

stila. 
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se dela!« me je 

pohvalila. »Zdaj, 

boš videl, se 

življenje šele prav 

začenja!« 

(Möderndorfer, 

2018, str. 148–

149) 

Zdelo se mi je, da sem z 

babico lahko.  

– Malo je pomolčala, kot da 

se je globoko zamislila, 

potem pa je rekla: »Saj jo 

imam rada. Če ne zaradi 

drugega, zato, ker mi je 

dala takega super vnuka!« 

in me je potegnila k sebi in 

poljubila na lice. Potem je 

dodala: »Tvoja mama je 

moj edini otrok, veš, da jo 

imam rada! Želim ji vse 

najboljše. Ni mi vseeno, da 

se je razšla s tvojim 

očetom … To me boli. 

Ampak staruha sem in 

svojo skrb kažem tako, da 

sem slabe volje. Se bom 

potrudila in se popravila. 

A bi to rad?« 

(Möderndorfer, 2018, str. 

32) 

 

– Pri liku babice v odnosu do 

Andreja najbolj izstopajo 

lastnosti skrbnosti in 

negovanja (sposobnost 

popolne posvetitve drugim, 

pripravljenost pomagati, 

prijaznost, sočutnost) ter 

njena emocionalna 

ekspresivnost. 

2. Zunanji videz 

Mati – »Vem, vem, oprosti, ampak nimam časa. Je tale 

bluza v redu, ali je preveč …? Odprta no!« 

– Pogledam. Pomislim: mogoče je pa res malo preveč 

mladostna. Mama je vendar resna ženska. In malo 

preveč pisana je tudi. […] 

– »Joj, a je vredu? A nisem že prestara za to bluzo?« 

me še vpraša. […] 

– … In tale bluza … Bolj moderne pa nimam. […] 

– In tale bluza je super. In ni je treba preveč zapenjat,« 

ji svetujem. (Möderndorfer, 2018, str. 39–40) 

– Andrejeva mati se glede 

svojega videza, oziroma 

obleke, obremenjuje le pred 

prvim zmenkom po ločitvi z 

Andrejevim očetom. 

Tradicionalni stereotip, da se 

kot ženska pretirano ukvarja 

s svojim videzom, zanjo ne 

drži.  

Babica – »Meditirala sem,« je mirno odgovorila, »vpisala sem 

se na jogo in zdaj meditiram.« (Möderndorfer, 2018, 

str. 110) 

– Babica bolj skrbi za svoje 

duševno zdravje kot za svoj 

zunanji izgled. 

3. Poklici 

Mati – »Ob petih imaš telovadbo, saj greš, ne?« 

– »Danes ne,« je rekla. »V službi sem v zaostanku. 

Delala bom doma.« (Möderndorfer, 2018, str. 151) 

– V romanu je enkrat 

omenjeno, da je Andrejeva 

mati zaposlena, ter večkrat, 

da tudi gospodinji. Njen 

poklic ni posebej naveden in 

ni predstavljen kot 

pomemben del njenega 

življenja. 

Babica – Babica je bila na vrtu zadaj za domom. Sedela je na 

eni od treh klopc, imela je zaprte oči, obraz pa 

obrnjen proti travniku in avtocesti pod njim. Čaka 

na sončni zahod, sem pomislil. (Möderndorfer, 

2018, str. 109) 

 

 

– Babica je upokojenka, ki živi 

v domu za ostarele in 

pogosto opazuje sončne 

zahode. Stereotip je 

starostni, ne spolni. 
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4. Predmeti oz. igrače 

Mati – Mama je odmahnila z roko in spet splezala na lestev. 

Barvala je namreč kuhinjo. Na živo zeleno. 

(Möderndorfer, 2018, str. 12) 

– Mama odpelje. Bojim se gledati za njo. Če bo počila 

v kakšen parkiran avtomobil, bom itak slišal in se 

delal, da nisem slišal in da je ne poznam. Tudi kar se 

tega tiče imam izkušnje. (str. 21) 

 
– Mama je kuhala kosilo. Tokrat me ni čakala v veži. 

Za štedilnikom si je popevala: Poletna noč bila je 

najin dom … (Möderndorfer, 2018, str. 150) 

– Vloga Andrejeve matere se 

na ravni simbolov skozi 

uporabo predmetov kaže kot 

vloga stereotipne ženske, ki 

ne zna dobro voziti 

avtomobila in si popeva za 

štedilnikom med kuhanjem. 

– Nestereotipna uporaba 

predmeta – lestve in barv – 

je navedena v prvem citatu.  

Babica  

– Ko sem odhajal, je še rekla: »Danes bom prvič s 

svojega balkona gledala večerno zarjo. Ko boš prišel 

naslednjič, jo bova gledala skupaj.« (Möderndorfer, 

2018, str. 149) 

– Na simbolni ravni je balkon, 

na katerem babica čaka 

sončni zahod, prikaz njenega 

pomirjenja in uživanja v 

zadnjem življenjskem 

obdobju. 

 

Tabela 12: Spolna stereotipnost književnih likov starejše generacije v književnem delu Vinka Möderndorferja:jaz 

sem Andrej 

Književno 

delo: 
Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej 

Literarni 

liki 

Citati Interpretacija 

1. Osebnostne lastnosti in vedenjske vloge 

Oče Dimenzija maskulinosti 1 

– c) Joj! je vzkliknil, a 

bi ti lahko predstavil 

svojo … […] Mislim, 

prijateljica je. […] In 

je prišla. Zelo, zelo 

mlada. Skoraj bi lahko 

bila moja sošolka. Fuj. 

Kako bi rekel, zelo 

groteskno! 

(Möderndorfer, 2018, 

str. 69) 

Dimenzija feminilnosti2 

– In zdaj me kliče skoraj 

vsak dan. Mogoče ima 

slabo vest …Rekel je, 

da se morava dobiti, 

vprašal, kaj si želim za 

novo leto … takšne 

reči. Zdaj mi je že okej, 

če me kliče. Po vsakem 

njegovem klicu mi je 

lažje. Ni popolnoma 

pozabil name. In to je 

dober občutek. 

(Möderndorfer, 2018, 

str. 42) 

– Najbolj izstopajoča lastnost 

Andrejevega očeta iz 

dimenzije maskulinosti je 

njegov občutek superiornosti 

(osebna učinkovitost), zaradi 

katerega se svoje veze z 

veliko mlajšo punco ne 

sramuje niti pred svojim 

sinom, ki je skoraj njenih let.  

– Andrejev oče pokaže 

Andreju svojo ljubezen do 

njega, ko ima Andrej že 

občutek, da je pozabil nanj, s 

pogostimi klici (skrbnost – 

dimenzija feminilnosti).  

Matjaž Dimenzija maskulinosti ¹ 

– c) »[…] kaj bo čez 

deset let, ko bo moja 

mama stara 

Dimenzija feminilnosti ² 

– a), b), c) In na vsak 

način se hoče zbližati z 

mano. Zadnjič je celo 

– Najznačilnejša maskulina 

lastnost Matjaža je njegovo 

samozaupanje. Kljub 

pritiskanju Andreja še vedno 

                                                           
1  a) Asertivnost, b) Neodvisnost od drugih ljudi, c) Osebna učinkovitost, d) Vidiki osebnega stila. 

2   a) Skrbnost in negovanje, b) Interpersonalna senzitivnost, c) Emocionalna ekspresivnost, d) Vidiki osebnega 

stila. 
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triinpetdeset, kar je pa 

že blizu šestdeset …«  

– »No, ne tako blizu …« 

me je popravil. Zdaj se 

je prvič malce zavzel 

zase. […] Pokazal je 

malo zdrave 

borbenosti.  

– »Tako daleč še nisva 

razmišljala,« je rekel 

čez nekaj časa. »Zdaj 

se imava fino. In rad 

bi, da bi se tudi s tabo 

dobro razumel. To je 

vse.« (Möderndorfer, 

2018, sre. 89–90) 

rekel, da bi lahko šli za 

vikend kam skupaj, na 

morje ali kam v hribe. 

(Möderndorfer, 2018, 

str. 76) 

– In mamo kar naprej 

drži za roke. Seveda ga, 

kadar me mama ne vidi, 

zelo grdo pogledam in 

on potem takoj spusti 

njeno roko. […] »Lepo 

se imava. Dober je z 

mano. Prijazen. In tudi 

tebe …« 

(Möderndorfer, 2018, 

str. 77) 

zagovarja vezo z njegovo 

mamo in je prepričan v svojo 

presojo.  

 

– Iz Andrejevih opisov 

Matjaževega vedenja je 

razvidnih več feminilnih 

lastnosti: skrbnost in 

negovanje, interpersonalna 

senzitivnost do Andreja ter 

njegova emocionalna 

ekspresivnost. 

2. Zunanji videz 

Oče – Pa še res si je začel barvati lase. Ko smo še živeli 

skupaj, je imel že rahlo sive, zdaj pa je blondinec, 

kakršen ni bil še nikoli. Niti na fotkah, ko je imel 

osemnajst let, ni imel tako zelo blond las. 

(Möderndorfer, 2018, str. 68) 

– Andrejev oče se s svojim 

videzom vidno obremenjuje 

in se s spremembo barve las 

želi pomladiti.  

Matjaž – Že na daleč se mu vidi, da je mlajši od mame. Nosi 

majice z napisi in lase si maže z neko ostudno 

zadevo, da se mu svetijo. (Möderndorfer, 2018, str. 

76) 

– In videti je tudi kot kakšen Matjaž. Skodran, visok, 

suh, roke ima kot lopate in noge mu smrdijo. 

(Möderndorfer, 2018, str. 77) 

– Andrej oceni Matjaža na 

podlagi njegovega videza kot 

neresnega in neprimernega 

za zvezo z njegovo mamo. 

3. Poklici 

Oče / – Književna oseba ni označena 

s podatkom o poklicni vlogi. 

Matjaž – Dela pa na občini. (Möderndorfer, 2018, str. 77) – O Matjaževem poklicu 

izvemo iz književnega 

besedila le, da je zaposlen na 

občini. 

4. Predmeti oz. igrače 

Oče – Rekel je: Kokakolo piješ. A veš, da škoduje zdravju? 

(Möderndorfer, 2018, str. 68) 
– Oče si želi sinu s 

komentarjem o kokakoli 

pokazati, da je še vedno 

njegov otrok in da ga skrbi 

zanj. 

Matjaž – Ko mu je mama hotela dati copate, je rekel, da ne, da 

se bos počuti tako svobodnega. Kakšna čudna fora: 

svoboden si, če v smrdečih nogavicah tacaš po tujem 

stanovanju! (Möderndorfer, 2018, str. 77) 

– Matjažu imajo copati 

simboličen pomen omejitev 

njegove svobode. Smrdeče 

nogavice simbolizirajo 

Andreju neljubo spremembo.  
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3.7.2 LITERARNA ANALIZA IZBRANIH DEL 

Po teoretičnih izhodiščih teorije problemske tematike Igorja Sakside (2014) je analiziranih šest 

izbranih književnih del sodobne književnosti. Dela so analizirana primerjalno po treh 

izobraževalnih obdobjih, v katerih bi jih obravnavali. 

Prvo Izobraževalno obdobje 

Analizirali smo sodobno pravljico Svetlane Makarovič z naslovom Bolje nekaj kot nič (v 

nadaljevanju pravljica) ter slikanico Kajetana Koviča z naslovom Pajacek in punčka, ki jo je 

ilustrirala Jelka Reichman. 

Tabela 13: Literarna analiza problemskih značilnosti del 1. izobraževalnega obdobja 

Avtor Svetlana Makarovič Kajetan Kovič Interpretacija 

Naslov  Bolje nekaj kot nič Pajacek in punčka 

Tema – Srečko je bil sin 

edinec siromašne 

vdove, ki je živela 

v borni leseni koči 

nekje na robu 

kraljestva za 

devetimi vodami 

in gorami. 

(Makarovič, 2008, 

str. 351) 

– Nista si več 

zabadala iglic v 

srce, le kdaj pa kdaj 

kakšno v zapestje, 

da ne bi pozabila, 

kakšen okus ima 

bolečina. (Kovič, 

2011, str. 21) 

 

– Srečko se v zgodbi srečuje z 

življenjskimi problemi, kot sta 

revščina in socialna nepravičnost. 

 

– Zadnja poved v knjigi Koviča 

poveže obe izstopajoči temi 

zgodbe; posredno prikazano temo 

odvisnosti od drog ter ljubezenske 

stiske.  

Perspektiva – »Ubil bom zmaja 

in rešil 

princesko,« je 

zaklical Srečko, 

kralj pa je zatarnal: 

– »Rajši ne 

poskušaj, še tebe 

bo požrl.« 

– »Dajte mi meč,« je 

rekel Srečko. In 

res so mu dali 

meč, Srečko pa je 

obljubil, da bo 

drugo jutro šel k 

zmaju in ga ubil. 

(Makarovič, 2008, 

str. 353) 

– Punčki je živi 

pajacek ugajal in 

sklenila je oživiti še 

druge. Vzela je pest 

iglic in bucik, zbrala 

iz vseh kotov pisane 

možičke in jih 

začela prebadati. 

Prvemu je zapičila 

iglico v podplat, 

drugemu v zapestje, 

tretjemu v laket. 

Pajacki so 

poskakovali, malo 

so cvilili in se 

praskali, potem pa 

so se vsi po vrsti 

privadili na iglico in 

na življenje. (Kovič, 

2011, str. 8) 

 

– Drža glavnega lika Srečka ni 

pretirano uporniška z izjemo 

trenutne zanesenosti v želji po 

rešitvi princese in pridobitvi 

novega statusa in polovice 

kraljestva.  

 

– Glavna literarna junakinja punčka 

se upira predvsem svojim 

okoliščinam in pajacke oživi z 

zbadanjem iglic, zato njeni večni 

dolžniki storijo zanjo vse, brez 

kakršnegakoli upora. Punčki se na 

koncu zgodbe, po dolgem 

trpinčenju, upre le pajacek za 

zgodbe, ki ji naredi grozne sanje, 

zaradi katerih se punčka zave 

posledic svojih dejanj in se 

spremeni. 

Zgodba – Srečko je ribal in 

ribal do jutra – ko 

pa se je zdanilo, je 

rekel krčmarju: 

– »Vrni mi moj meč, 

da grem ubit 

zmaja!« 

– Tedaj je zajokala. 

Ob vsaki solzi, ki ji 

je padla iz oči, je 

izpulila iglico iz 

pajackovega srca in 

jo zabodla v svoje. 

Počasi je iglico za 

iglico rinila v 

– Krčmar Srečku prepreči načrt 

reševanja princeske in mu uniči 

priložnost za izhod iz revščine. 

Srečko je zato v čustveni stiski in 

ker se z občutki jeze in nemoči ne 

zna spopasti, stori še več napak. 
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– »Ne dam,« je rekel 

krčmar. »Slabo si 

poribal. Kar 

poglej, kako 

umazan je pod!« 

– Srečko se je 

sklonil pa spet 

ribal tla. Od same 

jeze je tako drgnil, 

da se mu je krtača 

zlomila v roki. 

(Makarovič, 2008, 

str. 354) 

 

 

nederja, in čeprav jo 

je bolelo, ni nehala, 

ker je hotela čutiti 

vse bolečine, ki jih 

je moral prenesti, ko 

ji je pravil nove in 

lepe zgodbe.  

– »Jaz sem najgrša in 

najhudobnejša 

punčka,« je hlipala. 

»Ubila sem naj 

pajacka!« In se je 

tolkla po glavi in bi 

rada umrla. (Kovič, 

2011, str. 20) 

– Žrtev konflikta oz. poškodbe v 

slikanici je najprej pajacek, ki mu 

punčka prizadeje bolečino s 

polnjenjem njegovega srca z 

iglicami, nato pa punčka zaradi 

žalovanja za pajackom in 

obžalovanja svojih dejanj škoduje 

sebi. 

Glavni 

literarni lik 

Srečko Punčka – Srečko ni »izobčenec«, a se kot 

reven vaščan opazno razlikuje od 

meščanov; ne le po statusu, 

temveč tudi po naivnem 

razmišljanju, zaradi katerega je 

postavljen pred zgodbene 

preizkušnje. Zlatolasi deklici 

verjame, da je vila ter da mu je 

podarila čarobne predmete. Zaradi 

tega je predmet posmeha, skoraj 

umre in se zelo zadolži pri 

Krčmarju. 

– Punčka je izobčenka, saj ni del 

družbe in živi v osami. Po 

poimenovanju »punčka« 

sklepamo, da je glavna junakinja 

mlada deklica, zaradi česar sta 

njena samostojnost in neodvisnost 

presenetljivi in jo, poleg 

brezvestnega izkoriščanja 

pajackov, ločujeta od ostalih 

deklic.  

– »Joj, volk je, volk 

je,« se je ustrašil 

Srečko, pa se brž 

spomnil na 

čarodejno kapo. 

Pokril se je s kapo 

in začel strgati 

volku korenček, 

misleč, da je 

neviden. Ampak 

volk jo je ubral 

naravnost proti 

njemu! 

(Makarovič, 2008, 

str. 353) 

 

– Nekoč je živela 

punčka, ki je rada 

poslušala zgodbe. 

Živela je sama v 

hišici na samem in 

ni imela ne bratov 

ne sester, ne očeta 

ne mame. Zato si je 

zgodbe izmišljala 

sama in si jih tudi 

sama na glas 

pripovedovala. 

(Kovič, 2011, str. 2) 

Jezik – Zdaj se je zbala, da 

bi ta preklicani 

pritepenec Srečko 

zmaju zares ne 

storil kaj hudega. 

(Makarovič, 2008, 

str. 354) 

 

 

– »Grdi pajacek,« je 

rekla, »zakaj nisi 

živ? Zbodla te bom, 

da bo tudi tebe 

bolelo.« (Kovič, 

2011, str. 6) 

– V obeh književnih delih kletvice, 

vulgarizmi in druge jezikovne 

poteze, značilne za problemsko 

literaturo (Saksida, 2014) niso 

prisotne. Namesto kletvic so 

uporabljene druge besedne zveze 

ali grožnje, saj je zgodba prvotno 

namenjena otrokom prvega triletja. 

Razpoloženje – Nazadnje se je 

pojavil zmaj. Niti 

dobro jutro ni 

voščil, kratko malo 

ubral jo je k 

princesi, jo 

pograbil s šapami 

– A čeprav je imel 

pajacek veliko in 

močno srce, ga je 

punčka tako 

napolnila z iglicami, 

da v njem ni bilo 

več prostora niti za 

– Razpoloženje v književnem delu 

Svetlane Makarovič kljub težkim 

temam, kot je slovo od bližnje 

osebe, ne vzbuja občutkov 

trpljenja in tesnobe, saj je vzdušje 

omiljeno s humorjem. 
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in odnesel v svojo 

votlino, zunaj pa 

so vsi jokali, stari 

kralj seveda 

najbolj. 

(Makarovič, 2008, 

str. 355) 

kapljo krvi. Tedaj je 

pajacek legel in je 

bil zjutraj mrtev in 

bled. Ko se je 

punčka zbudila je 

bila žalostna in 

nesrečna. Pajacek je 

ležal tih in bled in se 

ni premaknil. […] 

Posedla ga je, ga 

tresla in božala ter 

mu zbadala iglice v 

zapestja in lakte. 

Toda nič ni 

pomagalo. (Kovič, 

2011, str. 17–20) 

 

– V književnem delu Kajetana 

Koviča je razpoloženje temačno, 

saj so prisotni opisi namernih 

poškodb, omembe trpljenja in 

nazadnje opis trpljenja punčke ob 

spoznanju, da je zaradi svoje 

nenasitne želje po več izkoristila 

svojega najljubšega pajacka do 

skorajšnje smrti. 

Subjektivne 

predstave 

– »Zakaj pa 

žalujete,« je 

vprašal Srečko 

prvega tujca. 

– »Ojoj, kaj bi ne 

žalovali,« je 

potožil mož. 

»Našo princesko 

hoče strašni zmaj 

za ženo.« 

– »Ni mogoče,« se 

je začudil Srečko. 

»Zakaj ga pa ne 

ubijete?« 

– »Ojoj, že 

sedemdeset 

junakov je 

požrl,« je rekel 

mož, »tudi 

kraljevega sina je. 

Prav sinoči. Še 

zgrizel ga ni!« 

(Makarovič, 2008, 

str. 353) 

– »Ubila sem te,« je 

še zmeraj hlipala 

punčka.  

– »Kje pa,« je rekel 

pajacek. »Saj vidiš, 

kako sem živ. Imela 

si samo hude sanje.«  

– »O, ali res?« je 

vzdihnila punčka in 

si brisala solze. »Pa 

ja,« je rekel pajacek, 

ki je znal delati tudi 

sanje, in ji previdno 

pobral vse iglice iz 

srca. (Kovič, 2011, 

str. 21) 

– V obeh književnih delih je, kot je 

razvidno iz citatov, prisoten model 

Grdega račka. Obema glavnima 

literarnima likoma so odstrte tudi 

temne in problematične strani 

življenja, kot je smrt ter trpljenje 

ob izgubi bližnjega. 
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Slika 14: Punčka oživi pajacke (Kovič, 2011, str. 7–8) 

 

  

Slika 15: Stiska punčke (Kovič, 2011, str. 22) 



58 
 

Drugo izobraževalno obdobje 

Analizirali smo realistično pripoved Dese Muck z naslovom Anica in Jakob (v nadaljevanju 

pripoved) ter otroško detektivko Primoža Suhodolčana z naslovom Maks pa Sanja (v 

nadaljevanju detektivka). 

Tabela 14: Literarna analiza problemskih značilnosti del 2. izobraževalnega obdobja 

Avtor Desa Muck Primož Suhodolčan Interpretacija 

Naslov Anica in Jakob Maks pa Sanja 

Tema – »Naš Jakob je 

žalosten, ker mu je 

nekdo počečkal 

risbo z babico!« je 

sočutno dejal 

Jakobov oče. 

– »Le kdo bi lahko 

storil kaj takega?!« 

se je zavzela 

Aničina mama. 

»Otroci znajo biti 

včasih zares 

okrutni …« 

– Anica je s težavo 

pogledala Jakoba. 

Brada mu je še 

vedno lahno 

drhtela in nos se 

mu je rdeče svetil. 

Bilo ji je hudo. 

Zares hudo. Pa je 

zajokala še ona. 

(Muck, 2002, str. 

53) 

– »Ubil nas boš, norc, 

ubil nas boš!« je tulila 

Sanja, ko pa je 

pogledala nazaj, je 

videla, da se tudi 

kombi ni ustavil pri 

rdeči. S cmokom v 

grlu je rekla: »Ti so 

pa sposobni za vse.« 

»Točno, za vse,« je 

rekel taksist. »Držita 

se!« (Suhodolčan, 

2008, str. 44–45) 

– V knjigi avtorice Dese Muck je 

v ospredju spor najboljših 

prijateljev, ki vodi v 

maščevanje. Anica se z 

močnimi čustvi razočaranja, 

jeze, sramu in obžalovanjem ne 

zna soočiti, zaradi česar ima 

probleme tudi s svojo 

samopodobo.  

 

– V detektivki Maks pa Sanja je 

stiska glavnih junakov 

prikazana posredno. 

Izpostavljena sta kriminalu, 

ugrabitvi in nasilju. 

 

– V obeh knjigah je prisotna 

problemska tematika, saj 

prikazuje stisko Anice in Maksa 

in bolečino v obdobju 

odraščanja. 

Perspektiva – »Saj sem vedela!« 

je zarohnela. 

»Vedela sem, da 

boste prej ali slej 

prišli na dan z 

njegovo mamo! 

Kadar je poreden – 

vsi vzdihujete: 

»saj … ko pa nima 

mame …!« Če bi 

ti zažgal hišo in 

požagal jablano, bi 

tudi rekla: »Kar 

naj, ko pa je revež 

brez mame ...« Jaz 

pa sem vedno 

vsega kriva zato, 

ker jo imam! Če bi 

ti umrla, bi mi bilo 

pa vse dovoljeno! 

– »Maks pa je molčal. 

Niti trenil ni, ko mu je 

MM pihal v obraz. Za 

trenutek je vse 

zgledalo zamrznjeno 

v času in prostoru. 

Kot bi nekdo na 

daljincu pritisnil 

pavzo. Potem pa je le 

odgovoril: »Prav, pa 

se pogajajmo.« 

– »Pa se dajmo,« je 

pristal MM in spustil 

njegovo majico.   

– Maks si jo je popravil, 

se odkašljal in rekel: 

»Takole se bomo 

zmenili: vi nama 

Rusa, midva vama 

Iksa!« 

– Glavna književna oseba Anica 

se po sporu z Jakobom upre 

vsem bližnjim, tolažečim 

besedam in razumnim razlagam 

ter meni, da je nihče ne razume 

ali ima rad toliko kot Jakoba. S 

svojim oporekanjem in 

neobvladovanjem lastnih čustev 

prizadene svoje bližnje. 

– Drža glavnega junaka Maksa, 

do prelomnega trenutka, ni 

uporniška. Upre se 

kriminalcem, da bi sebe in svoja 

prijatelja rešil iz brezizhodnega 

položaja. Izrazito uporniški je 

ženski književni lik Sanje, ki se 

upira vsej odrasli avtoriteti ter 

družbeno določenim 

standardom.  
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(Muck, 2002, str. 

26–27) 

– »Kaj si rekel?« se je 

začudil MM.  

– »Rekel sem, kar sem 

rekel.« (Suhodolčan, 

2008, str. 90)  

Zgodba – Jakob je bil zelo 

zabaven in Anica 

je opazila, kako 

pazi, da ne bi 

preveč zmagoval. 

Da, Jakob je bil 

pravi prijatelj, ona 

pa … Res si 

zasluži, da bi se ji 

zgodilo kaj 

hudega. Nekajkrat 

se je skušala 

pripraviti k temu, 

da bi mu povedala, 

kaj ga naslednji 

dan čaka v šolski 

avli, pa ni mogla. 

Bilo je pretežko. 

(Muck, 2002, str. 

47) 

– Prizora, ki ga je 

zagledala, najbrž ne 

bo pozabila do konca 

življenja. Maksi je 

zvit ležal na tleh, 

tresel se je, dlani so 

mu trzale, iz ust pa 

mu je kapljala zelena 

pena. »Maksi! 

Maksi!« ga je tresla. 

Prijela ga je za roke, 

ter ga zvlekla na 

hodnik. Obrnila ga je 

na bok in stekla do 

telefona: »Zastrupili 

so ga! Kot da mu 

nisem rekla! Pridite 

takoj! Takoj!« je 

tulila reševalcem v 

telefon. 

(Suhodolčan, str. 70–71) 

– Spor in posledično izguba 

najboljšega prijatelja ter krivda, 

ki jo občuti, po tem ko se 

Jakobu maščuje, povzroči Anici 

čustveno trpljenje. Zaradi 

močne krivde se Anica ne vidi 

več kot dobra oseba in si želi 

primerne kazni. 

 

– Medtem ko lik Anice trpi 

čustveno, je Maks žrtev fizične 

poškodbe – zastrupitve. Fizično 

poškodbo spremljajo tudi 

močna čustva strahu, panike in 

obžalovanja. 

Glavni 

literarni lik 

Anica Pivnik Maks  
– Minevali so dnevi. 

Anica se je še 

vedno delala, kot 

da Jakob ne 

obstaja, prav tako 

njene sošolke. In 

tudi Jakob se je 

delal, kot da je 

Anica zrak, 

njegovi sošolci pa 

so se tu in tam 

zadrli za njo: 

»Anica prdanica!« 

(Muck, 2002, str. 

34)  

– »Točno tako, 

drugačen,« je 

ponovila pedagoginja. 

» Nisem rekla čuden, 

ampak drugačen.« 

Mama in ati pa sta jo 

še vedno drugačno, da 

ne rečem čudno, 

gledala. »Hm, kako bi 

vama to razložila,« je 

pedagoginja iskala 

prave besede. […] 

»Veste, ribe imajo 

svoj ritem, svoj 

ustaljen način 

življenja in svoje 

življenjske 

zakonitosti. Vaš sin 

pa kar naprej skače na 

suho, namesto da bi 

plaval z drugimi. Če 

želite, da bo uspešen 

v šoli in seveda tudi 

naprej v življenju, 

mora dobiti ribje 

navade. Upam, da ste 

razumeli.« 

– Anica sicer ni »izobčenka«, a jo 

zaradi spora z Jakobom 

ignorirajo in izobčijo njeni 

sošolci, medtem ko jo njene 

sošolke podpirajo. Pred 

zgodbene preizkušnje je ne 

postavlja njena izobčenost, 

ampak kvečjemu njena globoka 

navezanost na Jakoba, zaradi 

česar svoje prizadetosti in 

intenzivnih čustev ob sporu z 

njim ni zmožna kontrolirati. 

 

– Za razliko od Anice je Maks 

izobčen iz družbe zaradi svoje 

drugačnosti. Kar ga dela 

drugačnega, je njegova 

nesocialnost, osredotočenost na 

znanstvene preizkuse in 

redkobesednost.  
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(Suhodolčan, 2008, 

str. 12) 

Jezik – »Ti si pa butasta!« 

– »Ti si pa piflar in 

i20-maš zmešano 

babico!« 

– »Tvoja pa povsod 

vtika svoj nos!« 

– »Tvoj oče je pa 

reva!!!« 

– »Ti si reva!« 

– Anica je planila 

pokonci in vrgla 

obgrizeno jabolko 

v Jakoba.  

– »Kdo je reva?!« je 

zakričala.« (Muck, 

2002, str. 20–21) 

– »Ooo, ti pa si vedno 

takooo pametna za 

nazaj!« ji je očital 

Maks. 

– »Ooo, ti pa si vedno 

takoo zabit za nazaj in 

še za naprej!« mu je 

vrnila Sanja. 

(Suhodolčan, 2008, 

str. 82) 

– Izbrani citat iz knjige Anica in 

Jakob prikazuje pogovor z 

nesprejemljivimi žalitvami in 

vedenjem. Izpostavila bi tudi 

žalitev »stara baba«, ki jo je 

Anica napisala na Jakobovo 

risbico babice.  

– Tudi citat iz knjige Maks pa 

Sanja vključuje primer posredne 

in neposredne žalitve med 

sporom prijateljev. 

– V knjigah kletvice in 

vulgarizmi, ki so značilni za 

problemsko literaturo po teoriji 

I. Sakside (2014), niso prisotni, 

saj sta književni besedili 

namenjeni otrokom nižjih 

triletij. 

Razpoloženje – Anica je skrivaj 

opazovala Jakoba, 

kako se smeji med 

svojimi sošolci. 

Spet je niti 

pogledal ni. In 

njegov oče ji bo 

govoril, da mu je 

žal. Pa kaj še! 

Začutila je 

neznansko jezo, 

takšno kot še 

nikoli. In ona se je 

hotela kar 

pobotati! (Muck, 

2002, str. 39) 

 

– Ko so drveli proti 

centru, je Sanja s 

strahom gledala 

svojega prijatelja, 

kako nemočno leži 

privezan na postelji. 

Še vedno je bil ves 

bled in mrmral je 

neke nerazumljive 

besede. To je tudi 

moja napaka, nisem 

dovolj pazila nanj, jo 

je spreletavalo. 

(Suhodolčan, 2008, 

str. 71) 

 

– Knjiga vzbuja v bralcu čustva 

tako skozi opise počutja Anice 

kot tudi z ilustracijami, ki 

besedilo spremljajo ali 

dopolnjujejo.  

– Spremljati je mogoče različna 

čustvena stanja Anice; 

razočaranje ob Jakovemu 

nezanimanju zanjo, izrazita jeza 

med in po prepiranju, žalost in 

obžalovanje prepira, krivda, 

strah in nemoč po storjenem 

maščevanju in močno 

obžalovanje ob reakciji Jakoba. 

– V knjigi Maks pa Sanja opisi 

dogodkov vzbujajo občutke 

napetosti, strahu, krivde ter 

žalosti.  

Subjektivne 

predstave 

– »Menda si se 

skregala z 

Jakobom …« je 

začela mama. 

– »On je začel!« 

– »Bila sta vendar 

tako dobra 

prijatelja. A ni 

škoda?« 

– »Ne, ni! Ne 

maram ga več!« 

– »To se ti samo zdi 

…« 

– »Kaj pa sem ti jaz 

rekla? A ti misliš, da 

jaz vedno kar nekam 

v tri krasne govorim? 

Da govorim samo 

zato, ker statistika 

pravi, da punce 

spregovorijo več 

besed na dan? Ne, jaz 

moram govoriti zato, 

ker drugače to tvoje 

mehko tkivo, ki ga 

imaš pozabljenega 

– Razkrivanje stisk in temnih 

plati odraščanja in pogovori o 

tem so značilni za »model 

Grdega račka«. (Saksida, 2014) 

Posredovati in zgladiti spor sta 

skušala tako Aničina mama kot 

tudi Jakobov oče Zvonko. 

Učiteljica se je ob Aničinem 

uničenju risbice s čačkami in 

žaljivem napisu želela z njo 

resno pogovoriti. Nad Aničinim 

vedenjem sta starša pokazala 
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– »Ne, pa se mi ne! 

Za vedno bova 

skregana! Do 

smrti!« 

– » No, no … Ne 

smeš biti tako 

trmasta. Pomirila 

se boš in 

razmislila. Saj veš, 

da je Jakob včasih 

malo čudaški. 

Mogaš ga 

razumeti. Odkar 

mu je umrla mama 

…« (Muck, 2002, 

str. 26) 

tam nekje v svoji 

črepinji, ne bi ničesar 

dojelo. Ničesar, si 

slišal, ničesar! A ti še 

enkrat ponovim: 

NIČESAR! Zato ker 

ne poslušaš! Imaš 

ušesa, pa nič ne slišiš. 

Imaš oči, pa ne vidiš! 

Včasih se mi zdi, da 

si celo iz kakšne 

pravljice ušel. Zajčki 

pa veveričke pa 

bambiji. Maksi, tokrat 

ti zadnjič povem. Ta 

svet ni narejen za 

takšne, kot si ti. Nisi 

prilagojen. Ne spadaš 

v ta ritem. Tole ni 

računalniška igrica, 

zapomni si že 

enkrat!« (Suhodolčan, 

2008, str. 79) 

zgroženost, vprašala sta jo za 

pojasnilo in od nje zahtevala 

opravičilo ter poudarila pomen 

pogovora. Odrasli torej Anice 

ne varujejo pred posledicami 

slabih dejanj ali slabimi čustvi, 

kar je značilnost »modela 

Grdega račka«. 

 

– »Model Grdega račka« je 

značilen tudi za književno delo 

Maks pa Sanja. V vlogi osebe, 

ki Maksa svari pred 

nevarnostmi in odkriva temne 

plati, je najpogosteje njegova 

prijateljica Sanja.  

 

 

Slika 16: Razpoloženje: Stiska Anice (Muck, 2002, str. 24) 

 

Slika 17: Razpoloženje: Stiska Maksa in Sanje (Suhodolčan, 2008, str. 75)  
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Tretje izobraževalno obdobje 

Analizirali smo dva problemska mladinska romana – roman Janje Vidmar z naslovom Pink ter 

roman Vinka Möderndorferja z naslovom Jaz sem Andrej. V nadaljevanju bosta oba 

problemska mladinska romana omenjena le kot romana. 

Tabela 15: Literarna analiza problemskih značilnosti del 3. izobraževalnega obdobja 

Avtor Janja Vidmar Vinko Möderndorfer  

Interpretacija Naslov Pink Jaz sem Andrej 

Tema – Nenehno iskanje sebe 

je postalo mreža, ki jo 

je okolica zategovala 

okrog nje. Saj je 

komajda še dihala, kaj 

šele, da bi našla 

resnično sebe! Seveda 

si ni bila všeč kot 

Janca, toda vedno 

manj si je ugajala tudi 

kot kdo drug. 

(Vidmar, 2008, str. 

119) 

– Sedim in buljim predse. 

Razmišljam: Kako je to 

mogoče? Človek bi moral 

pustiti za sabo kakšno sled. 

Dokaz, da je živel. 

Stemnilo se je. Moral bi 

prižgati luč. Svetloba 

računalniškega ekrana mi 

sveti v obraz. Nekateri so 

tako sami, da jih nihče ne 

pogreša. Nekaterih ni niti 

na internetu. Tesno mi je 

pri srcu. Hudo mi je za 

staro gospo, ki sem jo 

komaj poznal. […]. 

– »Kdaj bo pogreb?«  

– Mama me presenečeno 

pogleda: »Kaj?«  

– »Rad bi šel na pogreb 

gospe Amalije,« rečem.« 

(Möderndorfer, 2018, str. 

106) 

– Mladinski roman J. 

Vidmar prikazuje stiske in 

bolečine odraščanja Jance 

skozi njeno otroštvo in 

najstništvo. Janca odrašča 

v revščini, priča je 

slabemu odnosu med 

starši, težave ima s svojo 

samopodobo, kar jo skozi 

iskanje svoje identitete in 

potrebo po sprejetosti 

vodi v prestopništvo, ki 

vključuje droge, alkohol 

in spolnost.  

 

– Tudi v mladinskem 

romanu Möderndorferja 

so prikazane stiske in 

bolečine odraščanja 

najstnika Andreja, ki se 

ukvarja s slabo 

samopodobo, odnosi v 

razpadli družini, smrtjo 

ter v ospredju s prvo 

ljubeznijo in spolnostjo. 

Perspektiva – Preveč napora jo je 

stal status mestne 

huliganke, da bi ga 

zdaj zapravila zaradi 

moralnih zadržkov. 

[…] Ko je naokrog 

poromala nova 

steklenica židane 

volje, je izbrala 

manjše zlo. Po nekaj 

požirkih je izpuhtel 

zategnjeni obroč okoli 

srca. […] Poganjalo 

jo je tekoče gorivo in 

celo mamin svareči 

stavek: »Pazi, da ne 

boš kdaj ko ata!« jo je 

prijetno grel, medtem, 

–  »Ja, s tvojo mamo hodim 

…« je odgovoril in videti 

je bilo, kot da mu je 

odleglo, da sem začel 

pogovor.  

– »To vem,« sem zavzdihnil, 

»mi je že zdavnaj povedala 

… Mislil sem, če hodiš 

sem, v takšne lokale?« 

– Zdaj mi ga je zares uspelo 

spraviti v zadrego. Najbrž 

ni lepo, ampak ne morem 

si pomagati: res sem 

užival. […] 

– »Koliko si star?« sem ga 

zelo naravnost vprašal.  

– Spet mi je uspelo! Huraaa! 

Bravo jaz! Popolnoma sem 

– Za oba romana je značilna 

uporniška drža glavnih 

literarnih likov Jance in 

Andreja. Medtem, ko se 

Janca upira s 

prestopništvom in si želi 

pridobiti status mestne 

huliganke, zaradi česar se 

priključi skupini 

»največjih mariborskih 

propalic«, se Andrej upre 

z razumnimi argumenti 

zaradi skrbi za svojo 

mater ter zaradi občutka 

izdaje, ker sta mu 
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ko je odvrgla atovo 

jopo v bližnji jarek in 

jo je Cvele spodbujal 

k še. […] Pozneje se 

je večkrat spraševala, 

kako je zadela 

domača vrata. Na 

lepem se je znašla v 

kadi, po njej je tekla 

voda iz pipe. Mama je 

žalostna stala med 

vrati, kot da bi iz nje 

odtekla vsa energija. 

»Ista si ko tvoj ata,« 

[…].« (Vidmar, 2008, 

str. 82) 

ga zmedel. Začel je jecljati 

… »Ja, mlajši sem od tvoje 

mame, ampak naj te to ne 

moti …«  […] 

– »Oprosti,« sem nadaljeval, 

»ampak kaj bo čez deset 

let, ko bo moja mama stara 

triinpetdeset, kar je pa že 

blizu šestdeset …«  

– »No ne tako blizu …« me 

je popravil. Zdaj se je 

prvič malce zavzel zase. 

To mu štejem v dobro. 

Pokazal je malo zdrave 

borbenosti. 

– » In jo boš zapustil. 

Gotovo boš šel h kakšni 

mlajši … In potem bo 

mama trpela,« sem resno 

zaključil misel.« 

(Möderndorfer, 2018, str. 

88–89) 

prikrivala, da mamin fant 

tudi prespi.  

Zgodba – Na mrzlem stranišču, 

s stenami v 

svetlozeleni oljnati 

barvi in brez 

toaletnega papirja je 

pobito sedela na 

školjki in srepo 

bolščala v konice 

svojih mokasink, 

dokler ji niso začele v 

naročje kapljati 

debele solze. Če bi 

bile tudi vse druge 

punce enako 

prikrajšane za 

ljubezen, bi se ji to 

zdelo pravično. […] 

Situacija ni bila samo 

rožnata, ampak čez in 

čez škrlatno rdeča. 

[…] Preostanek 

plesnega večera je 

Janca preživela na 

stranišču, 

odmaknjeno od 

bleščečih, popolnih 

frfotajočih bitij. Vsi 

so izvedeli, da ima 

menstruacijo, zato ni 

bilo potrebe po 

zadrževanju v bližini 

vzpostavljenih 

mladostniških 

– Iz grla se mi je sam od 

sebe izvil čuden stok. 

Slišal sem ga, kot da ne bi 

zastokal jaz. Babi! Babii! 

Pogledal sem po sobi. […] 

Ničesar njenega ni bilo več 

v sobi. […] Stekel sem do 

konca hodnika, kjer je bila 

soba za strežnice. Ne da bi 

potrkal, sem odprl vrata. 

Planil sem v sobo, kjer sta 

sedeli dve gospe v belem 

in pili kavo. Zajokal sem, 

zahlipal kot že dolgo ne. 

Sploh nisem spravil besede 

iz ust.  

– Mlajša strežnica je vstala 

in stopila k meni. »Kaj pa 

je?« je vprašala. Tudi 

starejša je vstala in 

odložila skodelico. 

– »Moja … moja … babica« 

sem nekako izdavil.  

–  »Ni je … Postelja je 

prazna …« sem hlipal in 

solze so mi tekle po licih. 

Nič mi ni bilo nerodno. 

Vseeno mi je bilo. 

(Möderndorfer, 2018, str. 

146–147) 

– Zgodba literarnega lika 

Jance vsebuje veliko 

konfliktnih situacij, 

oziroma čustvenih stisk 

Jance, ki jih avtorica J. 

Vidmar pogosto omili s 

svojim humornim 

načinom pisanja. Pogosto 

se Janca čuti osramočeno, 

če ne zaradi svojega 

zardevanja pa trpi zaradi 

drugih problemov, ki jih 

ima s svojim telesom, kot 

najstnica v fazi odraščanja 

in zaradi želje po 

samopotrditvi in 

sprejemanju v družbo. 

– Literarni lik Andrej je v 

stiski zaradi svojega 

izgleda in ločitve staršev 

na začetku zgodbe, kar se 

spremeni, ko se čuti 

ljubljenega s strani Sonje. 

Pomembne situacije, ki 

vsebujejo poškodbo 

literarnih likov, so tudi 

smrt in strah ob sumu na 

samomor sošolca ter 

panika in žalost ob strahu, 

da mu je umrla babica. 
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idealov. Domov se je 

pritihotapila proti 

jutru, samcata, 

zapuščena kot pasji 

mladič sredi puščave. 

(Vidmar, 2008, str. 

112–114) 

Glavni 

književni lik 

Janica 

 

Andrej  

 – Že samo snidenje v 

kotu je povzročilo, da 

so se glave v razredu 

ozrle proti Janici. 

Nekaj jih jo je opazilo 

prvič v dolgi skupni 

karieri. In to je bil 

prijeten občutek. S 

Saško je postala 

vidna. S Saško je 

pripadala. V Saškini 

družbi je odpadlo 

klasično trpinčenje v 

slogu: »I, glej, 

pinkpanterca!« 

»Ka že farba?« 

(Vidmar, 2008, str. 

38) 

 

– »Janca pa je prvikrat 

v življenju občutila, 

da postaja del nečesa 

pomembnega, del 

ekipe, ki jo vključuje 

v dogajanje, ki skače 

na glavo v sam 

epicenter. Mogoče je 

zato brez razmisleka 

privolila v Jogijevo 

idejo: »Čuj, greva k 

tebi? Pr meni je fotr 

doma.« (Vidmar, 

2008, str. 43) 

– Pred božičem me je spet 

poklical oči. Včasih sem 

mu rekel oči, zdaj pa ne 

vem kako bi mu rekel. Oči 

se mi zdi tako otročje, 

poleg tega ga že kar nekaj 

časa nisem videl. No prav, 

sem rekel, pa se dajva 

dobit. Bil je užaljen: Nisi 

vesel, da se bova videla?! 

[…] Nisem zapustil tebe, 

tvojo mamo sem zapustil 

… Mislil sem mu že reči: 

Zakaj se pa potem nisi 

oglasil štiri mesece in 

šestnajst dni?, vendar sem 

se ugriznil v jezik. […] 

– Joj! Je vzkliknil, a ti lahko 

predstavim svojo … in ni 

našel prave besede. Sem 

mu kar pomagal: Novo 

ženo? A! Pa sem ga. 

Zardel je. Likalnik na obe 

lici! To ima po meni! […] 

In je prišla. Zelo zelo 

mlada. Skoraj bi lahko bila 

moja sošolka. Fuj! Kako bi 

rekel, zelo groteskno! […] 

– Mama me je samo gledala. 

Zakaj imaš pa solzne oči? 

Me je resno vprašala. 

Zakričal sem: Ker sem 

prehlajen! In odšel v sobo 

in zaloputnil vrata za sabo. 

Nisem ji povedal, da sem 

spoznal atovo ta mlado. 

Preveč bi jo prizadelo.  

(Möderndorfer, 2018, str. 

68–71)  

– Tako pri Janici kot pri 

Andreju so poudarjeni 

občutki izločenosti in 

želja po sprejemanju in 

potrditvi sovrstnikov.  

– Janica se s svojo 

izobčenostjo spopada 

skozi celotno otroštvo, 

najprej zaradi svoje 

sramežljivosti in 

zardevanja, v najstniških 

letih pa zaradi svojega 

videza, dokler se z 

zavračanjem svojih 

moralnih zadržkov ter 

izgubo dobre podobe uspe 

vključiti v družbo. 

 

– Andrejev prehod v novo 

šolo je bil sprva težak ter 

prav tako izstopa zaradi 

svojega zardevanja. Vse 

se spremeni ko pomotoma 

pred celim razredom 

zatrdi, da je že spal s 

punco, s čemer postane 

predmet zanimanja za 

svoje sošolke. 

– Izključenost, ki jo Andrej 

najbolj občuti, je 

predvsem iz življenja 

svojega očeta. 

Jezik – »Spizdi prasica!« je 

rjovela sošolka Nada 

in se komolčila nazaj 

v kolektivno 

maternico.  

– Med naslednjim odmorom 

sem šel k Sonji. Obrnila se 

je stran in rekla nekaj, 

česar nisem še nikoli slišal 

iz njenih ust: »Spizdi!« 

– V romanu J. Vidmar so 

pogoste kletvice, 

vulgarizmi, prvine tujih 

jezikov in mariborsko 

narečje. V romanu Jaz 

sem Andrej sta le dva 



65 
 

– »Nena mi hodi po 

tacah, pizda!« 

(Vidmar, 2008, str. 

132) 

Vsi so slišali. In nihče ni 

nič komentiral.  

(Möderndorfer, 2018, str. 

122) 

vulgarizma – kurba ter 

seksač in kletvica, ki je 

navedena v citatu. 

Razpoloženje – V obraz ji je pljusknil 

nov val partijsko 

rdeče. Pod suhim 

poljubom je bilo za 

trenutek prijetno in 

nežno, ustnice so jo 

zibale kot gugalnica z 

avtomobilsko gumo v 

parku. Zadihano je 

odskočila in si pokrila 

obraz. Bradavičke so 

jo rahlo skelele in pod 

njenim popkom je 

njeno telo začelo 

neustavljivo šepetati. 

Očitno so jo privlačile 

človeške razvaline. 

(Vidmar, 2008, str. 

81) 

– Potem je bilo kmalu 

konec. Dotaknila sva se. 

Stisnil sem jo k sebi. 

Stisnila se je k meni. 

Zaprla je oči. Zaprl sem 

oči. Začutil sem trepetanje 

v trebuhu. Njeno mehko 

kožo na svoji koži. Stresel 

me je neznan občutek, 

drugačen kot kadar imam 

šotor in ko poskrbim da 

šotor zgine. Bolj poln 

občutek, bolj sladko 

pekoč. Kot da se vzpenjaš 

na goro in ko prideš do 

vrha si nenadoma žalosten. 

Razmišljal sem: A je to to? 

A o tem tako veliko 

govorijo? Zakaj se vse vrti 

okrog seksa, če je to samo 

to? (Möderndorfer, 2018, 

str. 139) 

– Književno besedilo 

romana Pink vzbuja v 

bralcu različna čustvena 

stanja skozi opise 

Jančinih prvih izkušenj s 

spolnostjo ter njenih stisk 

in prestopništva. Čeprav 

so opisi nazorni, so hkrati 

humorni, zaradi česar je 

razpoloženje lahkotnejše.  

– V književnem besedilu 

Jaz sem Andrej prav tako 

najdemo opise različnih 

čustvenih stanj, ki lahko 

vsebujejo humorne prvine 

(opisi prvih izkušenj s 

spolnostjo in pogovorov o 

njej) ali pa pri bralcu 

ustvarjajo tesnobne 

občutke (opisi 

razmišljanja o smrti, 

žalosti, samomoru). 

– Opisi čustvenih stanj v 

književnih besedilih se 

razlikujejo po izbiri 

besed, ki so v primeru 

opisa spolnih izkušenj 

Jance bolj provokativne. 

Subjektivne 

predstave 

– »Ko sn jaz bla tolk 

stara, sn se skrivala v 

šumi, ko so avijoni 

tolkli po nas! Jedla sn 

sirovi krompir, da 

maš dans vse, kaj 

nucaš! Puno rit maš 

vsega, zato pa je tak!« 

[…] 

– »Ka te ti veš, kaj je 

življenje! Da te nisn 

več čula! Tam maš, 

pa se uči, da ne boš 

tak ko jaz niko i 

ništa.« 

– »Ti nisi niko i ništa,« 

je zacmihala Janca in 

se oklenila mamine 

toplote. »Ti si vse, ti 

si moja mama!« 

– »Ja, ja« prikima, 

navdušeno, da ji ni bilo 

treba izreči te besede, »če 

sanjariš in se zaljubljaš v 

isti spol, potem mogoče 

res si gej ali lezbijka. Pa še 

to ni nujno.« 

– »Kako ni nujno?« jo 

vprašam, čeprav slutim, da 

bi rada najin pogovor čim 

prej končala. Ne, ničesar ji 

ne bom olajšal! Kar naj 

malo doživlja živ stik … 

– »Človek se spreminja. In 

njegova seksualnost tudi. 

Sem brala.« […] 

– Kaj pa bi naredila, če bi bil 

jaz gej?« jo vprašam. 

– »Nič,« mi takoj odgovori. 

– »Kako nič?« 

– Odrasli književni liki v 

romanu Pink se z Janico 

pogovarjajo odkrito in ji 

odkrivajo določene temne 

in problematične strani 

življenja (alkoholizem, 

trpljenje, revščina), 

medtem ko je tema 

spolnosti zanje tabu tema. 

Janca se upa pogovoriti le 

s sestro Vesno, ki se po 

nasilni reakciji umiri in ji 

svetuje: »Izkušeni, da te 

zna primit tam, ki ti paše. 

Ne boš pustila, da se neki 

devičnik uči na tebi.« 

(Vidmar, 2008, str. 80) 

Janca torej ni deležna 
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– » Zgleda da sn ništa, 

če me maš za muti,« 

ji je mama godrnjaje 

pihala v vrat, ker jo je 

Janca že skoraj 

prerasla.« (Vidmar, 

2008, str. 30) 

 

– »Pa ka, ti si jih 

prosiš? Ka si jih 

prosiš??« je grmela 

sestra Vesna. »Te 

poknem enkrat?« S 

skodelico je tolkla po 

krožničku, da je 

žličko metalo v zrak, 

kapljice pa so škropile 

po belem prtu.  

– Janca se je potuhnila. 

Zdaj je že poznala 

vzorec. Človek je 

malo nor, že če samo 

omeni seks, tako da se 

odraslim totalka 

razburkajo strasti. Kaj 

se ti potem med 

seksanjem obračajo 

nohti, pa izpahnejo 

sklepi, ali kaj? Blagor 

tistim, ki sploh 

preživijo. (Vidmar, 

2008, str. 79) 

– »Peljala bi te na večerjo,« 

reče. […] 

– »Se ne bi nič spremenilo?« 

– »Zame ne. Vedno boš moj 

sin. In vedno te bom imela 

rada. Res pa je, da mi ne bi 

bilo čisto vseeno, in to 

zato, ker je gejem v našem 

svetu težje živeti. Pa niso 

oni krivi zato. Mi smo 

krivi. Svet je kriv! Ampak 

to se bo spremenilo. Mora 

se spremeniti! Zato ja!« je 

še bolj odločna mama, »če 

bi bil gej, se moja ljubezen 

do tebe ne bi spremenila. 

Vedno in brezpogojno te 

bom imela rada.« 

(Möderndorfer, 2018, str. 

37) 

dobre spolne vzgoje s 

strani odraslih.  

– Prisotna sta oba modela – 

tako »model Motovilke«, 

glede teme spolnosti kot 

»model Grdega račka«, 

glede ostalih tem.  

– V romanu Jaz sem Andrej 

sta odrasla književna lika 

mame ter babice z 

Andrejem zelo iskrena in 

dostopna za pogovore o 

katerokoli temi, tako o 

ljubezenskih težavah in  

spolnosti, istospolni 

usmerjenosti kot tudi o 

družinskih, prijateljskih 

odnosih, smrti in žalosti. 

Tabujske teme Andreju 

niso zakrite, torej je za 

književno besedilo 

značilen »model Grdega 

račka«. 

 

 

Slika 19: Andrejeve nočne more o samomoru sošolca 
(Möderndorfer, 2018, str. 48) 

Slika 18: Stiska Andreja po druženju z očetom in njegovo 
mlado punco (Möderndorfer, 2018, str. 70) 
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3.8 INTERPETACIJA 

V prvem delu empiričnega dela smo analizirali spolno stereotipnost literarnih likov na podlagi 

petih komponent stereotipov, kot so jih opredelili Deaux in Lewis (1984) ter C. L. Martin, C. 

H. Wood in J. K. Little (1990). 

Z analiziranjem komponent spolnih stereotipov smo ugotovili, da glavni literarni liki književnih 

besedil prvega triletja niso stereotipni in da so spolne vloge celo zamenjane. Ženski literarni 

liki (Zlatolasa deklica in punčka) imajo izrazitejše lastnosti kategorije maskulinosti glede 

osebnega stila (občutek superiornosti, lahko odločanje) ter glede asertivnosti (dominantnost). 

Literarnim likom moškega spola (Srečko, Pajacek) pa so skupne značilnejše feminilne lastnosti 

skrbnosti in negovanja ter lastnosti kategorije maskulinosti glede njunega osebnega stila 

(upornost, nepripravljenost vdati se). Oba literarna lika ženskega spola vizualno ustrezata 

spolnim stereotipom ženske kot estetskega spola. Literarni lik zlatolase deklice je glede na 

vizualno podobo bolj zaznamovan, saj ji zaradi njenega videza njen mož Srečko vedno ustreže. 

Moška literarna lika glede telesnega videza nista spolno zaznamovana. Poklicne spolne vloge 

pri literarnih junakih niso stereotipne, prav tako to velja za uporabo predmetov oziroma igrač. 

Liki starejše generacije imajo v sodobni pravljici stransko vlogo, zaradi česar so pomanjkljivo 

označeni. Spolne vloge likov starejše generacije (mati, krčmar) v sodobni pravljici Bolje nekaj 

kot nič so spolno stereotipne. Literarni lik ženske je predstavljen kot skromen, ljubeč, skrben 

(dimenzija feminilnosti) ter delaven, medtem ko je literarni lik moškega predstavljen le z 

lastnostmi dimenzije maskulinosti, med katerimi izstopa asertivnost. Tudi na simbolni ravni 

predmetov predstavlja lik matere simbol ljubezni do otroka, lik krčmarja pa simbol moči. 

Analiza komponent spolnih stereotipov literarnih likov mlajše generacije v književnih delih 

drugega triletja je pokazala, da liki niso spolno zaznamovani in imajo razviti obe dimenziji 

(maskulinosti in feminilnosti). Glavna literarna lika Anica in Jakob sta spolno stereotipno 

prikazana le v simbolnem pomenu uporabe predmetov. Edino spolno zaznamovanost 

literarnega lika Sanje prepoznamo v njeni poklicni vlogi varuške, v ostalih kategorijah ima 

Sanja razvito kategorijo feminilnosti in maskulinosti ali v primeru videza izrazito kategorijo 

maskulinosti (neobremenjenost z videzom).  

V realistični pripovedki Anica in Jakob je ženski lik starejše generacije (Aničina mama) po 

vseh komponentah stereotipov prikazan kot spolno stereotipen, medtem ko moški lik starejše 

generacije (Jakobov oče Zvonko) ni spolno stereotipen in prevzema obratno spolno stereotipno 

žensko vlogo glede na vse kategorije spolnih stereotipov. Liki starejše generacije otroške 

detektivke so večinoma moškega spola. Lik Maksove matere je zato pomanjkljivo označen in 

enodimezionalen, saj nastopa le v vlogi matere. Lik Milana Mlakarja je stereotipen moški lik, 

pri liku Rusa (Hinka) pa je izpostavljena tudi njegova feminilna plat. Večina odraslih likov 

književnih del drugega triletja je torej spolno stereotipno zaznamovanih. 

V književnih delih, mladinskih romanih tretjega triletja, se med liki mlajše generacije ne 

pojavljajo spolno stereotipne oznake glede na izvedeno analizo komponent spolnih stereotipov. 

V književnih delih, mladinskih romanih tretjega triletja, v romanu Pink ter v romanu Jaz sem 

Andrej, prevladujejo ženski literarni liki. Med liki mlajše generacije se ne pojavljajo spolno 

stereotipne oznake glede na izvedeno analizo komponent spolnih stereotipov. Liki so 
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večdimenzionalni, označeni z lastnostmi dimenzij obeh spolov. Če primerjamo ženske literarne 

like mlajše generacije, ugotovimo, da sta ženska lika romana Pink (Janca in Nada) bolj 

uporniška, a je tako kot za Nado tudi za Sanjo značilen direkten osebni stil. Vsi ženski liki se s 

svojim načinom oblačenja upirajo družbenim idealom in stereotipnim vizualnim podobam 

žensk. Tudi stereotip pretiranega obremenjevanja Jance s svojo vizualno podobo je na koncu 

književnega dela presežen. Ženski literarni liki mladinskih romanov v kategoriji poklicne 

usmerjenosti in uporabe predmetov niso spolno zaznamovani. Pri primerjavi moških literarnih 

likov mladinskih romanov (Mirko – Mirč in Andrej) smo ugotovili, da je literarni lik Andrej 

manj spolno stereotipno označen, saj je zanj značilnih več feminilnih osebnih lastnosti, v 

nasprotju z Mirkom je glede svoje telesne samopodobe nesiguren.  

Analiza spolne stereotipnosti književnih likov starejše generacije književnih del tretjega triletja 

je pokazala, da večinoma so spolno stereotipno zaznamovani. Oba lika iz romana Pink (Jančina 

starša) sta sicer označena z lastnostmi iz dimenzije maskulinosti ter dimenzije feminilnosti, a 

so njune poklicne vloge in vloge v zasebnem življenju, ki se kažejo tudi z uporabo predmetov, 

spolno stereotipne. Književni lik Andrejeve mame je prav tako stereotipno zaznamovan s 

prevladujočimi feminilnimi lastnostmi in omejenostjo vloge na vlogo matere in gospodinje, ki 

je sicer zaposlena, a to ne predstavlja velikega pomena v njenem življenju. Primerjalno z 

ostalimi ženskimi literarnimi liki iz romanov je lik Andrejeve babice edin spolno nezaznamovan 

lik. Od literarnih likov moškega spola bi po spolni stereotipnosti primerjali like očetov. Oba 

lika sta, za razliko od literarnega lika Matjaža, spolno zaznamovana z izrazito maskulinimi 

lastnostmi in le eno feminilno lastnostjo, ki je ljubezen in skrb do svojega otroka. Pri analizi 

komponente zunanjega videza je pri likih Andrejevega očeta ter Matjaža izpostavljena skrb za 

zunanji videz, kar ni spolno stereotipno v primerjavi z ženskimi liki Andrejeve mame in babice, 

ki se s svojim telesnim videzom manj obremenjujeta.  

V drugem delu empiričnega dela smo raziskovali, na kakšen način so v izbranih delih slovenske 

mladinske književnosti reprezentirane značilnosti problemske tematike po teoriji I. Sakside 

(2014).  

Za vseh šest književnih del lahko trdimo, da imajo značilnosti problemske tematike. Teme 

izbranih književnih del prvega triletja so manj tabuirane (revščina in socialna nepravičnost) in 

so izražene bolj posredno, kar še posebej velja za zlorabo drog. Teme izbranih del drugega 

triletja (spor, kriminal in nasilje) niso tabujske, a so izražene neposredno. Za književna dela 

tretjega triletja so značilne manj tabuirane teme o spolnosti in prestopništvu, pa tudi smrti, ki 

so podane z nazornimi opisi. Prepoznane teme revščina in socialna nepravičnost, odvisnost od 

drog, kriminal in nasilje, prestopništvo, spolnost, iskanje spolne identitete in smrt so izrazito 

problemske, medtem ko je tema spora manj problemska. V vseh književnih delih so bralcu 

prikazane stiske, s katerimi se lahko sooča otrok v obdobju odraščanja, zaradi česar se lahko 

bralec z glavnim junakom poistoveti.  

Perspektiva oporekanja je najmanj izrazita v književnih delih prvega triletja ter najbolj izrazita 

v književnih delih tretjega triletja. Uporniška drža glavnih likov je v slikanici Pajacek in punčka 

in mladinskem romanu Pink izražena posredno z dejanji, v ostalih pa neposredno z besedami.  

Za zgodbe vseh književnih del je značilen konflikt in poškodba, katere osrednja žrtev je glavni 

literarni lik ali kdo drug. Konflikt ali poškodba glavnih literarnih likov je izražena z opisi 

čustvenega trpljenja v vseh analiziranih književnih delih: sodobni pravljici Bolje nekaj kot nič 

(žalost), slikanici Pajacek in punčka (žalost, jeza), realistični pripovedki Anica in Jakob (jeza, 
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žalost), otroški detektivki Maks pa Sanja (strah, panika) ter mladinskih romanih Pink (žalost, 

osramočenost)  in Jaz sem Andrej (strah, panika, žalost). Opise fizičnih poškodb najdemo v 

slikanici Pajacek in punčka (z zbadanjem iglic) in v otroški detektivki Maks pa Sanja 

(zastrupitev).  

V vseh književnih delih se literarni junaki opazno razlikujejo od okolice in nekateri so zaradi 

tega izobčeni, kar jih postavlja pred zgodbene preizkušnje. V književnih delih prvega triletja se 

literarna lika od okolice razlikujeta en po svoji naivnost, drug pa po svoji samostojnosti. V 

književnem delu drugega triletja je literarni lik Anica izobčen le začasno, a to ni razlog za njene 

zgodbene preizkušnje. Najbolj izrazito je opisana izobčenost Jance. 

Za književna dela, primerna za obravnavo v prvem in v drugem triletju, zaradi namembnosti 

mlajšim bralcem ni jezikovnih potez, značilnih za problemsko literaturo. Namesto kletvic, 

vulgarizmov in ostalih jezikovnih potez so uporabljene druge besedne zveze in grožnje 

(preklicani pritepenec, grdi, zbodla te bom, butasta, piflar, reva, pametna (sarkazem), zabit). V 

mladinskih romanih, primernih za obravnavo v tretjem triletju, so problemske jezikovne prvine 

zelo izražene v mladinskem romanu Pink (spizdi prasica, pizda) ter redko tudi v mladinskem 

romanu Jaz sem Andrej (spizdi). 

V vseh književnih delih so prisotni opisi trpljenja, v književnih delih zadnjega triletja, pa so 

opisani tudi prizori spolnosti. V svojih književnih delih so avtorji S. Makarovič, Suhodolčan 

ter J. Vidmar vzdušje omilili s prvinami humorja. Opisi J. Vidmar se od opisov ostalih dveh 

avtorjev razlikujejo po natančnosti in nazornejši uporabi jezikovnih prvin, zaradi česar je 

razpoloženje v mladinskem romanu J. Vidmar bolj problemsko. Tudi avtor Möderndorfer v 

svojem mladinskem romanu uporablja prvine humorja, vendar manj pogosto. Möderndorfer, 

tako kot tudi D. Muck ter K. Kovič s svojimi opisi čustvenih stanj pogosteje vzbujajo tesnobne 

občutke. 

Glavnim literarnim likom vseh književnih del so s strani odraslih ali ostalih literarnih likov 

odstrte tudi problematične strani življenja (smrt, trpljenje, kriminal, revščina, vojna, spolnost). 

V književnih delih prvega triletja o problematičnih temah ni razvitega pogovora, ampak so le 

omenjene, kar ne velja za ostala književna dela. 

Književni deli, ki sta najbolj izrazito problemski, sta mladinska romana Pink in Jaz sem Andrej, 

saj vsebujeta vse značilnosti problemske literature po teoriji I. Sakside (2014). Med ostalimi 

deli je najbolj problemsko delo Pajacek in punčka, v katerem ni značilnih problemskih 

jezikovnih prvin. V ostalih književnih delih so nekatere lastnosti problemske literature manj 

izražene (npr. problemska tema v realistični pripovedki Anica in Jakob, opisi čustvenih trpljenj 

v sodobni pravljici Bolje nekaj kot nič), saj so dela prilagojena glede na starost naslovnika. 

Književna dela za mlajše naslovnike torej ne vsebujejo jezikovnih potez, kot so kletvice, 

vulgarizmi ali prvine tujega jezika. Namesto tega avtorji uporabljajo žaljivke, grožnje in 

sarkazem. Problemske teme književnih besedil, namenjenih mlajšim naslovnikom, so manj 

tabuirane od problemskih tem mladinskih romanov. V primeru slikanice Pajacek in punčka 

tabujska tema odvisnosti od drog ni direktno izražena, ampak je asociacije na zlorabo drog 

mogoče dobiti ob opisih zabadanja iglic v značilne dele telesa, kjer si narkomani vbrizgajo 

drogo. Problemskost besedil za mlajše naslovnike zmanjšajo tudi humorni zapisi, ki omilijo 

razpoloženje. Ilustracije v primeru izbranih del pri bralcu doživetje razpoloženja okrepijo, saj 

so ilustrirana čustvena stanja trpljenja literarnih likov. 
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4. SKLEP 
 

V magistrskem delu smo raziskali spolno stereotipnost in problemsko tematiko književnih likov 

v šestih izbranih delih sodobne mladinske književnosti: Bolje nekaj kot nič – Svetlana 

Makarovič (2008), Pajacek in punčka – Kajetan Kovič (2011), Anica in Jakob – Desa Muck 

(2002), Maks pa Sanja – Primož Suhodolčan (2008), Pink – Janja Vidmar (2008), Jaz sem 

Andrej – Vinko Möderndorfer (2018).  

Analiza po štirih komponentah spolnih stereotipov, povzetih po avtorjih Deaux in Lewis (1984) 

ter C. L. Martin, C. H. Wood in J. K. Little (1990), je zajemala: osebnostne lastnosti in 

vedenjske vloge, zunanji videz, poklici ter predmeti oz. igrače. Za izbrana sodobna književna 

dela lahko trdimo, da se v njih pojavljajo spolni stereotipi glede na vse naštete komponente. Pri 

tem literarni liki mlajših generacij praviloma niso spolno stereotipno zaznamovani in njihove 

spolne vloge so v sodobnih književnih delih bolj demokratično porazdeljene. Liki starejših 

generacij so v izbranih sodobnih delih slabše zastopani in tudi slabše označeni. Kljub temu 

lahko z zbranimi podatki iz analize trdimo, da je večina spolnih vloge literarnih likov starejše 

generacije v sodobnih delih še vedno spolno stereotipnih in hierarhično porazdeljenih. Najbolj 

izrazito se to kaže v delu Janje Vidmar – Pink (2008). V književnih delih Dese Muck – Anica 

in Jakob (2002), Primož Suhodolčan – Maks pa Sanja (2008) ter Vinko Möderndorfer – Jaz 

sem Andrej (2018) najdemo tudi like starejše generacije, ki niso stereotipno označeni in 

prevzemajo tudi netradicionalne spolne vloge. Spolna zaznamovanost književnih likov v 

izbranih delih sodobne mladinske književnosti ni odvisna od namembnosti književnega dela za 

mlajše ali starejše naslovnike.  

Trdimo, da se v izbranih književnih delih sodobne mladinske književnosti pojavljajo raznolike 

problemske teme, ki so bolj ali manj tabujske, vendar izbrana dela ne vsebujejo vseh značilnosti 

problemske literature po teoriji I. Sakside (2014). Odstopanja so značilna pri značilnih 

jezikovnih potezah problemske literature, saj v književnih delih, namenjenih mlajšim 

naslovnikom, torej v delih prvega in drugega triletja, ni kletvic, vulgarizmov in prvin tujih 

jezikov. Razpoloženja se v književnih delih za mlajše naslovnike pogosto namesto podrobnih 

opisov prikazujejo z ilustracijami. Glede na starost naslovnika so problemske teme v izbranih 

delih torej predstavljene drugače.  

Problemske teme, ki so prisotne v izbranih besedilih sodobne slovenske književnosti, bralca 

seznanjajo s težavami, ki so značilne za obdobje odraščanja in mu pomagajo razumeti občutja 

in stiske, ki jih bralec doživlja tudi sam. Menimo, da je v delih bralcu omogočeno poistovetenje 

s književno osebo, kar je izrednega pomena, prav tako kot je pomembno, da je v delih 

zagovarjano stališče otrok in da ni moraliziranja. Izbrana besedila so napisana na način, da je 

mlademu bralcu predstavljen svet skozi oči otroka, predpostavka o nedolžnem otroštvu pa je 

zavrnjena. Bralec dobi občutek, da so njegovi problemi rešljivi in da je sam za to dovolj 

kompetenten. Zaradi vsega naštetega menimo, da so izbrana književna dela primerna za 

obravnavo v predlaganih vzgojno-izobraževalnih obdobjih.  

S podrobno analizo spolne stereotipnosti književnih likov smo v magistrskem delu pokazali, 

kako spolno zaznamovano ali nezaznamovano so prikazani liki v sodobni mladinski 

književnosti. Razmere v družbi se odražajo v književnih delih, ki opisujejo realnost nekega 

časa. Tako je tudi v izbranih književnih delih glede na čas dogajanja mogoče zaznati 
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spremembe v enakovrednosti in enakopravnosti spolov in njihovih spolnih vlogah. V 

književnih delih, ki opisujejo pretekli čas (Bolje nekaj kot nič, Pink) imajo tako književni liki 

starejše generacije izrazito spolno stereotipne vloge. V ostalih književnih delih, ki odražajo 

realnost današnjega sveta, so tudi književni junaki starejših generacij manj opredeljeni glede na 

spol, spremembe se kažejo pri likih mlajše generacije. Ker so spolni stereotipi še vedno 

zakoreninjeni v naši družbi in ti pomembno vplivajo na našo percepcijo in delovanje, menimo, 

da je pomembno, da se v književnih delih spolni stereotipi spodbijajo. Književnost je namreč 

tista, ki mladim bralcem lahko nudi drugačne poglede in spoznavne izkušnje. Magistrsko delo 

je pripomoglo k spoznanju, kako se v sodobnih delih mladinske književnosti odražajo družbene 

spremembe na področju spolnih stereotipov. Prikazuje tudi aktualnost književnih del, pri 

katerih je predstavljeno dogajanje v preteklosti, saj so ravno problemske teme, ki jih dela 

predstavljajo, vedno aktualne, spolni stereotipi pa primerni za razpravo. Menimo, da bo 

magistrsko delo pripomoglo tudi k prikazu, da se tudi v sodobnih delih mladinske književnosti 

pojavljajo spolni stereotipi, ki niso stvar preteklosti.  

Da strnemo, magistrsko delo bo pripomoglo k razvoju znanosti z vidika analize spolne 

stereotipnosti književnih junakov ter kako se pojavljajo v delih sodobne mladinske 

književnosti.  

Književna dela so lahko učiteljem kvalitetno gradivo za vzpostavitev pogovora o določeni 

problemski temi. S predstavitvijo značilnosti problemskosti bo magistrsko delo pri obravnavi v 

razredu učiteljem v pomoč pri izbiri primernega književnega dela glede na otrokove stiske. S 

pomočjo primerne literature lahko učitelj nagovori učence, ne da bi jih neposredno izpostavil, 

saj lahko učenec lažje prepozna problem pri književnem liku, s katerim se poistoveti, učitelj pa 

ga nato skozi pogovor vodi, da uvidi rešitev svoje stiske.  

Stereotipni ideali spolnih vlog so neprestano prisotni v življenju otrok in mladostnikov in nanje 

delujejo že v zgodnjem otroštvu kot sheme, na podlagi katerih se otrok odloča o svoji identiteti 

in o ustreznosti ali neustreznosti njegovega vedenja glede na njegov biološki spol.   Z obravnavo 

izbranih besedil, v katerih so presežene spolne vloge, v osnovni šoli, bi otrokom omogočili, da 

spoznajo različne vloge ljudi, ki se ne razlikujejo glede na spol, ampak glede na individualnost 

posameznika. Magistrsko delo je prikazalo, kako lahko v književnih delih prepoznamo različne 

stereotipe, ki so lahko povod za pogovor, in s tem omogočimo širjenje pogleda otrok in 

njihovega razumevanje sveta. 
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