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III 

POVZETEK 

Učbeniki in druga strokovna literatura s področja predmeta likovne umetnosti kljub 

današnjemu vse večjemu poznavanju umetnic nadaljujejo z izpustom njihovih del. 

Umetnice naj bi bile obravnavane površno, opisane kot posnemovalke ali pa privrţenke 

moških umetnikov. V zbirkah, kjer so predstavljene skupaj z mojstrskimi umetniki, naj bi 

bil deleţ njihovih del še zmeraj znatno manjši. Izhajajoč iz osebnih izkušenj in pregleda 

strokovnega gradiva za slovenske gimnazije, ni opaznih sprememb glede enakovrednejše 

obravnave umetnikov obeh spolov. Šolske knjige predstavljajo subjektivno in izkrivljeno 

resničnost, ki vzbuja idejo, da je večina znanstvenikov in kulturnih osebnosti 

srednjeevropskih moških. Dijakom so v primeru izključitve ţensk iz učbenikov in druge 

strokovne literature odvzete informacije tako rekoč polovice človeštva. Kot rezultat se 

lahko kaţe zniţano mnenje dijakov o prispevku ustvarjalcev ţenskega spola. To je 

problematično predvsem z vidika, da dijaki učbenikom verjamejo in da se lahko z njimi 

poglabljajo škodljivi spolni stereotipi. V empiričnem delu smo zato s pomočjo anketnih 

vprašalnikov raziskali, kakšno je trenutno poznavanje umetnic s strani gimnazijskih 

dijakov, in ugotavljali vzroke za takšno stanje. Prek izvedene učne ure z vključevanjem 

problematike spolnih stereotipov in izpuščenih umetnic iz zakladnice likovne umetnosti 

ter likovne naloge, v kateri smo se navezali na spolne stereotipe v vsakdanu, smo proučili 

odnos dijakov do predstavljene problematike. V raziskavo smo vključili 50 dijakov dveh 

prvih letnikov gimnazije iz jugovzhodne slovenske regije. Izsledki raziskave bodo lahko v 

pomoč pri obravnavi problematike in ozaveščanju spolne enakosti pri pouku likovne 

umetnosti v srednji šoli.  

Ključne besede: spolni stereotipi, umetnice, spolna enakopravnost, likovna umetnost, 

gimnazija.  
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ABSTRACT 

Textbooks and other professional literature in the field of fine arts, despite increasing 

knowledge of women artists nowadays, continue to leave out their artworks. Female 

artists are still treated superficially, described as imitators or followers of male artists. 

The number of their works in collections, where they are presented along with masterly 

male artists, is supposedly still significantly smaller. Based on my experience and a 

review of professional literature for Slovenian secondary schools, there are no noticeable 

improvements regarding equal treatment of artists of both sexes. The school books 

present a subjective and distorted reality that evokes the idea that most scholars and 

cultural figures are central European men. In the case of exclusion of women from 

textbooks and other professional literature, students are excluded from virtually half of 

humanity. As a result, students may have a diminished view of the contribution of female 

creators to the field of fine arts. The problem is that students trust in what textbooks have 

to say and can therefore deepen harmful gender stereotypes. In the empirical part, by 

means of survey questionnaires, we therefore investigated, what highschool students 

currently know about female artists and determined the causes of such a situation. We 

examined the student's attitudes towards the presented issues by having a lesson with 

them that included the issues of gender stereotypes and errasure of female artists from the 

history of fine arts. The lesson also contained a art assignment in wich students explored 

gender stereotypes in everyday life. The study included 50 students of two first year 

classes from a secondary school in the southeastern region of Slovenia. The findings of 

the research can be helpful in addressing issues and raising awareness of gender equality 

in secondary school fine arts instruction. 

Keywords: gender stereotypes, women artists, gender equality, fine arts, secondary 

school. 
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1 UVOD  

Beseda stereotip zveni kot nekaj starega, negativnega in odpira vprašanje, ali imamo v 

današnjem času, ko sta oba spola ţe enakopravna, sploh še kaj spolne stereotipnosti v 

druţbi. Mislimo si, da nismo stereotipni, da ne delamo razlik med spoloma, vendar 

obstajajo raziskave, ki razkrivajo drugačno statistiko. Spolni stereotipi so danes še zmeraj 

prisotni in potrjujejo, kako močna je tradicija spolnega razlikovanja (Haines, Deaux in 

Lofaro, 2016, v Cocoradă, 2018). Največja prenašalca spolnih stereotipov ostajata druţina 

in mediji, ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na šolo, ki ne predstavlja spolno nevtralne 

institucije (Nastran - Ule, 1997, v Rinc Urošević, 2007). Spolni stereotipi predstavljajo 

problem in učitelji se premalo zavedajo njihovega negativnega vpliva na učence (Sadker 

in Silber, 2006, v Safta, 2017).  

Spolnih stereotipov v šoli ne prenašajo le učitelji s svojim odnosom in pričakovanji, ki jih 

gojijo do otrok glede na njihov spol (Cocoradă, 2018). Učbeniki ostajajo velik prenašalec 

učnih vsebin, zaradi česar je tudi reprezentacija spola pomenska in močna (Magno, 

Silova, Wright, in Demeny, 2003). Čeprav danes ne zasledimo več strogo seksističnih 

knjig v izobraţevanju, te širijo stereotipe in predsodke v zvezi s spolom (Sadker, Sadker 

in Zittleman, 2009). Pogosto pozabljamo, da je enako pomembno kot to, kar je 

predstavljeno, tudi tisto, kar ni oziroma o čemer se pri pouku ne govori (Magno idr., 

2003). Skrit kurikul je prikrita, nezavedna in pogosto nenaklepna dimenzija učnega 

načrta, ki prav tako vpliva na otrokovo vedenje in znanje. Potencira lahko spolne 

stereotipe, neenakost, širi točno določena druţbena in kulturna pričakovanja ter dogovore 

(Safta, 2017). Današnji učbeniki nadaljujejo tradicijo izpusta ţensk. Prispevki, v katerih 

so predstavljene, jih pogosto ne obravnavajo kot predstavnice glavnega zgodovinskega in 

umetniškega toka. Kot rezultat se lahko kaţe zniţano mnenje učencev obeh spolov o 

vrednosti ţenskih uspehov (Sadker idr., 2009). Tudi pregled strokovnega gradiva za 

slovenske gimnazije pri predmetu likovna umetnost (Golob, 2004; Germ, Mahnič, Ostan 

in Podlipnik, 2008) ni pokazal opaznih sprememb za enakovrednejšo obravnavo 

umetnikov obeh spolov, čeprav dandanes poznamo vse več umetnic (Sadker idr., 2009). 

Naredili bomo pregled strokovne sociološke literature in literature s področja likovne 

umetnosti, ki se navezuje na problematiko spolnih stereotipov in spolno enakost. Iskali 

bomo priporočila za doseganje spolne enakosti pri predmetu likovne umetnosti. V 

empiričnem delu bomo raziskali, kakšno je trenutno poznavanje umetnic s strani 

gimnazijskih dijakov, in ugotavljali vzroke za takšno stanje. Prek izvedenih učnih ur z 

vključevanjem problematike spolnih stereotipov, ozaveščanja dijakov o izpuščenih 

umetnicah iz zakladnice likovne umetnosti in likovne naloge, v kateri se bomo navezali 

na spolne stereotipe v vsakdanu, bomo proučili odnos dijakov do predstavljene 

problematike in preverili smiselnost strategije doseganja spolne enakosti. 



   Viviana Škrabec – magistrsko delo 

2 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  

2.1 Stereotipi in spolni stereotipi  

Prvi ameriški novinar in pisatelj, ki je leta 1922 pojasnil pojem stereotipa v svoji knjigi z 

naslovom »Javno mnenje«, je bil Walter Lippman. Izraz je »[...] uporabil, da bi z njim 

opisal sistem razumevanja, ki vpliva na ustvarjanje napačnih, samoizpolnjujočih in 

etnocentričnih sodb o ljudeh in pojavih okoli nas. Ta sistem se ponavlja v vseh 

relevantnih situacijah s pravo shizoidno upornostjo in vsiljivostjo.« (Lippman, 1999, v 

Rinc Urošević, 2007, str. 39). 

Stereotipi so posplošene presoje, predpostavke oziroma prepričanja, ki jih imamo o sebi, 

ljudeh, stvareh, dogodkih itd. ustvarjene na podlagi nedokazljivih dejstev (Furlan, 2006). 

Nadomeščajo realnost in ustvarjajo njeno iluzijo, v kateri določajo vzorec obnašanja in 

odnosa do sebe in drugih. Pogosto ponavljajoča se oblika stereotipa je omejena, 

subjektivna in nepopolna (Safta, 2017), po naravi pa je lahko tako pozitivna kot negativna 

(Furlan, 2006). Kakršna koli ţe je, ima takšno moč, da jo kljub drugačnim osebnim 

izkušnjam običajno prav zaradi njene kulturnozgodovinske zakoreninjenosti teţko 

ovrţemo (Safta, 2017). Posledično stereotipe sprejemajo in producirajo tudi tisti 

posamezniki, na katere se le-ti nanašajo, pa četudi so negativni (Furlan, 2006). Proces 

poteka na prikriti, nezavedni ravni in temelji na mehanizmu označevanja, ki ima lahko 

omejevalne posledice. Stereotip ima zato načeloma negativen pomen, povezan z idejo 

zlorabe. Kot druţbeni pojav je vključen v (druţbenokulturne) konvencije in dogovore, ki 

vplivajo na posameznikove moţnosti za osebni in poklicni razvoj, na njegovem temelju 

se lahko producira tudi druţbena neenakost (Safta, 2017). V primeru negativnega, 

nespoštljivega odnosa do nekoga ali nečesa, ne glede na izkušnjo, pa govorimo ţe o 

predsodku. Walter Lippman ga je označil za čustveno prepredeno, negativno obliko 

stereotipa (Furlan, 2006).  

Po besedah Darje Kobal obstajajo različni stereotipi, s katerimi se ukvarja socialna 

psihologija. Lahko temeljijo na rasi, narodnosti, veri itn. ali pa izključno na spolu. Spolni 

stereotipi so posplošene sodbe, ki izhajajo iz bioloških »razlik« med spoloma (Kobal, 

2001). Moški in ţenske se smatrajo za predstavnike dveh polov, ki sestojijo iz 

nezdruţljivih polarnih vrednosti. Lahko se nanašajo na zunanjost, osebne lastnosti ali 

vedenje. Del teh lastnosti se smatra za skupne večini moškim, drugi del pa za skupne 

večini ţensk. Govorimo o posplošitvah, ki ne upoštevajo individualnih razlik med 

istospolnimi posamezniki (Furlan, 2006).  

Spolni stereotipi izhajajo iz naše druţbene stvarnosti in so pojav, ki ga uporabljamo na 

vsakodnevni ravni – v pogovorih, vzgoji, šaljivkah idr. Tako na primer za tipične ţenske 

lastnosti veljajo: neţnost, čustvenost, zgovornost, prijaznost, naklonjenost in skrbnost do 

drugih. Tipično moške značilnosti pa so: vplivnost, dominantnost, razumskost, hladnost 

in pogumnost (Kobal, 2001). Čeprav se na podlagi osebnih izkušenj zavedamo, da 
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karakteristike variirajo ne glede na spol, stereotipi v veliki meri vplivajo na odnos, ki ga 

gojimo do sebe in nam drugega spola (Furlan, 2006)  

»Nekateri stereotipi so resnični, nekateri popolnoma nesmiselni, za nekatere pa se še ne 

ve, če so resnični ali ne.« (Rinc Urošević, 2007, str. 40) Ne glede na to izgleda, kot da z 

njimi dandanes nadaljujemo zgodovinsko tradicijo pričakovanj, ki jih gojimo do 

posameznega spola. S tem si na nezavedni ravni postavljamo omejitve tudi za svoj spol, 

saj je delovanje, nasprotno od spolne vloge, ki jo igramo, še vedno pogosto dojeto kot 

odstopajoče (Rinc Urošević, 2007), v skrajnosti pa lahko privede celo do kriznega stanja 

osebne identitete (Furlan, 2006).  

2.1.1 Faze grajenja spolne identitete  

Spolna identiteta in samopodoba nastajata pod vplivom več dejavnikov, med njimi pa 

imajo velik vpliv prav spolni stereotipi (Furlan, 2006). Ţe zelo zgodaj se s socializacijo 

druţinskega okolja, ki ni spolno stereotipno nevtralno, začnejo otroci soočati s spolnimi 

vlogami. Te so vnaprej določene od trenutka, ko starši izvedo za spol svojega 

novorojenca (A. O'Connel in V. O'Connel, 1992). V primerih, ko so odrasle osebe 

zatrjevale, da med dojenčki ne delajo razlik oziroma jih ne glede na spol obravnavajo 

enako, so raziskave pokazale nasprotno (Mayes, 1989, v Rinc Urošević, 2007). Gre za 

raziskave, znane pod skupnim imenom študije »dojenček X« (Marjanovič Umek, 2001). 

Ena izmed takšnih raziskav sega v leto 1975, ko so raziskovalci proučevali, kakšne vrste 

socialnih interakcij bodo vzpostavili odrasli ljudje z novorojencem na podlagi njegovega 

spola. Dojenčka so oblekli v spolno nevtralno barvo oblačila. Dvema skupinama odraslih 

so njegov spol odkrili, tretji skupini pa spol ni bil razkrit. Ob otroku sta bili dve spolno 

stereotipni igrački – ena tipična za punčke in druga za fantke. Tretja igrača pa je bila 

spolno nevtralna. V raziskavi so prišli do rezultatov, da so odrasli laţje vzpostavili stik z 

otrokom, katerega spol je bil vnaprej dorečen. Za interakcijo so uporabili igračko, ki je 

bila spolu »primernejša«. Pri odraslih, ki niso vnaprej vedeli za spol novorojenca, so 

raziskovalci opazili občuteno neprijetnost. Nelagoden občutek so uspeli premagati s 

samostojno odločitvijo o spolu, ki so jo sprejeli na podlagi telesnih karakteristik (Seavey, 

Zalik in Katz, 1975, Marjanovič Umek, 2001). Te ugotovitve odkrivajo, da imamo ljudje 

tako močno ţeljo po določanju spola, ker na njem temeljijo naši medsebojni odnosi. 

Čeprav je pri dojenčku spolni organ najbolj odkrit spolni indikator, nam ponuja 

izmišljanje in ugibanje spola večjo sproščenost pri interakciji s človeškim bitjem (Rinc 

Urošević, 2007).  

Odrasli ustvarjajo večjo razliko med spoloma dojenčkov, ko so z njim v neposrednem 

stiku. Razlike se producirajo z načinom vzpostavljenega odnosa. Deklice spodbujajo h 

govorjenju in komunikaciji, fantke pa k igri, tudi igrače izbirajo glede na dojenčkov spol. 

Manjše razlike ustvarjajo odrasli pri določanju otrokovih karakteristik (Stern in Karraker, 

1989, v Marjanovič Umek, 2001). Čeprav so razlike na tem področju manjše, pa to ne 

pomeni, da ne obstajajo. Velikokrat smo lahko priča kontrastnim opisnim razlikam med 
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spoloma – na primer punčke so predstavljene kot majhne in neţne, fantki pa kot pogumni 

in močni (Rinc Urošević, 2007). Ljubica Marjanovič Umek (2001) povzema, da so 

raziskovalci kljub upoštevanju dejanskih razlik med spoloma dojenčkov prišli do 

zaključkov, ki potrjujejo, kako velik vpliv na vzpostavljeno razmerje odraslih do 

dojenčkov imajo spolni stereotipi.  

Čeprav se dojenček spolne stereotipizacije in socializacije na zaveda, ta vpliva nanj 

oziroma ga postopoma pripravlja na njegovo spolno vlogo. Dojenček je ţe sposoben 

razlikovati obraze po spolu, svojega spola in spola drugih pa se začne zavedati okoli 

drugega leta (Golomb in Fivush, 1994 in 1998, v Marjanovič Umek, 2001) V tem 

starostnem obdobju začno otroci vzpostavljati spolno identiteto. Enačijo se s sebi istim 

spolom starša in drugih vrstnikov (Mayes, 1989, v Rinc Urošević, 2007). Iz odnosov, ki 

jih opazujejo, se naučijo, da so nekatera dejanja in vedenja značilnejša za dekleta oziroma 

ţenske, druga pa za dečke oziroma moške (Marjanovič Umek, 2001).  

»Razvoj pojmovanja spola, ne glede na to, da se v preprosti obliki pojavi ţe v drugem 

letu, poteka več let (Golomb in Fivush, 1998; Slaby in Frey, 1975), saj se različni vidiki 

pojmovanja spola razvijajo skozi posamezne razvojne stopnje.« (Marjanovič Umek, 2001, 

str. 138). 

Spolna identiteta se torej gradi skladno s posameznimi razvojnimi stopnjami otroka.  

Zgoraj smo opisali prvo razvojno stopnjo, v kateri se začne graditi spolna identiteta. 

Druga razvojna stopnja nastopi v starosti od treh do štirih let. To so leta, ko se vzpostavi 

zavedanje, da je spol ţivljenjsko nespremenljiva komponenta. Pride do spolne ustaljenosti 

v smislu zavedanja: rodil sem se kot fantek in razumem, da bom, ko odrastem moški, 

igral vlogo očeta itn. V starosti od šestih do sedmih let in več govorimo ţe o tretji 

razvojni fazi, v kateri se zavedanje otroka o spolu še okrepi. Razume, da igranje s spolno 

neznačilnimi igračami in oblačenje v netipične obleke ne spremenijo spola (Golomb in 

Fivush, 1998, v Marjanovič Umek, 2001). 

2.1.2 Spolni stereotipi otrok  

Otroci do petega leta starosti še ne ustvarjajo zavestnih diferenciacij med spoloma. 

Razlike med spoloma dojamejo bolj objektivno, v smislu posameznih neenakosti v 

videzu, kot so oblačila (Rinc Urošević, 2007). Kljub temu opazimo oblike spolne 

stereotipizacije pri otrocih ţe zelo zgodaj. To se kaţe na primer v njihovem zanimanju za 

določene poklicne dejavnosti ali pa v izbiri stereotipnih igrač (npr. dekleta se raje igrajo z 

dojenčki, fantki pa z avtomobilčki) (Golomb in Fivush, 1994, v Marjanovič Umek, 2001). 

Spolne stereotipizacije se otroci učijo nezavedno, zato pripisovanje spolno stereotipnega 

vedenja mlajšim ni tako preprosto. V niţji starosti gre lahko le za nedolţno posnemanje 

vzornikov (Schaffer, 1996, v Marjanovič Umek, 2001). Otrokova predstava o svetu je še 

neoblikovana in kaj hitro lahko verjame v resničnost stereotipov, ker so ga tako pač 
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naučili. Nezavedno spolno stereotipno obnašanje so raziskovalci opazili celo pri 

dvoletnikih. Stereotipi, ki so jih odkrili, so se pri majhnih otrocih izkazali celo za 

izrazitejše od tistih, ki so jih zaznali pri odraslih (Khun, Nash in Brucker, v Schaffer, 

1996, v Marjanovič Umek, 2001).  

»V eni od raziskav (Best, Williams, Cloud, Davis, Robertson, Edwards, Giles in Fowles, 

1977), v kateri so v ZDA, Angliji in na Irskem preučevali spolne stereotipe med otroki, 

starimi od 5-11 let, so ugotovili, da so s starostjo spolni stereotipi naraščali in da so bili 

pri vseh starostih in v vseh treh drţavah močnejši pri dečkih kot pri deklicah.« 

(Marjanovič Umek, 2001, str. 137). 

Razloge za povečano stereotipno vedenje lahko pojasnimo z dejstvom, da se s starostjo 

razlike med spoloma stopnjujejo. Otrok namreč z leti vedno bolj razume ne le svojega, 

temveč tudi spol drugega, posledično pa potencira razlike med spolnima vlogama 

(Marjanovič Umek, 2001). K temu razumevanju pripomorejo tudi prej omenjeni starši in 

drugi vzori s spodbujanjem specifičnega vedenja in aktivnosti, primernih za posamezno 

spolno vlogo (Rinc Urošević, 2001). Ob tem ne smemo pozabiti, da ne gre kriviti le 

zunanjih dejavnikov, saj so povod za povzročanje razlik med spoloma lahko tudi otroci 

sami (Schaffer, 1996, v Marjanovič Umek, 2001). Skratka, kakršna koli krepitev razlik 

med spoloma, opozarja psihologinja Sandra Bem, ustvarja odličen pogoj za očitnejše 

spolno stereotipno vedenje (Bem, 1974, 1981, v Kobal, 2001).  

»Rezultati več raziskav (npr. Bem, 1981, v: Golombok in Fivush, 1998; Deaux in Lewis, 

1984; Hort, Fagot in Leinbach, 1990) kaţejo, da so moški stereotipi v primerjavi z 

ţenskimi bolj rigidni.« (Marjanovič Umek, 2001, str. 135) Citat pojasnjuje morebitni 

vzrok za močnejše spolne stereotipe pri dečkih, ki pa niso nujno pozitivnejši ali 

negativnejši od tistih, ki se navezujejo na dekleta. Raziskovalci so namreč prišli do 

ugotovitve, da oba spola pripisujeta svojemu spolu pozitivnejše lastnosti (Khun, Nash in 

Brucker, v Schaffer, 1996, v Marjanovič Umek, 2001). 

2.1.3 Vrste spolnih stereotipov  

O vrstah spolnih stereotipov se je razpisala Nadja Furlan (2006). Po značilnostih jih je 

razdelila na pozitivne in negativne; vsebinsko pa po besedah Deauxove in Lewisove 

ločila še na štiri podskupine, ki zajemajo spolne stereotipe v zvezi z:  

̶ vedenjem,  

̶ poklicnimi vlogami,  

̶ zunanjim videzom, 

̶ osebnostnimi lastnostmi.  

Zadnji vrsti spolnih stereotipov sta najmočnejši in najpogosteje prisotni. Nanašata se na 

vsebino zunanjega videza in osebnostnih lastnosti (Delaux in Lewis, 1984, v Furlan, 

2006).  
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1. Spolni stereotipi, vezani na zunanji videz  

Lepota je pomembna vrsta ideala, h kateremu teţimo in ga skušamo doseči. Zunanji videz 

povezujemo z uspešnostjo in vrednostjo. Mnogi imajo cilj spremeniti svoj izgled, saj 

verjamejo v boljše ţivljenje in kakovostnejše počutje. Telo postaja neka vrsta promocije 

oziroma identiteta posameznika, s katero se predstavlja v svetu. Zaradi ustrezne 

predstavitve mora zadoščati idealom, ki veljajo v določeni druţbi. Lepotni ideali so 

stalna, druţbeno spreminjajoča se in teţko dosegljiva komponenta (Furlan, 2006).  

Človeško telo oblikujejo ne le biološki, temveč tudi druţbeni dejavniki. Slednji telo 

»civilizirajo« in »nadzorujejo«. Druţbena kultura poskrbi, da se vedemo skladno s pravili, 

določa, kako se oblačimo, kaj delamo, za kaj se zanimamo itd. Teţko se je odklopiti in 

izstopiti iz okvirjev in omejitev, ki nam jih postavlja, pa čeprav imamo vtis, da smo 

svobodni (Furlan, 2006). Nadzorovani smo s strani različnih drţavnih političnih organov, 

medicine, izobraţevanja itn., celo z lepotnimi standardi. Morebiti pa sta obsedenost z 

zunanjim videzom in ustvarjanje nenehnega nezadovoljstva sredstvi nadzorovanja, kot 

navaja N. Furlan (2006, str. 95) po Foucault v Kuhar (2004): »Nadzorovano telo namreč 

samo sebe disciplinira, obvladuje svoje naravne potrebe, impulze, ţelje.« 

Kaj pa imajo z zunanjim videzom opraviti spolni stereotipi? Lahko jih označimo za 

pomoţna sredstva doseganja in ohranjanja ţenskega in moškega lepotnega ideala. Skozi 

zgodovino so prispevali k temu, da so si ljudje različnih spolov na svojstven način 

spreminjali telo skladno s trendi določenega obdobja (Furlan, 2006). Lepotni ideali skozi 

zgodovino naj bi se opazili celo v filmski industriji superjunakov in v priljubljenih video 

igricah. Njihova telesa so postajala ţe leta 2013 bolj mišičasta, s tankimi pasovi in 

širokimi rameni. Podobno se je zgodilo tudi z junakinjami, ki so pridobile značilen ozek 

pas in ogromen, nenaraven obseg prsi (Kaufman, 2013, v Van der Gaag, 2014).  

N. Furlan (2006) omenja, da so ţenske skozi zgodovino drastičneje posegale v telo kot 

moški in imele ob tem več negativnih posledic. Moške ideale zahoda, kot pravi, so 

spremljali neodvisnost, moč, pogum itd., skratka lastnosti, ki so pripomogle k 

nadrejenosti poloţaja moškega spola. Ţensko telo je v nasprotju z moškim utelesnjevalo 

ideal nasprotja – pasivnost, šibkost, popredmetenost oziroma podrejenost.  

2. Spolni stereotipi, vezani na osebnostne lastnosti   

Tudi te vrste spolnih stereotipov še vedno definirajo odnose in razlike med spoloma, 

čeprav si to teţko priznamo. Medtem ko smo prepričani, da smo si v današnjem času po 

osebnostnih lastnostih tako ţenske kot moški enaki, se marsikdaj nezavedno posluţujemo 

spolnih stereotipov, vezanih na osebnostne lastnosti. Do izraza pridejo celo tradicionalni 

spolni stereotipi, za katere ne bi pomislili, da so še kar tako močno vtisnjeni v kulturo 

druţbe (Geis v Beall in Sternberg, 1993, v Furlan, 2006). Vse stereotipne osebne lastnosti 

izhajajo iz kulturnih razlik spolnih vlog in zaţelenih značilnosti za spol in ne iz dejanskih 

razlik (Furlan, 2006).  

Še vedno velja, da so stereotipno ţenske osebnostne lastnosti značilnejše za ţenske in 

moške osebnostne lastnosti za večino moških (Furlan, 2006). Stereotipno moške 
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osebnostne lastnosti so vezane na aktivnost in moč (dominanten, pogumen, neposreden, 

samozavesten, nepopustljiv, sposoben, prizadeven za uspeh, napadalen, dosega, kar si 

ţeli, in je pustolovski). Negativne oziroma nezaţelene stereotipne osebnostne lastnosti 

moških so sebičnost, egoizem, samovoljnost, oblastnost. Ţenske osebnostne lastnosti so 

pozitivnejše in bolj socialno usmerjene (nudijo pomoč, so sočutne, neţne, prijazne, 

čustvene, lojalne, ljubeznive, imajo rade otroke, posvetijo se drugim), medtem ko za 

njihove negativne lastnosti veljajo čezmerna nesamostojnost, neodločnost, naivnost in 

cmeravost (Avsec, 2002, v Furlan, 2006). 

2.2 Prenašalci spolnih stereotipov  

2.2.1 Druţina in mediji  

Druţina kot primarno socializacijsko okolje predstavlja poleg medijev enega izmed 

najmočnejših prenašalcev spolnih stereotipov (Rinc Urošević, 2007). Kot majhni smo 

posnemali in se učili starševskega obnašanja, idej, vrednot, njihovega odnosa do drugih 

itn. S starši in drugimi druţinskimi člani smo se poistovetili in po zgledu počasi ustvarjali 

svojo (spolno) identiteto (Furlan, 2006). Na pozitivno korelacijo predsodkov in 

stereotipov med otroki in njihovimi starši so pokazale tudi izvedene raziskave na tem 

področju. Raziskava iz leta 2002 je med slovenskimi učitelji iz Maribora pokazala, da jih 

večina (60,8 %) meni, da je največ spolnih stereotipov prenesenih s strani staršev, 

medtem ko so na drugo mesto postavili vpliv medijev (22,4 %) (Rinc Urošević, 2007).  

V današnjem času so mediji najmočnejši prenašalec in spodbujevalec spolnih stereotipov. 

Danes si je teţko predstavljati svet brez medijev. Uporabljamo jih vsi, vseh generacij in 

starosti. Kako bi sploh potekalo naše ţivljenje brez nečesa tako pomembnega za naš 

obstoj? Včasih so bili edini mediji likovna dela, literatura in glasba, danes pa so tu še 

televizija, telefoni, reklame, filmi itn., skratka elektronski mediji, ki so z nami na vsakem 

koraku in za razliko od nekdanjih medijev bolj vsiljivi in nadzorovalni. Tako zelo, da jih 

lahko označimo kar za ţivljenjske usmerjevalce (Furlan, 2006). Določajo nam, kako naj 

se obnašamo in kako naj bivamo. Ponujajo nam boljšo identiteto, v smislu dopolnitve 

naše neizpopolnjene in omajane identitete (Luthar, 1998, v Furlan, 2006), zabavo, 

različne moţnosti identifikacij in informacij (Furlan, 2006).  

Mediji vsebujejo tudi veliko prikritega učenja o spolu (Sadker idr., 2009). Gre za nerealna 

sporočila o tem, kakšno obnašanje in kakšen videz določata posamezno spolno vlogo. 

Prek spolnih stereotipov določajo tudi vrsto idealov za posamezen spol, ki so nemalokrat 

izraţeni s sporočili, kot na primer: ona je prava ţenska ali on je pravi moški (Furlan, 

2006). Ţenska se največkrat pojavlja v medijih kot promotor zasebnega ţivljenja, in sicer 

v smislu druţinskega ţivljenja, kuhanja, oblačenja, ličenja, pospravljanja in nege (Rinc 

Urošević, 2007). »V mnoţičnih medijih so ţenske večkrat predstavljene kot objekti, kot 

brezosebne stvari, ki imajo glavo le za okras.« (Kozmik in Jeram, v Furlan, 2006, str. 
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103) To potrjuje tudi Andreja Rinc Urošević (2007), ki opozarja, da se v mnoţičnih 

medijih opaţa tudi neposredni seksizem. Drastičneje se je spremenila moška vloga, za 

katero izgleda, da se je premaknila s tradicije prikaza drznega in neustrašnega k 

neţnejšemu in bolj čustvenemu posamezniku.  

Britanska oglaševalska nadzorna sluţba je leta 2018 napovedala, da bodo junija 2019 

začela veljati nova pravila na področju oglaševanja, v sklopu katerih bodo prepovedali 

škodljive spolne stereotipe. Pojasnili so, da ne bodo prepovedali vseh spolnih stereotipov, 

ker niso vsi problematični, ampak le tiste, ki so. V Odboru oglaševalske prakse 

(Commitees of Advertising Practice – CAP) so pojasnili, da škodljivi stereotipi v 

reklamah prispevajo k omejenemu dojemanju sebe in svoje spolne vloge v druţbi. 

Pregled reklam je pokazal, kako močna in okrepljena sporočila prenašajo o spolu. 

Omejujejo ţelje, priloţnosti in moţnosti v ţivljenju ljudi vseh starosti. Tako naj bi na 

primer prepovedali skrivljene podobe manj akademskih ţensk ali kako se moški »borijo« 

z vsakdanjimi hišnimi opravili, skratka prenehali bodo prikazovati, kako posamezniki 

niso sposobni narediti nečesa zaradi spola. Omejili naj bi tudi neprimerno objektivizacijo 

telesa, nezdrave telesne ideale (pretirana vitkost) in seksualizacijo (BBC, 2018).  

Slovenski oglaševalski kodeks naj bi podobno prepovedoval medijem izkoriščanje in 

stereotipno oblikovanje spolnih vlog za dosego svojih namenov, vendar se je temu teţko 

izogniti zaradi višjega cilja oziroma interesov druţbenih »nadzornikov« (Starovasnik v 

Furlan, 2006). Kljub temu ni vse tako črno, saj se prek mnoţičnih medijev danes prenaša 

tudi cel kup informacij z novimi idejami o spolu. Starši postajajo čedalje bolj svobodni v 

vzgoji svojih otrok. Celo otroci sami jih izobraţujejo o tem, kaj danes pomeni biti dekle 

oziroma deček. Spolne vloge se spreminjajo in odmikajo od tradicionalnih, kar pa je 

lahko po povzemanju avtorice tako omejujoče kot osvobajajoče. Ljudje smo si različni in 

zmeraj bomo različnih mnenj glede tega, kaj bi bilo primernejše. Počasi se bomo tudi s 

pomočjo medijev začeli zavedati, da so kakršne koli razlike in neenakosti med spoloma, 

ki omejujejo, problemi obeh spolov in ne le moškega (Van der Gaag, 2014).  

2.2.2 Šola in učitelji  

Šola ni stereotipno nevtralna institucija, njen vpliv pa je še toliko večji, saj preţivijo 

otroci v njej kar nekaj let svojega ţivljenja (Fontanini, 2007, v Cocoradă, 2018). Če velja 

druţina za primarno socializacijsko okolje otroka, je šola nedvomno sekundarni 

socializacijski vir. Gre za mesto, kjer se zdruţujejo ljudje različnih običajev, nazorov, 

kultur in socialnega poloţaja. Šola ustvarja svojo vrsto kulture, ki je ogledalo druţbenih 

tendenc in gibanj oziroma je prevladujoča kultura druţbe. Tudi učitelj lahko izhaja iz 

drugačnega okolja in so tako šolska kultura kot vrednote zanj drugačne (Mušanović in 

Kovačević, 1994, v Rinc Urošević, 2007).  

 

Učitelji se premalo zavedajo, da s svojim odnosom do otrok močno vplivajo na njihove 

doseţke, obnašanje in celo vrednote (Magno idr., 2003). Med romunskimi učitelji so 
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raziskovalci ugotovili, da se ti ne zavedajo, kako pomembna je kritična analiza lastnih 

predsodkov in stereotipov glede spola (Balica, Fartuşnic, Horga, Jigău in Voinea, 2004, v 

Cocoradă, 2018). 

Medtem ko se učitelji zavezujejo k enaki obravnavi vseh otrok, raziskave beleţijo 

drugačno statistiko. Potrjujejo, da učence glede na spol obravnavajo različno. Izhajajo iz 

stereotipnih binarnih razlik med spoloma, zato se do otrok vedejo drugače, tudi njihov 

način komunikacije variira glede na otrokov spol. Postavljajo različne standarde 

obnašanja in pričakovanja v zvezi s sposobnostmi, delom, inteligenco (fantje so 

inteligentnejši, dober rezultat deklet pa je posledica teţkega dela) (Magno idr., 2003) in 

opravili (Safta, 2017). Pričakovanja, izraţena bodisi posredno ali neposredno, oţajo nabor 

sprejemljivih obnašanj pri otroku in ne ustvarjajo podpornega okolja za individualne 

posameznike.  

Georgiana Safta (2017) pojasnjuje, da bodo razlike med spoloma ostale ne glede na 

spremembo učiteljevih dejanj ţe samo zaradi povprečno večjega števila deklet v razredu. 

Fantje so v večini razredov manjšina in ta nesorazmerja kasneje privedejo v razmerje 

moči, ki je nepravično za obe strani.  

Drugo razmerje moči med spoloma se odkriva v šolskem okolju kot primeru delovnega 

mesta, ki je v glavnem bolj ţensko. V letu 2000 so v Sloveniji zabeleţili kar 96 % 

zaposlenih ţensk v osnovni in 69 % v srednji šoli. Magno idr. (2003) navajajo kot vzroka 

tega stanja upad statusa poučevanja kot profesije in manjše plače, ki so moške »izselile« s 

tega delovnega področja. Po drugi strani pa je tu še stereotip v zvezi z ţenskimi 

osebnostnimi lastnostmi, ki jih N. Furlan (2006) opiše kot socialno usmerjene. Za ţenske 

se smatra, da znajo ravnati z otroki, in je tudi zato ta poklicna usmerjenost zanje 

stereotipno »primernejša«. Druţbeno prepričanje o primernih spolnih vlogah za določen 

tip sluţbe se širi tudi na otroke in njihove osebne ţelje (Magno idr., 2003). S problemom 

nesorazmerja spola v poklicu so se začeli ukvarjati šele, ko so se soočili z dejstvom o 

slabših učnih uspehih učencev moškega spola (Williams, 2017). Iniciative si zato 

prizadevajo v poklic privabiti več moških, saj otroci, predvsem dečki, potrebujejo 

pozitiven zgled moške spolne vloge (Browne, 2004) in samega delovnega mesta (Magno 

idr., 2003).  

2.2.3 Učbeniki in skriti učni načrt  

Učbeniki in druga strokovna literatura so velik prenašalec učnih vsebin, zaradi česar je 

tudi prezentacija spola pomenska in močna. Raziskave, ki so temeljile na analizi 

učbenikov, so potrdile, da ti prenašajo sporočila o tem, kaj pomeni biti moški in kaj 

ţenska. Vsebina prikazuje spolne stereotipe oziroma neproţne spolne vloge. Ţenska 

spolna vloga je pogosto vezana na dejavnosti in aktivnosti, ki so v druţbi slabše plačane 

in so omejene na domače področje. Moška spolna vloga pa je prikazana v smislu 

oskrbovanja druţine z dohodkom, ki ga zasluţi v bolj cenjeni sluţbi kot ţenska. S tem se 

prikrito sporoča, katera oblika dela ni značilna za drugi spol (Magno idr., 2003).  
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Danes v izobraţevanju ne zasledimo več strogo seksističnih učnih gradiv, ostajajo pa 

komaj zaznavni predsodki in stereotipi, ki temeljijo na različnih področjih, tudi spolu 

(Sadker idr., 2009). Problematično s tega vidika je, da učenci verjamejo v nepogrešljivost 

učbenikov in drugih gradiv. Ne zavedajo se, da se lahko tudi z njihovo pomočjo širi in uči 

vrsta stereotipov (Fontanini, 2007, v Cocoradă, 2018). 

V Sloveniji so potekale raziskave o spolnih stereotipih v učbenikih in berilih, kjer so 

ugotovili pozitivno povezavo (Nastran - Ule, 1997, v Rinc Urošević, 2007). Leta 2002 je 

izvedla Rinc Uroševićeva podobno raziskavo, v kateri je slovenske učitelje različnih 

osnovnošolskih predmetov povprašala o spolnih stereotipih v njihovem učnem gradivu. 

Presenečajo odgovori učiteljev, saj so se ti skoraj v celoti strinjali, da pri njihovem 

predmetu ni spolno stereotipnega gradiva (Rinc Urošević, 2007). 

Vendar je enako pomembno kot to, kar je predstavljeno, tudi tisto, kar ni oziroma o čemer 

se pri pouku ne govori (Magno idr., 2003). Skriti kurikul je prikrita, nezavedna in pogosto 

nenaklepna dimenzija učnega načrta, ki prav tako vpliva na otrokovo vedenje in znanje. 

Potencira lahko spolne stereotipe, neenakost in širi točno določena druţbena in kulturna 

pričakovanja in dogovore (Safta, 2017). Izgleda, da sodobni učbeniki nadaljujejo tradicijo 

minimalne obravnave ţensk, rasnih manjšin, homoseksualcev (Sadker idr., 2009) in 

LGBT-tematik, torej tematik lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb 

(Macgillivray in Jennings, 2008). Pregled vsebine in slikovnega gradiva novejših 

ameriških osnovnošolskih in srednješolskih zgodovinskih učbenikov je na primer 

pokazal, da je vanje vključenih več ţensk, vendar je njihovo število še zmeraj znatno 

manjše. Je ţe res, da je bilo v srednješolskih učbenikih omenjenih več ţensk kot v 

osnovnošolskih, kljub temu pa je ostal njihov deleţ z vzporedno primerjavo števila 

moških predstavnikov zanemarljiv. Čeprav ni realno pričakovati enakega deleţa 

predstavnikov obeh spolov (glede na to, da je bilo v zgodovini veliko vplivnih moških), bi 

se lahko temu sorazmerju vsaj deloma pribliţali in s tem ozaveščali dijake o tem, da sta 

zgodovino kreirala oba spola (Chick, 2006). Podoben pregled srednješolskih 

zgodovinskih učbenikov sta naredili tudi Christine Woyshner in Jessica B. Schocker. V 

članku iz leta 2015 sta povzeli, da ostaja vključevanje temnopoltih ţensk v ameriških 

zgodovinskih učbenikih premajhno. Pregled izobraţevalnega gradiva za učitelje z vidika 

obravnave tematike spola in spolne zastopanosti (od leta 1998 do leta 2001) sta naredila 

tudi David Sadker in Karen Zittleman. Ugotovila sta nekaj pozitivnih sprememb v 

primerjavi s podobno raziskavo iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. Vendar pa, kot 

pravita, bi lahko bil napredek boljši, saj je bil v toliko letih zelo majhen (Zittleman in 

Sadker, 2002, v Macgillivray in Jennings, 2008).  

Kljub delnim izboljšavam vsebinskega učnega gradiva s predstavniki obeh spolov učenci 

še zmeraj naštejejo oziroma poznajo razmeroma manjše število zgodovinsko vplivnih 

kulturnic in znanstvenic v primerjavi z moškimi predstavniki. To je potrdila ameriška 

raziskava iz leta 2007. Raziskovalca David Sadker in Karen R. Zittleman sta ponovila 

eksperiment iz leta 1992 in ugotovila, da so učenci osnovnih in srednjih šol v ZDA sicer 

uspeli našteti več predstavnic druge narodnosti, vendar se njihovo število v primerjavi z 

naštevanjem svetovno znanih moških v toliko letih ni uspelo izboljšati. Problem učnega 
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gradiva, ki bi lahko vplival na tovrstne rezultate, je tudi ta, da so doseţki ţensk pogosto 

predstavljeni v ločenem poglavju. Izolacija takšne vrste predstavlja ţenske in probleme 

spola kot zanimive preusmeritve in pomeni, da njihovi prispevki ne predstavljajo 

glavnega zgodovinskega in umetniškega toka. Posledica je lahko zniţano mnenje učencev 

obeh spolov o vrednosti ţenskih uspehov (Sadker idr., 2009).  

2.3 Današnje šolstvo  

Razprave o enakopravnosti med spoloma na raznih področjih, tudi šolskem, se vrstijo ţe 

od osemdesetih let prejšnjega stoletja. Sproţile so jih feministke in dosegle izboljšave 

poloţaja ţensk na področjih druţine, odnosov in izobraţevanja. Pred tem so bile ţenske 

omejene na domačo sfero. Izobraţevalo se je več moških, imeli so večje moţnosti, 

ţenskam pa se nudili izobrazbo bolj v smislu cilja: postati dobra gospodinja in mati. Po 

drugi svetovni vojni so imele prvič večje moţnosti vstopiti na univerze, priloţnost pa je 

bila zaradi ekonomskih razlogov omejena na pripadnice višjega sloja. Razlike, 

podkrepljene s tradicionalnimi spolnimi stereotipi takratne druţbe, so se postopno, a v 

relativno kratkem časovnem obdobju, začele vse do danes drastično zmanjševati – zlasti 

na področju izobraţevanja, kjer sodobne raziskave poročajo o boljšem šolskem uspehu 

deklet v primerjavi z dečki. Posledično se jih številčno več vpiše na fakultete vseh 

moţnih smeri, več jih diplomira in magistrira, kar rezultira v boljših priloţnostih za vstop 

na trg dela. Vrzel med spoloma pri starosti šestnajst let je dosegla svoj vrhunec še 

nedavnega leta 2016 (Williams, 2017). 

  

Joanna Williams (2017) piše o tem, da so feministke med zgodovino dosegle ogromno in 

še dandanes niso odnehale z iskanjem razlik na področju izobraţevanja. Razlike iščejo na 

specifičnih področjih, kjer odkrivajo slabši poloţaj deklet v primerjavi s fanti. Danes ne 

govorimo več o patriarhalnem sistemu in statistike kaţejo, da je biti ţenska danes 

svobodnejša spolna vloga kot kadar koli prej. Zato se zdi iskanje nepomembnih 

problemov v zvezi s šalami, presuhimi modeli, osebnim naslavljanjem, skupnimi stranišči 

itn. le še nepotreben povod za ponavljajoča se nesoglasja, ki ne koristijo nikomur. 

Avtorica ugotavlja, da je feminizem svoje vrednote prenesel na šolstvo z namenom 

doseganja splošnega cilja preoblikovanja druţbe. Drţavne vlade šolam nalagajo 

odgovornost za dosego političnih in gospodarskih ciljev. Če pregledamo učni načrt, 

opazimo, da v šolah obravnavajo probleme, ki se ne veţejo le izključno na znanje iz 

knjig. Poučevanje se odmika od tradicionalnega, po drugi strani pa ohranja tradicionalne 

poglede na ţensko manjvrednost in podrejen poloţaj s promoviranjem diskusij in tematik 

o (podrejenih) ţenskih vlogah prek spolnih stereotipov. S tem pa se vceplja določen 

politični pogled. Vključujejo se problematike in vsebine, ki so lahko škodljive in 

manipulativne za oba spola. Dekletom na primer ne koristi, da se jih ozavešča o tem, kako 

so kot predstavnice ţenskega spola v slabšem poloţaju, fantje pa lahko ob poslušanju teh 

tematik po nepotrebnem občutijo krivdo, da predstavljajo moško spolno vlogo. 

Feminizem v izobraţevanju ne sluţi vzpostavljanju enakosti, temveč izpostavljanju 

moških kot vzrokov za ţenske ţrtve. Kljub temu učitelji verjamejo, da bi se lahko 
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neenakosti med spoloma izničile na takšen ali drugačen način, in so verjetno tudi zato 

sami promotorji raznih sprememb. Pozornost iz deklet se je v zadnjem času usmerila 

nazaj na fante, češ da so dekleta na boljšem, čeprav ne na dolgi rok. Izobraţevanje postaja 

tako imenovana bitka spolov, ki ne pripomore ravno k enakosti obeh spolov (Williams, 

2017). 

 

V zadnjem času je spolna enakopravnost prevladujoče in zapleteno vprašanje druţbe. 

Med spoloma se, kot opazimo, odpirajo nova nasprotja, ki omogočajo idealne pogoje za 

krepitev in ohranjanje spolnih stereotipov, zato se je smiselno vprašati, ali jih bomo lahko 

kdaj sploh opustili (Furlan, 2006). Glede na napredek na področju spolne enakopravnosti 

v svetu, potrjen s strani letne statistične analize Svetovnega gospodarskega foruma, si 

lahko obetamo dobre napovedi. Gre pa za precej počasen projekt, v katerem 

predvidevajo, da vzhodni del Evrope, kamor spada tudi Slovenija, potrebuje še okvirno 

124 let, da bi popolnoma odpravil spolne razlike na področjih zdravja, športa, kariere in 

izobraţevanja (World Economic Fourum; The Global Gender Gap Report, 2018).  

 

Skladno z izboljšano enakopravnostjo med spoloma bi pričakovali, da se je zmanjšala 

oziroma izničila uporaba določenih spolnih stereotipov, zlasti med mlajšo populacijo. Da 

ni tako, potrjujejo razne raziskave na tem področju. Spolni stereotipi so danes še zmeraj 

prisotni in se nam odkrivajo kot dokaz, kako močna je tradicija spolnega razlikovanja. 

Leta 2014 so na primer raziskovalci med ameriškimi študenti ponovili raziskavo iz leta 

1983. Primerjava rezultatov iz predhodnega merjenja je pokazala prisotnost spolnih 

stereotipov na področju zunanjega videza, osebnostnih in vedenjskih lastnosti (Haines, 

Deaux in Lofaro, 2016, v Cocoradă, 2018). Uporabo spolnih stereotipov so v raziskavah 

evidentirali tudi prejšnja leta. Na primer leta 2006 so v raziskavi ameriške organizacije 

»Girls Inc.« med učenci tretjega do dvanajstega razreda odkrili ponavljajoči se vzorec 

uporabe pridevnikov osebnostnih lastnosti glede na spol, ki niso veliko odstopali od tistih, 

ki so bili v uporabi v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Moškemu spolu sta oba spola 

pripisala lastnosti zaščitništvo in agresivnost, ţenskemu pa prijaznost in skrbnost (Girls 

Inc., 2006 v Sadker idr., 2009). 

Leta 2004 so izvedli raziskavo o prisotnosti spolnih stereotipov tudi v romunskih šolah. 

Pridobili so rezultate, ki so se razlikovali glede na kraj šole. Pri otrocih iz podeţelskih šol 

in tistih mlajše starosti so zasledili višjo stopnjo spolne stereotipizacije (Balica, Fartuşnic, 

Horga, Jigău, in Voinea, 2004, v Cocoradă, 2018). Če izhajamo samo iz omenjenih 

raziskav, lahko sklenemo, da so spolni stereotipi očitno še zmeraj prisotni, kar potrjuje 

dejstvo o njihovi ukoreninjenosti v naši podzavesti (Haines, Deaux in Lofaro, 2016, v 

Cocoradă, 2018).  

2.3.1 Negativni vplivi spolnih stereotipov  

Negativnega vpliva spolnih stereotipov na učence se premalo zavedamo. Na tem mestu je 

govora predvsem o prikriti dimenziji šolskega sistema, ki omejuje razvojne in učne 
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sposobnosti otrok in mladih obeh spolov. S posrednim in neposrednim izraţanjem 

pričakovanj, ki jih gojimo do določenega spola, postavljamo mlajšim vrsto omejitev 

(Sadker in Silber, 2006, v Safta, 2017). Te se odkrivajo v načinu razumišljanja, togosti 

iskanja novih rešitev in povezovanju z drugimi, sebi drugačnimi (A. O'Connel in V. 

O'Connel, 1992). Furlanova (2006) navaja, da je s spolnimi stereotipi skladnost med 

spoloma teţko uresničljiva, predvsem škodljivi pa so po njenem mnenju negativni spolni 

stereotipi. Ti omejujejo posameznika pri razvoju osebne identitete in samopodobe. 

Negativne vplive spolnih stereotipov na učence bi lahko strnili v naslednji seznam:  

̶ zmanjšata se naravni potencial in uspešnost učencev (Ambady, Shih, Kim in 

Pittinsky, 2001, v Cocoradă, 2018); 

̶ padec učenčeve samozavesti in samopodobe (Furlan, 2006) ter vpliv na 

osebnostne karakteristike (Sadker idr., 2009); 

̶ vpliv na medsebojne odnose v razredu in na razvoj skupin (Safta, 2017); 

̶ vpliv na poklicno usmerjenost (Safta, 2017; Magno idr., 2003; Sadker idr., 2009);  

̶ negativni vpliv na vrednote (Magno idr., 2003);  

̶ vpliv na pogled prihodnjih starševskih vlog (Sadker idr., 2009).  

 

Samoizpolnjujoča pričakovanja  

Otroci so odraz, kako naša kulturno preţeta pričakovanja vplivajo na izid realnega stanja. 

Stereotipna pričakovanja do deklet v razredu se nanašajo na značilnosti, kot so 

poslušnost, tihost, marljivost, prilagodljivost. Posledično se označujejo tudi dekleta sama 

za splošno pametnejša in bolj pridna od fantov, skratka delujejo v skladu z določitvijo 

prej omenjenih karakteristik. Od deklet se pričakuje več kot od fantov, ki so označeni za 

nemirne, hitro zdolgočasene in neposlušne. Glede njih gojimo nizka pričakovanja in 

predvidevamo, da se bodo mogli za uspeh potruditi bolj kot dekleta (Williams, 2017) 

Nizko pričakovanje se zazna in učenci imajo lahko občutek manjvrednosti in 

nepomembnosti, zaradi česar ne doseţejo boljšega uspeha, mi pa si potrdimo svoja 

pričakovanja (Nastran - Ule, 1997, v Rinc Urošević, 2007).  

Stereotipi nas hitro zavedejo v posplošeno, nerealno razmišljanje. Mislimo si, da gre 

verjetno le za biološke razlike, medtem ko raziskave ponujajo drugačno razlago. Da ne 

gre le za biološke razlike med spoloma, potrjuje naslednji splošni stereotip: dekleta 

dosegajo slabše rezultate pri matematiki. Gre za stereotipno trditev, ki kot fenomen 

obstaja le na Zahodu, medtem ko dekleta Srednjega vzhoda in Azije dosegajo pri istem 

predmetu drugačne, boljše rezultate. Še en dokaz, kako samoizpolnjujoča so lahko naša 

pričakovanja (Fry, v Leake, 2016 v Williams, 2017). 

Spolni stereotipi meglijo dejansko sliko razrednega stanja. Učencem moškega spola 

posvečajo učitelji v povprečju več pozornosti in energije. Ta pozornost lahko škodi, ker 

hitreje opazijo moteče obnašanje, zaradi česar je tudi v povprečju več fantov kot deklet 

napotenih v posebne izobraţevalne programe, ponavljajo razrede ali so na primer 

kazensko sankcionirani. Problem premestitve v posebne izobraţevalne programe je v tem, 
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da je vanje poslanih več dečkov kot deklic z enakimi ali celo boljšimi učnimi rezultati. 

Takšno tretiranje verjetno ne pripomore k samozavesti in samopodobi moškega spola. 

Pozornost je pozitivna v smislu, da pri fantih hitreje opazijo osebne teţave, laţje jim 

pomagajo ali poiščejo strokovno pomoč. Dekleta smatrajo za pridna in mirna, nanje niso 

tako pozorni in zato niti ne morejo in nimajo dovolj časa razbrati, da jih kaj bremeni 

(Mendez, 2004).  

2.3.2 Omajana samopodoba  

V obdobju prestopa mladostnika v srednjo šolo, kjer se zaključuje otroštvo in se postopno 

prehaja v svet odraslosti, se zgodi veliko sprememb. Ena izmed takšnih je tudi 

spremenjena samopodoba, ki je pri posamezniku trdno povezana z razvojem njegove 

spolne vloge. Sicer je gradnja samopodobe dolgotrajni vseţivljenjski proces, ki pa se v 

času srednjega otroštva nekoliko omaje. Preden si oseba zgradi zdravo samopodobo ter 

postane samozavestna in psihično zdrava entiteta, gre navadno čez obdobja, kjer se sooča 

z zmedo ter je v konfliktu s pripisanimi druţbenimi vlogami in s sabo (Kobal, 2001). 

Fantje in dekleta se začnejo vse bolj zavedati druţbenih pričakovanj v zvezi s svojim 

spolom, posledično se okrepijo nekatere razlike med spoloma (Rinc Urošević, 2007).  

Komaj opazna razlika med spoloma v samopodobi pri niţji starosti se v času pubertete 

poveča. Za oba spola je značilno, da imata v času adolescence teţave s samopodobo, pri 

tem pa naj bi doţivljala dekleta vseeno več teţav, saj se ne soočajo le z druţbenimi 

pritiski v zvezi s svojo spolno vlogo, temveč tudi z izrazitejšimi fizičnimi spremembami. 

Dekleta so v tem obdobju lahko še posebej ranljiva, nesamozavestna, obremenjujejo se s 

svojim zunanjim izgledom in socialnim statusom v (razredni) skupnosti. Pritisk 

potencirajo spolni stereotipi v medijih, ki določajo lepotne ideale (Sadker idr., 2009). 

Prikaz modelov takšnih idealiziranih in seksualiziranih teles s strani različnih medijev je 

sploh za mlajše, ki si oblikujejo samopodobo, omejevalen in škodi obema spoloma enako. 

Povzroči lahko razne telesne bolezni ter škoduje mentalnemu delovanju in zdravju 

posameznika (Van der Gaag, 2014). Tudi Sadker idr. (2009) v svoji knjigi pojasnjujejo, 

da na mladostnike vsakodnevno vpliva mnogo sporočil tudi o spolu, ki jih prejmejo iz 

različnih vrst medijev. Na ta sporočila pa so občutljivejši, ker so v obdobju odraščanja in 

iskanja osebne identitete.  

V svetu narašča število deklet z mentalnimi teţavami in problemi, kot so depresija, 

anksioznost in samopoškodovanje. To lahko razloţimo s tem, da se ţenski spol v druţbi 

še zmeraj smatra za ranljivejšega. Pripisano krhkost dekleta nato ponotranjijo kot del 

svoje identitete. V zadnjih letih se pojavlja vse več kampanj, ki širijo zavest o mentalno 

ranljivih mladostnikih, in posledično si je začelo tudi vse več mladih razlagati povsem 

normalna in vsakdanja čustva skozi prizmo mentalnih bolezni (Williams, 2017). Povsem 

moţno bi bilo tudi, da so teţave vzrok prevelikega druţbenega pritiska. Kar tri četrtine 

deklet ima namreč občutek, da morajo izpolnjevati več pričakovanj hkrati, kar predstavlja 

zahteven izziv. Poleg tega, da se na primer ukvarjajo s sledenjem najnovejših lepotnih 
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idealov in modi, nanje pritiskajo še starši in učitelji, ki pričakujejo dober akademski 

rezultat. Ta temelji na primernem obnašanju, izpolnjevanju pričakovanj in prilagajanju 

šolskemu sistemu (Girls Inc., 2006, v Sadker, idr., 2009). 

Joanna Williams (2017) navaja, da inteligenca ni več edini katalizator uspeha v šoli. 

Vedenjske kakovosti (poslušnost, pridnost, trud, poţrtvovalnost), v katerih so dekleta 

socializirana ţe od majhnega, so tokrat večji ključ do doseţka, ţal pa postavljajo 

vprašanje o tem, kaj danes sploh še pomeni doseţek. Je ţe res, da odpira vrata k dobri, 

bolje plačani sluţbi, a vendar se na dolgi rok ne obnese. Ţenske so v sluţbi še naprej 

pridne in delavne, ko pride do priloţnosti napredovanja, pa imajo pomanjkanje tistih 

vrednot, (samopromocija, tveganje, pogum), v katerih je tradicionalno socializiranih več 

moških.  

Pod pritiskom so tudi dečki, saj so, kot ugotavlja Linda Raffaele Mendez (2004), v šoli še 

vedno bolj kot do deklet stereotipni do dečkov. Medtem ko se je začelo vključevati 

dekleta tudi v tradicionalno bolj moška področja, so do fantov ostali stereotipni in 

nepozorni na njihove edinstvene potrebe. Na primer učitelj, ki verjame, da so fantje v 

primerjavi z dekleti manj čustveni, se utegne na obnašanje, ki ni v skladu s predstavo o 

dečkovi spolni vlogi, odzvati neprimerno in ga po moţnosti osramoti (Rosenberg in 

Thurber, 2007). Fantje so videni s strani vrstnikov in odraslih v druţbi kot pravi moški, če 

se ne jokajo, so samostojni, neustrašni itn., zato je kasneje povsem moţno, da ta naravna 

čustva potlačijo in posledično zapadejo v depresijo (Van der Gaag, 2014). Tako nosijo 

odgovornost tudi učitelji, ker so dečke »silili« k obnašanju, ki je vodilo k propadu 

določenih spretnosti, kot so pisanje, branje ali na primer pomanjkanje uspešnosti čustvene 

in vedenjske rasti (Rosenberg in Thurber, 2007).  

Učitelji lahko prispevajo k omajani samopodobi ne le s pričakovanji glede uspeha in 

obnašanja, temveč tudi s predpostavkami o spolu v zvezi s sposobnostmi. Zgodi se, da 

pomagajo učencem, za katere menijo, da ne zmorejo sami ali da so počasni in nespretni, 

doseči cilj (Sadker idr., 2009). Raziskave na področju pouka umetnosti so pokazale, da 

učitelji pogosto kar sami zaključijo likovna dela učenk, namesto da bi jim nudili dodatno 

strokovno pozornost, da bi izdelke končale same. To storijo zato, ker časovno posvetijo 

več pozornosti dečkom, za katere menijo, da zahtevajo več pomoči in pozornosti, ker 

ustvarjanje ni njihova »naravna« sposobnost (Sandell, 1999, v Rosenberg in Thurber, 

2007). Krajšanje poti do cilja je problematična s tega vidika, da se samopodoba 

posameznika ob tem ne more krepiti. Učenec se mora naučiti, da je kdaj pot do cilja 

večfazna in počasna, zato je izkušnja soočenja s problemom in njegove razrešitve zelo 

dragocena za oba spola (Sadker idr., 2009).  

Nekateri kritiki trdijo, da ukvarjanje s samopodobo učencev ne spada v šolsko področje, 

češ da to škodi akademski strogosti. Na drugi strani pa so tisti, ki podpirajo odzivanje šol 

na potrebe in probleme mladih. Tako se jim ne nazadnje lahko pribliţamo in z njimi 

gojimo pristnejše odnose (Juvonen, 2004, v Sadker idr., 2009). Medtem ko se je prejšnja 

leta na veliko pisalo o promoviranju pozitivne samopodobe deklet pri pouku, smo končno 

ugotovili, da bi to koristilo obema spoloma enako (Williams, 2017).  
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2.4 Priporočila za doseganje spolne enakosti pri predmetu likovne 

umetnosti 

Spolno nevtralna edukacija ostaja cilj moderne edukacije in pomeni zavzemanje za 

dosego enake obravnave obeh spolov. Gre za širši problem, ki izvira iz potreb druţbe po 

spolni enakopravnosti. Kot smo opazili, predstavlja šola institucijo, ki lahko spodbuja 

razlike med posamezniki, in bi bilo pravičneje, če bi ostala izobraţevalno nepristranska – 

da bi predstavljala varno okolje, brez pričakovanj, stereotipov, predsodkov ali kakršne 

koli diskriminacije, in mesto, kjer je lahko vsak posameznik samosvoj (Magno idr., 

2003). Ne glede na razlike bi vsi otroci doţivljali občutek pripadnosti in udobja, imeli 

podobne moţnosti za doseganje uspeha, učenja (Mendez, 2004), zadovoljili osebne 

potrebe in potrebo po vključenosti (Safta, 2017). Učence bi naučili imeti radi sebe, ne 

glede na spol ter določitve medijev in popularne kulture, ki jih obdaja v ţivljenju (Sadker 

idr., 2009).  

Učitelji lahko s svojim poučevanjem in delovanjem doseţejo spolno enakost v smislu 

zagotavljanja skladnosti izobraţevalnih izkušenj otrok z njihovimi individualnimi 

potrebami in interesi (Mendez, 2004). Likovna umetnost je predmet, pri katerem lahko 

dosegamo spolno enakost in preprečujemo spolno neenakopravnost. Lahko se ukvarjamo 

s stereotipi, predsodki, skratka s problemi in vprašanji spola. Tudi umetnost je namreč 

tista, ki oblikuje naše predstave o spolu, medtem ko spol oblikuje naše poglede na 

umetnost. Za razumevanje in usvajanje vizualne pismenosti se je zato smiselno ukvarjati s 

problemi spola. Za učenca, ki si še razvija celostni pogled na ţivljenje, je velika 

pridobitev, da se nauči, kako se odzivati in prepoznavati vsebino umetnosti, popularno 

kulturo in vizualno obliko. Še posebej v današnjem svetu, ko smo vsi pod velikim 

vplivom obdajajočih vizualnih podob, ki nezavedno usmerjajo naše odzivanje in 

delovanje. Z nami lahko prikrito upravljajo in nas izkoriščajo, zato jih je koristno znati 

tudi kritično analizirati in razlikovati resničnost od fikcije. Pri likovnem pouku je lahko to 

še bolj zanimivo, saj se lahko o tovrstnih temah pogovarjamo ali pa so na primer 

izhodišče za likovno nalogo, kjer še dodatno ozavestimo in izrazimo svoja stališča ter se 

mentalno razvijamo (Rosenberg in Thurber, 2007).  

2.4.1 Ovira stereotipno ţenskega predmeta  

Pred opisovanjem strategij se bomo dotaknili še področja samega šolskega predmeta 

likovne umetnosti, saj lahko predstavlja tradicija ohranjanja stereotipov oviro pri 

vzpostavljanju oziroma promoviranju enakovrednosti med spoloma. Predmet likovna 

umetnost je področje, ki ga stereotipno asociiramo z ţensko oziroma stereotipno ţenskimi 

osebnimi lastnostmi. Te lastnosti so ostale v kontrastu s tistimi, ki nas asociirajo na 

moške, kot na primer intelektualnost in racionalnost, ki sta sicer lastnosti višje rangiranih, 

moških predmetov, kot sta matematika in fizika. Ţe davnega leta 1985 so raziskovalci 

ugotovili, kako asociacija likovne umetnosti z ţenskostjo prispeva k niţjemu statusu tega 
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predmeta v šoli in ameriški druţbi (Sandell, 1991, v Graber, Sandell, Stankiewicz, Risner, 

et al., 2007). S podobnim problemom se je ukvarjala tudi Stina Wikberg. Med učenci in 

učitelji švedskih šol je med letoma 2010 in 2011 izvedla raziskavo, ali in kako je 

omenjeni šolski predmet spolno opredeljen ter kako je spolno opredeljen svet umetnosti. 

Izhajala je iz dejstva, da je dandanes več profesionalnih švedskih umetnic ţensk, v šolah 

pa se še zmeraj uči o zgodovini moškega sveta umetnosti. Ob tem sta jo vodila zanimiv 

paradoks in vprašanje, čemu je šolski predmet bolj »ţenski«, če je svet visoke umetnosti 

nedvomno moški (Wikberg, 2013). 

Pripisovanje spola šolskemu predmetu predstavlja omejitev ne glede na spol učenca. 

Lahko se namreč izpolni pričakovanje, podobno kot se je to zgodilo pri predmetu 

matematike, kjer dosegajo boljše rezultate dečki (Williams, 2017). Kaj če se podobno 

zgodi pri predmetu likovne umetnosti ter bodo fantje dosegali še zmeraj niţje rezultate in 

ostajali nezainteresirani, ker se to od njih tudi prikrito pričakuje (Wikberg, 2013)? 

Današnje priljubljene feministične edukacijske propagande niso pripomogle k pribliţanju 

predmeta učencem moškega spola, nič manj pa ga niso uspele pribliţati niti dekletom. 

Ukvarjajo se preteţno z učenkami in njim pribliţevanju stereotipno moških šolskih 

predmetov (Dalton, 2001, v Graber idr., 2007). Ukvarjanje z umetnostjo zato ni 

spodbujevalno, pri obravnavi likovnozgodovinskih vsebin pri pouku pa so učenke 

prikrajšane za ţenske vzornice (Graber idr., 2007).  

S katerega koli vidika gledamo, ostajajo dekleta predmetu likovna umetnost bolj 

naklonjena od dečkov in dosegajo boljše rezultate. Slednje naj bi bilo povezano s hobiji 

otrok in njihovim preţivljanjem prostega časa, kar je lahko navsezadnje tudi posledica 

druţbenih spolnih stereotipov. Medtem ko dečki preţivljajo več prostega časa s 

tehnologijo in športno aktivnostjo, se dekleta posvečajo bolj kulturnim in 

ročnoustvarjalnim dejavnostim (Marner, Ortegren in Segerholm, 2005, v Wikberg, 2013). 

Če pomislimo, da se jih k takšnim aktivnostim spodbuja ţe od majhnega, ne preseneča, 

zakaj so temu šolskemu predmetu bolj naklonjena dekleta. Da bi postal zanimivejši tudi 

dečkom, bi se jim moral predstaviti na drugačen, »moški« način. Likovne naloge in 

ustvarjalni mediji bi morali vsebovati zanje privlačno digitalno tehnologijo. Tako pa 

likovne umetnosti ne bi pribliţali le moški, temveč tudi ţenski populaciji, ki si prav tako 

ţeli več tovrstnega ustvarjanja (Skolverket, 2005, v Wikberg, 2013).  

Drug razlog, zakaj je predmet likovne umetnosti »ţenski«, je tudi ta, da se umetniško 

izraţanje v druţbi pogosto povezuje z iracionalnostjo, ekspresijo, izraţanjem občutenj in 

čustev, kar se smatra za stereotipno ţensko področje (Wikberg, 2013).  

V nadaljevanju sledi opis posameznih strategij, kako bi lahko likovni pedagogi v razredu 

med dijaki ali učenci prispevali k spolni enakosti in razbijanju spolnih stereotipov. Ne gre 

za poskus pribliţanja predmeta moškemu spolu, temveč za iskanje moţnosti ozaveščanja 

in doseganja enakosti obeh spolov. 
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2.4.2 Organizacija in delo v razredu  

Najprej se je smiselno razgledati po likovni učilnici in pomisliti, kaj vse lahko sporočajo 

učencem stene učilnice, ki so navadno polepljene z reprodukcijami likovnih del in 

drugimi slikovnimi gradivi. Pri tem nas lahko vodijo naslednja vprašanja:  

̶ So zidovi polepljeni izključno z reprodukcijami umetniških del, ki so jih naslikali 

slikarji moškega spola?  

̶ Ali so na slikah upodobljeni beli evropski umetniki ali imamo izpostavljene 

predstavnike različnih rasnih in etičnih skupin?  

̶ Kaj delajo osebe na slikah in v kakšne dejavnosti so vključene? 

Preverimo lahko tudi stanje šolske razstave umetniških del: ali jo sestavljajo dela 

umetnikov obeh spolov ali prevladujejo razstave moških umetnikov oziroma so to dela 

izključno enega spola (Sadker idr., 2009).  

Aktivnosti  

Dobro je, da se izogibamo aktivnostim, s katerimi bi posameznike izolirali in izpostavili 

ter jih tako ločili od skupine in potencirali razlike, ki niso nujno vezane na spol (lahko se 

nanašajo tudi na raso ali na primer etničnost). Kakršne koli ločene aktivnosti, ki izhajajo 

iz spolnih razlik med posamezniki, spremenijo dinamiko v razredu in ustvarjajo ovire pri 

vzpostavljanju uspešne komunikacije med dijaki in doseganju spolne enakosti (Sadker 

idr., 2009). S tem sporočamo, da je spol pomemben dejavnik diferenciacije, in posledično 

okrepimo spolne stereotipne razlike. Priporočljivo je torej, da otroke razvrščamo v 

skupinsko delo ali mešane pare, pri čemer izhajamo na primer iz abecednega seznama 

(Safta, 2017). 

Delo v paru ali manjši skupini, ki je kar se da enakomerno spolno sestavljena, naj bi bilo 

še učinkovitejše, saj predstavlja intimno, udobnejšo izkušnjo za mladostnike. Še posebej 

je ta izkušnja ugodna za dekleta, saj naj bi imela v povprečju raje izkušnjo učenja z 

medsebojno besedno interakcijo. Ob tem ne spodbujamo ustaljene, pogosto individualne 

oblike dela in razprave med večjimi skupinami, ki lahko ustvarijo napetosti in 

tekmovalnost. V primeru, da spreminjamo potek pouka likovne umetnosti z 

vključevanjem drugačnih aktivnosti, ga naredimo bolj dinamičnega ter se tako 

prilagajamo potrebam in ţeljam obeh spolov. Ključno je, da skupaj z dijaki poiščemo 

kompromisno rešitev, ki bo ugodna za oba spola enako (Rosenberg in Thurber, 2007).  

2.4.3 Likovno snovanje 

Šolski predmet likovno snovanje omogoča dijakom redko in dragoceno izkušnjo. Učilnica 

sluţi za prostor, kjer je posameznik slišan, kjer lahko (likovno in besedno) izrazi svojo 

individualnost in uvidi, kaj ima skupnega z ljudmi, ki ga obkroţajo. Dobrodošla sta 

kritično razmišljanje in refleksija o problemih, s katerimi se mladi soočajo v današnjem 
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svetu (Rosenberg in Thurber, 2007). Naslednje vprašanje, ki nas vodi, je, kako bi s 

problemom spola povezali likovnoteoretske vsebine. 

Donna M. Tuman je leta 1998 proučevala vpliv spolnih stereotipov na ustvarjalnost 

učencev od prvega do petega razreda okroţja New Yorka in ugotavljala pozitivne 

povezave. Raziskava je pokazala, da se v risbah otrok pojavljajo spolni stereotipi. Dekleta 

so se v večji meri posluţevala vsebinskih področij, ki jih stereotipno povezujemo z 

ţenskimi lastnostmi, in fantje tistih, ki jih povezujemo s tipično moškimi. Tumanova je 

vsebino risb, ki so jo upodabljala dekleta, razdelila na področji humanistike in sociale. Te 

vsebine so se povezovale s ponavljajočimi se formalnimi elementi (harmonične barve, 

mešanje barv, uporabljenih več barv, organske oblike, krivuljaste linije, več podrobnosti, 

centralna ali simetrična kompozicija). Fantje so v večji meri upodabljali motive agresije 

in pustolovščine ter jih povezovali z likovnimi elementi manjše uporabe barv, linearne in 

ekspresivne linije, večih geometričnih oblik in asimetrično oziroma razpršeno 

kompozicijo (Tuman, 1999).  

Oba spola preferirata različno vsebino in motive, posledično se razlikuje tudi njun risarski 

slog. Vpliv spolne socializacije na likovno izraţanje otrok bi moral biti pomemben 

dejavnik pri načrtovanju likovnih nalog in učne vsebine. Kljub ugodju, ki ga otroci 

občutijo ob risanju motivov, v katerih se počutijo varno in domače, tipične odločitve 

omejujejo njihove izrazne zmoţnosti. Zato bi bilo koristno, da bi učitelj likovne umetnosti 

omogočil učencem likovne izzive, s katerimi lahko raziskujejo izrazne sposobnosti zunaj 

priljubljenih tem, tako da na primer upodobijo kombinacijo stereotipno moških in ţenskih 

motivov (Tuman, 1999). Učitelj bi lahko izhajal samo iz enega likovnega elementa in 

učence izzval, da uporabijo za izvedbo likovne naloge spolno netipično barvo. Tako bi 

dekleta za spremembo uporabljala več modrih in fantje več roţnatih odtenkov. S tem bi se 

odrekli predsodkom in stereotipom, da je roza za deklice in povezana s tipično ţenskimi 

predmeti (Safta, 2017). K temu bi pripomogla tudi razlaga zgodovine roza barve. Ta je 

bila še pred stotimi leti primernejša za moške. Interpretirali so jo kot intenzivnejšo in 

močnejšo v primerjavi z modro, ki je bila zaradi svoje neţnosti primernejša za dekleta 

(Van der Gaag, 2014). Podobno bi lahko izhajali iz katere koli druge likovne prvine ali 

spremenljivke, ki se jo tradicionalno povezuje z enim spolom.  

Tabela 1: Preferiranje likovnih elementov in motivov pri otrocih od prvega do petega razreda 

 Fantje Dekleta 

 

 

MOTIVI 

– abstraktnost, fantazija – realizem  

– tradicionalno moška vsebina 

(nevarnost, moč, herojstvo, 

agresija, humor, šport, 

mehanski objekti) 

– tradicionalno ţenska vsebina 

(ljudje, skrb za druge, domače 

ţivljenje, zunanji izgled, 

narava, ţivali) 

– v risbah je več figur  – v risbah je manj figur  

 – več fantov kot deklet je – več deklet kot fantov je 
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LIKOVNI ELEMENTI 

upodobilo premočrtne linije upodobilo 

posebnosti/značilnosti 

(tekstura, detajli) 

– ekspresivnejše linije  – več krivuljastih linij  

– več geometričnih oblik – več organskih oblik  

– uporaba barve na lokalnih 

mestih, manjša uporaba barve, 

pogostejša uporaba kontrastnih 

barv  

– uporaba več mešanih barv, 

uporaba barv je harmonična  

– kompozicija je razpršena, 

asimetrična  

– kompozicija je centralna, 

simetrična ali delno simetrična  

– v upodabljanju prostora ni bilo posebnih razlik med spoloma.  

(Tuman, 1999) 

Kot ideja za podobne aktivnosti nam lahko sluţi članek Karen Keifer-Boyd v reviji 

(Studies in Art Education, 2003), kjer piše o prisotnosti spolnih stereotipov v 

likovnopedagoški praksi. Z raziskavo, izvedeno 1996–1997 med študenti dveh ameriških 

zveznih drţav, je prišla do zaključka, da spolni stereotipi in predsodki gledalca vplivajo 

na njegovo percepcijo in interpretacijo likovnih del. Študentom je pokazala različna 

slikarska dela umetnikov in umetnic, in čeprav za spol umetnika niso vedeli, so ga morali 

določiti in navesti razlog za svojo izbiro. Avtorica je izhajala iz tega, da je utemeljitev 

vedno izraz posameznikovih izkušenj in prepričanj. V rezultatih raziskave je odkrila 

ponavljajoče se odgovore, ki jih je strnila v vzorec tipičnih »značilnosti, pridevnikov« 

umetniških del umetnic in umetnikov.  

Tabela 2: Interpretacija likovnih del kot produkt umetnika ali umetnice glede na spol anketiranca 

  Umetniki Umetnice 

 

 

 

 

Moški 

(odgovori študentov) 

 

 

 

 

 

 

DOMINANTNE 

VIZUALNE 

LASTNOSTI  

 

 

– drzne, pogumne, močne  

– agresivne, nasilne 

– masivne  

 

– mehke, neţne, 

delikatne  

– svetle  

– ţenske oblike, 

zaobljene, oblinaste  

– poenostavljene 

– otročje 

– neprijetni vzorci, 

detajli 

 

Ţenske 

– temne 

– realistične, jasne/ 

– svetlih barv, svetle  

– mehkobne 
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(odgovori študentk)  

 

nedvoumne 

– masivne 

– tridimenzionalne, 

prostorske 

– močne, mogočne 

– zaobljene 

– fluidne,  

– enostavne, preproste 

 

Moški 

(odgovori študentov) 

 

 

DOMINANTNI 

MOTIVI  

– ţenske  

– nasilje 

– zunanjost 

– ţenske pravice  

– obleke  

– zunanjost  

 

Ţenske 

(odgovori študentk) 

– izkoriščanje/ 

izrabljanje  

– čutnost, golota 

– zunanjost  

– druţina  

– ţenski problemi  

– sočutje 

– radost 

– čustvenost  

(Keifer-Boyd, 2003) 

Za kakršno koli strategijo povezovanja likovnoteoretskih vsebin z vključevanjem 

problematik spola ali spolnih stereotipov (ki bodo izhodišče za likovno izraţanje) se 

bomo odločili, je pomembno, da nastale likovne naloge ovrednotimo in kritično 

analiziramo uporabljene likovne elemente. Ob tem se lahko vprašamo, kaj vse je vplivalo 

na izbiro motiva in njegovo interpretacijo – ali so vplivali na naše ustvarjanje stereotipi, 

skriti v priljubljenih medijih, risankah, serijah itn. (Tuman, 1999).  

2.4.4 Učno gradivo in vsebina 

Pomembno je, da učni načrt zadovolji potrebe obeh spolov enako. To pomeni, da se 

učitelj trudi razumeti razvojna vprašanja oziroma probleme otrok na vsaki izobraţevalni 

stopnji in glede na to prilagaja učne vsebine. Vsak spol ima drugačne potrebe in prav je, 

da posameznikov ne uokvirjamo in omejujemo glede na spolno vlogo. En spol ne sme 

določati standarda za primerjavo z drugim spolom. V primeru, da fantje ne marajo 

likovne umetnosti, je treba pogledati širše in se vprašati, ali lahko prek predmeta in učnih 

vsebin sploh doseţemo oziroma stimuliramo najboljši učni potencial (Mendez, 2004).  

Spolno enakost lahko doseţemo tudi z uravnoteţenjem učnega gradiva, ki ga uporabljamo 

pri predmetu. PowerPoint predstavitve s primeri umetniških reprodukcij, učbeniki, 

delovni listi idr. morajo predstavljati primere in pomembne doseţke obeh spolov 

(Mendez, 2004). Le tako uspejo pridobiti dijaki jasnejše razumevanje kompleksne narave 

umetnosti, ustvarjene v vseh kulturah, s strani umetnikov in umetnic. Raziskovanje in 

razpravljanje o umetniških delih, ki so jih ustvarili tako moški kot ţenske, je koristno, ker 

omogočita dijakom poistovetenje z umetnikom, ki predstavlja vzornika njim istega spola. 

S tem učenci gradijo identiteto in se učinkoviteje povezujejo s predmetom (Rosenberg in 
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Thurber, 2007). Hkrati jim ti vzori pomagajo uvideti širšo sliko svojega spola, saj lahko iz 

predstavljenih primerov uvidijo neresničnost nekaterih spolnih stereotipov (Mendez, 

2004).  

Umetnostna zgodovina  

V sklopu likovne umetnosti se lahko pri obravnavi umetnostnozgodovinskih tem soočimo 

s primeri likovnih del, kjer je spol umetnika vplival na njegovo izraţanje. V zgodovini so 

veljala druţbeno in kulturno različna pričakovanja glede spolnih vlog, zato so bile tudi 

izkušnje obeh spolov v svetu drugačne. Slikarji so glede na svoj spol izbirali različne 

motive, nemalokrat pa se je zgodilo tudi, da so tako umetniki kot umetnice upodobili 

podoben motiv in ga zaradi drugačne spolne izkušnje realizirali na svojstven način (npr. 

svetopisemski motiv Suzane in starcev, obglavljanje Holoferna) (Rosenberg in Thurber, 

2007). 

Kadar govorimo o ţenskem spolu v sklopu umetnostnozgodovinskih vsebin, so to 

pogosteje kot umetnice ţenski modeli moških umetnikov. Poudarek je na ţenski figuri, v 

smislu popredmetenja oziroma objektivizacije ţenskega telesa, namenjenega 

gledalčevemu občudovanju (de Lauretis, 1987; Parker in Pollock, 1981; Raven, Langer in 

Frueh, 1988, v Freedman, 1994). Prikazi takšne vrste so zaradi moţnosti vplivanja na 

spolno identiteto mladih vzeti pod drobnogled. Še posebno v osnovni šoli, kjer imamo 

mlajšo populacijo, bi se bilo zato smiselno vprašati, kakšne podobe je primerno 

predstavljati. Pomembno se je zavedati, da lahko vsi predstavljeni slikovni primeri 

nezavedno vplivajo na posameznike in na njihove predstave o svojem spolu in spolu 

drugega. S primeri visokokakovostne umetnosti, kjer gre pogosto za motiv aktov golih 

ţenskih teles, lahko prikrito postavljamo in ohranjamo standarde za igranje posamezne 

spolne vloge, s čimer krepimo stereotipe (Blandy in Congdon, 1990, v Freedman, 1994).  

Kot smo omenili, je enako pomembno tudi to, o čemer se pri pouku ne govori. Pred letom 

1960 je bilo malo učbenikov in drugega učnega gradiva, ki bi sploh omenjali doseţke 

ţensk (Sadker idr., 2009). Dandanes se sicer o umetnicah piše vse več, vključujejo jih v 

razne zbirke umetnostne zgodovine, vendar so, kot navajata Rosenberg in F. Thurber 

(2007), obravnavane površno, primerjane z boljšimi, moškimi umetniki. Opisane so kot 

posnemovalke oziroma njihove privrţenke. V zbirkah, kjer so predstavljene skupaj z 

moškimi umetniki, naj bi bil njihov deleţ še vedno manjši (moški umetniki – 90 %). 

Učenje z vključevanjem doseţkov umetnic vodilnih umetnostnih obdobij, pa tudi tistih iz 

manj eminentnih umetniških gibanj, lahko oplemeniti in razširi učenčeva znanja (Collins 

in Sandell v Rosenberg in Thurber, 2007). Rosenberg in Thurber (2007) dopolnjujeta 

ugotovitev z razlago, da s takšno prakso prenašamo učencem nov, spolno enakovreden 

pogled na umetnost. Ob tem je primerneje, da se ne ustvarja ločenih predstavitev v smislu 

samostojne teme, kot na primer: danes bomo predstavili izključno umetnice, temveč da se 

umetnice in njihova umetniška dela ter druge doseţke vključuje v učne vsebine 

enakomerno (Sadker idr., 2009). Med predstavljanjem umetnic in njihovih del se lahko 

pri pouku likovne umetnosti naveţemo na teme, kot so (Rosenberg in Thurber, 2007):  
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̶ predsodki in stereotipi (monopoli moči);  

̶ kulturne interpretacije vrednosti umetniških del in umetnikov glede na spol; 

̶ druţbene in zgodovinske okoliščine, ki upravljajo z našim znanjem in 

razumevanjem umetnosti;  

̶ feministične umetnice, ki so uspele pribliţati umetniško področje umetnic širši 

mnoţici in obudile pozabljeno zgodovino – kako delujejo, s čim se ukvarjajo 

danes. Na primer feministične umetnice »Guerrilla Girls«.
1
 

 

Kot vodilo za vključevanje umetnic v učne vsebine nam lahko sluţijo naslednja 

problemska vprašanja (Rosenberg in Thurber, 2007):  

̶ Zakaj umetnostnozgodovinske zbirke in knjige, ne nazadnje tudi srednješolski 

učbeniki, še vedno navajajo tako majhno število umetnic? 

̶ Zakaj je povprečno manj umetnic kot umetnikov vključenih v večje oziroma 

pomembnejše umetniške razstave?  

̶ Ali se ţenske, ki ţelijo postati umetnice, dandanes soočajo z istimi ovirami kot 

včasih? 

 

Vključevanje vizualne kulture  

Vizualna kultura vključuje poleg likovne umetnosti večkulturne, moderne podobe, ki so 

del mnoţičnih medijev, oglaševanja, filmov, fotografij, igric itn. Čeprav se popularna 

vizualna kultura šteje za poenostavljeno in posledično neprimerno za v učilnico, so lahko 

z njo povezani pomeni tudi kompleksni. Učenje z vpletenostjo vizualne kulture vpliva na 

učenčevo znanje, ki koristi osebni rasti in prispeva h kakovostnemu druţbenemu 

ţivljenju. Vizualno kulturo so začeli vključevati v predmet likovne umetnosti ţe dolgo 

nazaj in ne gre za nov pojav. Raziskave so pokazale, da imajo vizualne predstavitve spola 

velik vpliv na posameznikovo identiteto, razumevanje vizualne kulture in njegovo 

umetniško ustvarjanje. Otroci pri likovnem izraţanju veliko kopirajo prav iz vizualne 

kulture – oglasov, reklam, igric, risank itn. Tudi pri majhnih otrocih so opazili zgodnja 

povezovanja podob z določenimi oblikami in »recikliranje« teh simbolnih oblik v 

značilne podobe (npr. trikotnih za krilo punčke). Kako se bo posameznik odzival na 

vizualno kulturo in kako bo spreminjal oziroma »recikliral« njene podobe, je odvisno od 

njegovega spola (Freedman, 1994).  

Povezovati likovno umetnost s popularno vizualno kulturo bi bilo koristno, ker:   

̶ omogoča širši obseg vizualnih podob povezovanje učne vsebine z vsakdanjim 

ţivljenjem dijakov (Rosenberg in Thurber, 2007);  

                                                      
1
 Za podrobnejši opis skupine feminističnih umetnic Guerrilla Girls in njihovih del glej strani 30–31.  
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̶ ima vizualna kultura velik (prikrit) vpliv na posameznikovo identiteto. Mladi se 

velikokrat poistovetijo z reklamnimi liki, zavzamejo njihova stališča in identiteto, 

kot da so resnični (Freedman, 1994);   

̶ lahko s pomočjo vizualne kulture spreminjamo ozkogledna portretiranja spolov 

(Sadker idr., 2009); smo lahko bolj kritični tudi do svojih predsodkov in vrednot 

(Rosenberg in Thurber, 2007). 

̶ s tem usposobimo posameznike za kritično obravnavo in interpretacijo podob 

vizualne kulture (Freedman, 1994), da postanejo sposobni razlikovanja med 

zdravimi (realnost) in izkoriščevalskimi izbirami (neresničnost) (Sadker idr., 

2009).  

Usmerjenost k odzivanju, ustvarjanju in uporabi vizualne kulture pri pouku likovne 

umetnosti pripomore k razumevanju njenih globljih pomenov, kamor spadajo tudi 

odkrivanje in dekonstrukcija spolnih stereotipov ter doseganje enakosti med spoloma. Po 

Freedman (1994) se lahko posluţujemo naslednjih strategij:  

1. Vključujemo različne oblike vizualne kulture   

Na primer:  

̶ analiza spolne zastopanosti v različnih oblikah popularne vizualne kulture; 

̶ iskanje vpliva različnih vrst vizualnih kultur na obnašanje in ţelje glede na našo 

spolno vlogo. 

 

Ideja za izvedbo likovne naloge: z dijaki izberemo poljuben prizor v reklami, likovnem 

delu ali filmu in napišemo dialog med protagonisti. Lahko narišemo tudi strip in z njim 

prek tekstovnih oblačkov nadaljujemo zgodbo. Na koncu sledi analiza vplivov na našo 

izvedbo. Podobno lahko storimo z interpretacijo vsebine različnih vizualnih medijev.  

2. Spodbujamo sprejemanje in razumevanje razlik v interpretacijah vizualne kulture  

Če se potrudimo ustvariti podporno okolje, s tem sporočamo posameznikom, da lahko 

različne interpretacije bogatijo. Kritičnost obravnave ne sme biti napadena v smislu 

neodobravanja. Zato je primerna oblika podaje mnenja oziroma interpretacije tudi 

slikovni komentar – likovni izdelek. Lahko izhajamo iz kakšne koli oblike vizualne 

kulture ali njene vsebine. Učinkuje podobno kot zgodba, ki jo laţje interpretirajo 

posamezniki, ki jim ne leţi besedna oblika pripovedovanja. 

 

3. Izkoristimo sporočilnost podob za namene izboljšanja učenja  

Teţko najdemo vizualno podobo brez skritega pomena. Če bi analizirali reklamo in se 

spraševali o vzrokih za tovrstno izbiro oblike, barv, teksture itn., bi ugotovili, da 

imajo vizualni mediji višji cilj učinkovanja, ki na prvi pogled pogosto ni izrécen. Pri 

tem je verjetno tudi, da se ţelijo z določenimi likovnimi elementi in spremenljivkami 

pribliţati specifičnemu spolu (Freedman, 1994). 

 

Ideja za izvedbo likovne naloge: priljubljene podobe ali reklame si lahko ogledamo prek 

različnih spolnih vlog. Na primer izberemo si lahko priljubljeno revijo in se osredotočimo 

na kozmetični oglas, ki so ga oblikovalci izdelali premišljeno in vanj vloţili veliko truda, 
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da so vzpostavili ciljano povezavo med stranko in izdelkom. Zanimivo se je vprašati, 

kakšno sporočilo nam oglas posreduje, ali so v njem prikrita sporočila o tem, kaj pomeni 

biti ţenska ali moški. Dijake izzovemo, da pogledajo kritično in globlje v podobo, 

besedilo in druga prikrita sporočila. Ustvarijo lahko reklamni plakat filma, kjer obrnejo 

stereotipni vlogi moškega in ţenske. Na primer namesto supermoškega kot glavnega 

protagonista ustvarijo superţensko (Rosenberg in Thurber, 2007). 

4. V vizualnem gradivu obravnavamo spolno enakost  

Učitelji lahko predstavijo temo spolnih stereotipov, ki potencirajo neenakost – kako se 

odkrivajo v vizualni kulturi, na kakšen način se lahko ohranjajo spolni stereotipi, je to 

za posamezen spol škodljivo itn. O tej problematiki lahko razpravljamo in iščemo 

vzroke za spolno neenakost. Lahko se odpravimo na teren in intervjuvamo umetnike 

obeh spolov, ugotovimo, ali se pojavljajo razlike v poteku poti do uspeha, si 

ogledamo bliţnjo galerijo, preverimo število umetnic in umetnikov itn. (Freedman, 

1994). 

 

Ideja za izvedbo likovne naloge: proučujemo umetniška dela, ki uporabljajo stereotipe za 

izraţanje svojega stališča, kot na primer umetniško delo Bettye Saar Liberation of Aunt 

Jemima ali dela drugih umetnikov, kot so Robert Colescott, Barbara Kruger in Roger 

Shimomur. Razpravljamo lahko o tem, kako umetnik prevzame nadzor nad stereotipom in 

spremeni njegov pomen. Za izvedbo likovne naloge izhajamo iz priljubljenih podob 

mnoţičnih medijev, ki temeljijo na spolnih stereotipih. Vsak dijak lahko izdela kolaţ, v 

katerem bo spremenil pomen stereotipne podobe iz negativne v pozitivno (Rosenberg in 

Thurber, 2007).  

Yuha Jung (2015) je predstavila podobno strategijo, namenjeno dekonstrukciji 

stereotipov. Prek praktičnega ustvarjanja z vključevanjem vizualne kulture pri predmetu 

likovne umetnosti so z učenci problematizirali različne stereotipe in druge probleme 

sodobne druţbe. Ustvarjali so kolaţ, ki je postal kritični pripomoček za proučevanje 

vizualne kulture. Dejavnost je pripomogla k odkrivanju prikritih stereotipov in 

samosoočanju učencev, saj so prek celotnega procesa odkrili, da niso popolnoma 

nestereotipni niti sami. Analiza likovnih nalog je odkrila pogosto ponavljajočo se temo 

stereotipnih spolnih vlog in idealiziranega ţenskega telesa.  
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3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

Učbeniki s področja predmeta likovne umetnosti kljub današnjemu vse večjemu 

poznavanju kulturnic nadaljujejo z izpustom njihovih del (Sadker idr., 2009). Po ocenah 

Rosenberg in F. Thurber (2007) so umetnice še zmeraj obravnavane površno. Opisane so 

kot posnemovalke ali pa privrţenke moških umetnikov. V zbirkah, kjer so predstavljene 

skupaj z mojstrskimi umetniki, naj bi bil deleţ njihovih del še zmeraj znatno manjši. 

Izhajajoč iz izkušenj in pregleda strokovnega gradiva za slovenske gimnazije pri 

predmetu likovna umetnost (Golob, 2004; Germ, Mahnič, Ostan in Podlipnik, 2008), ni 

opaznih sprememb glede enakovrednejše obravnave umetnikov obeh spolov. Šolske 

knjige predstavljajo subjektivno in izkrivljeno resničnost, ki vzbuja idejo, da je večina 

znanstvenikov in kulturnih osebnosti srednjeevropskih moških. Dijakom so v primeru 

izključitve ţensk iz učbenikov in druge strokovne literature odvzete informacije tako 

rekoč polovice človeštva. Kot rezultat se lahko kaţe zniţano mnenje o prispevku 

ustvarjalcev ţenskega spola (Sadker idr., 2009). To je problematično z vidika, da dijaki 

učbenikom verjamejo in da se lahko z njimi poglabljajo škodljivi spolni stereotipi 

(Fontanini, 2007, v Cocoradă, 2018). V empiričnem delu bomo zato raziskali, kakšno je 

trenutno poznavanje umetnic gimnazijskih dijakov, in ugotavljali vzroke za takšno stanje. 

Prek izvedenih učnih ur z vključevanjem problematike spolnih stereotipov, ozaveščanja 

dijakov o izpuščenih umetnicah iz zakladnice likovne umetnosti in likovne naloge, v 

kateri se bomo navezali na spolne stereotipe v vsakdanu, bomo proučili odnos dijakov do 

predstavljene problematike. Leta 1998 so se na podlagi prikrajšanosti enega spola 

učencev nad drugim v sklopu ameriškega izobraţevanja zavzemali za spremembe v zvezi 

z enakostjo spolov. Nadaljevali so idejo Myre Sadker, ki je opozarjala na problem spolnih 

stereotipov v šolstvu. Po njeni smrti je Myra Sadker Day uvajala spremembe tudi na 

predmetnem področju likovne umetnosti. Likovni pedagog bi lahko po njenem mnenju s 

poučevanjem ozaveščal o problemih spola in feminističnih vprašanjih. Elizabeth Garber 

je v svojem članku iz leta 2003 povzela izveden projekt Sadker Dayeve na področju 

predmeta likovne umetnosti (Graber, 2003). Priporočila za preprečevanje spolnih 

stereotipov pri pouku likovne umetnosti je podala tudi Tumanova. Avtorica članka je leta 

1998 proučevala vpliv spolnih stereotipov na ustvarjalnost učencev od prvega do petega 

razreda okroţja New Yorka in ugotavljala pozitivne povezave (Tuman, 1999). O 

prisotnosti spolnih stereotipov v likovnopedagoški praksi piše v reviji (»Studies in Art 

Education, 2003) tudi Karen Keifer-Boyd. Z raziskavo, izvedeno 1996–1997 med 

študenti dveh ameriških zveznih drţav, je prišla do zaključka, da spolni stereotipi in 

predsodki gledalca vplivajo na njegovo percepcijo in interpretacijo likovnih del. Kerry 

Freedman (1994) v svojem članku ugotavlja, da se spolni stereotipi ohranjajo prek 

popularne kulture, in predlaga rešitve, kako bi lahko obravnava vizualne kulture in njenih 

predstavitev spola pri predmetu likovne umetnosti pripomogla k soustvarjanju 

posameznikove spolne identitete in njegovi umetniški produkciji ter h kritičnemu 
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razumevanju v vizualno kulturo inkorporiranih spolnih stereotipov. Problemi spola so v 

navezavi s predmetom likovne umetnosti navdihovali raziskovalce še po letu 2000. Z 

njimi se je na primer ukvarjala tudi Stina Wikberg (2013). Med učenci in učitelji švedskih 

šol je med letoma 2010 in 2011 raziskovala, ali in kako je omenjeni šolski predmet spolno 

opredeljen in kako je spolno opredeljen svet umetnosti. Leta 2015 je Yuha Jung 

predstavila svojo strategijo, namenjeno dekonstrukciji stereotipov. Prek praktičnega 

ustvarjanja z vključevanjem vizualne kulture pri predmetu likovna umetnost so z učenci 

problematizirali različne stereotipe in druge probleme sodobne druţbe (Jung, 2015). O 

tem, kako lahko učenci prek likovnega izdelka sporočajo odnos do druţbenih problemov, 

piše tudi Tomaţ Zupančič (2006). V svojem priročniku predstavlja metodo 

likovnopedagoškega koncepta, ki temelji na ideji spoznavanja sodobnih načinov 

izraţanja. 

Vsebine spolnih stereotipov so aktualne in vztrajno prisotne še danes. Kljub temu smo 

priča pomanjkanju raziskav (predvsem na slovenskem področju), ki bi lahko pripomogle 

k pozitivnim spremembam v kontekstu spolne enakosti na področju poučevanja likovne 

umetnosti. Z uravnoteţenjem učne vsebine z vključevanjem umetnikov obeh spolov lahko 

krepimo in pripomoremo k laţjemu doseganju spolne enakosti in odpravljanju stereotipov 

in predsodkov med dijaki.  

3.2 Cilj in raziskovalna vprašanja  

Cilji:  

̶ ugotoviti mnenje dijakov o spolnih stereotipih in doseganju spolne enakosti pri 

pouku likovne umetnosti;  

̶ ugotoviti, kakšno je poznavanje dijakov o delu likovnih umetnic; 

̶ ugotoviti razlike glede na spol dijakov;  

̶ preveriti učinkovitost primera prek moţnosti ozaveščanja in vključevanja vsebin o 

spolnih stereotipih in doseganju spolne enakosti pri pouku likovne umetnosti v 

srednji šoli.  

Zastavili smo si naslednji raziskovalni vprašanji:  

1. Kakšen odnos (mnenja, namere, poznavanje idr.) imajo dijaki do predstavljene 

problematike pri pouku likovne umetnosti in kakšne so razlike med obema 

spoloma? 

2. Kako se odnos (mnenje, namere, poznavanje) dijakov do spolnih stereotipov 

odraţa v sporočilnosti njihovih likovnih izdelkov?  
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3.3 Metoda in raziskovalni pristop  

V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. Prepletala sta 

se kvalitativni in kvantitativni raziskovalni pristop.  

3.3.1 Vzorec 

Neslučajnostni vzorec je obsegal 50 dijakov dveh prvih letnikov (N1 = 23 in N2 = 27). 

Vsi so obiskovali obvezni, redni šolski predmet likovna umetnost na priloţnostno izbrani 

gimnaziji iz jugovzhodne slovenske regije. Vzorec je sestavljalo 37 dijakinj in 13 dijakov.  

Tabela 3: Frekvenčna in strukturna porazdelitev anketirancev glede na spol 

Spol anketiranih dijakov 

Spol f f % 

Moški 13 26,0 

Ţenski 37 74,0 

Skupaj 50 100,0 

3.3.2 Opis tehnike zbiranja podatkov  

Za namen raziskave je bil uporabljen anketni vprašalnik, ki smo ga sestavili sami. 

Dijakom je bil anketni vprašalnik razdeljen neposredno v času izvedene učne ure. 

Sestavljen je bil iz dveh delov: prvi se je navezoval na preverjanje trenutnega splošnega 

znanja in všečnosti predmeta likovna umetnost, v drugem sklopu pa so se vprašanja 

nanašala na vsebino izvedene učne ure. Vprašanja so bila zaprtega (2 vprašanji) in 

odprtega tipa (7 vprašanj). Podatke smo zbirali tudi z likovnimi izdelki, ki so nastali kot 

produkt likovne naloge. Izdelke smo analizirali in jih primerjali z odgovori, pridobljenimi 

z vprašalnikom.  

Zanesljivost in veljavnost anketnih vprašalnikov smo preverili v poskusni, predhodno 

izvedeni pilotni raziskavi, ki je potekala na priloţnostno izbrani srednji šoli, in sicer v 

razredu prvih letnikov pri predmetu likovna umetnost (N = 26). 

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov  

Za sodelovanje in izvedbo raziskave med dijaki prvih letnikov na priloţnostno izbrani 

gimnaziji smo se dogovorili osebno s tamkajšnjim profesorjem
2
 likovne umetnosti. 

Določili smo datum izvedbe in uro ter uredili formalnosti. Profesor je o tem obvestil 

tamkajšnje strokovne delavce in ravnatelja. Zbiranje podatkov je sledilo en teden po 

                                                      
2
 Izraz profesor smo pustili v izvorni obliki, neodvisni od spola. 
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dogovoru in je potekalo sredi meseca junija 2019, torej zadnji šolski semester, saj smo 

ţeleli pridobiti informacije glede predmeta likovna umetnost v celotnem šolskem letu. 

Ker se je šolsko leto iztekalo in so imeli dijaki ţe vtis oziroma oblikovano mnenje o 

šolskem predmetu, so tako laţje odgovorili na zastavljena vprašanja, ki so se nanašala na 

vsebino, potek učnih ur in splošno všečnost predmeta likovna umetnost.  

Pred izvedbo smo se pozanimali o številu dijakov v posameznih razredih in natisnili 

zadostno količino anketnih vprašalnikov. Pripravili smo tudi revije in druge pripomočke 

za izvedbo likovne naloge. Za namen učne ure smo oblikovali učno pripravo.  

Anketni vprašalniki so bili razdeljeni v času izvedenih blok učnih ur v posameznem 

razredu. Prvi del anketnih vprašalnikov smo razdelili pred začetkom predavanja učne 

vsebine. Z namenom zagotavljanja anonimnosti in kasneje laţjega evidentiranja smo vse 

vprašalnike prvega sklopa oštevilčili. Dijakom smo v sklopu vprašalnikov razdelili tudi 

samolepilne lističe, kamor so prepisali svojo številko. Tako so si številko laţje zapomnili, 

saj so jo morali kasneje prepisati še na drugi del vprašalnika in likovni izdelek. Drugi del 

vprašalnika je sledil po likovni nalogi, ob koncu druge šolske ure.  

Učno uro smo izvedli sami, med odmorom pa se je oglasil profesor, ki je preveril stanje v 

razredu.  

Pričakovali smo 60 dijakov iz obeh razredov. Na dan izvedene raziskave jih je bilo 

skupno prisotnih nekoliko manj (N = 50). En dijak je uspel izpolniti samo prvi del 

vprašalnika, saj je moral predhodno oditi. Pri analizi smo tako upoštevali le prvi del 

izpolnjenega vprašalnika.  

3.3.4 Postopek obdelave podatkov  

Podatke, pridobljene z anketnimi vprašalniki, smo obdelali s pomočjo statističnega 

programa SPSS. Razlike med atributivnima spremenljivkama smo preverili s Hi-kvadrat 

ali Kulbackovim preizkusom. Druge pridobljene podatke smo obdelali z opisno metodo 

empiričnega raziskovanja. Odgovore, pridobljene s pomočjo odprtega tipa vprašanj, smo 

kategorizirali in jih razvrstili glede na pogostost pojavljanja ali pa jim z namenom laţje 

statistične obdelave pripisali numerične vrednosti.  

3.4 Izvedba učnih ur  

3.4.1 Učna ura  

Osnovo za vsebino učne ure smo črpali iz diplomskega dela »Avtoportret renesančnih 

umetnic (2017) avtorice tega dela. Prek teoretične analize smo prišli do zanimivih 

zaključkov, ki smo jih tokrat ţeleli deliti tudi z dijaki. Pri izvedbi učne ure smo izhajali iz 

problematike izpusta umetnic iz zgodovine umetnikov in njihovih del. Ker nismo 
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ţeleli začeti predavanja z vsebino renesančnega umetnostnozgodovinskega obdobja, smo 

dijakom najprej predstavili konceptualno umetnost feminističnih umetnic »Guerrilla 

Girls«, ki s svojimi deli seznanjajo javnost z omenjeno problematiko.  

Kdo so »Guerrilla Girls«  

Gre za feministične, aktivistične umetnice. Skupina se je formirala leta 1984 v New 

Yorku. Na njen nastanek je vplivalo vzdušje feminističnega gibanja, ki se je odvijalo v 

sedemdesetih letih v (ZDA). V tistem časovnem obdobju je nastal tudi feministični esej 

Linde Nochlin z naslovom »Zakaj ni bilo velikih umetnic« (1971). Avtorica se je v njem 

tematsko dotaknila področja, s katerim so se začele kasneje ukvarjati tudi »Guerrilla 

girls«. Drug vplivni dogodek na nastanek skupine predstavlja internacionalna razstava 

slikarstva in kiparstva, ki se je odvijala leta 1983 v Muzeju moderne umetnosti (MOMA) 

v New Yorku (Seiferle in Epstein, 2017). Takrat je članice (še neoblikovane) skupine 

zmotilo, da je bilo v zbirki predstavljenih 169 del umetnikov in manj kot 10 % 

razstavljenih del umetnic (Manchester, 2004–2005). Svoje nesoglasje so izrazile s 

protestom pred muzejem na dan dogodka. Zaradi brezbriţnosti obiskovalcev in 

mimoidočih so se odločile, da bodo ubrale drugačno taktiko za pribliţanje ljudem in 

prenos sporočila (Seiferle in Epstein, 2017). 

Leto po dogodku so ustvarile umetniško feministično skupino »Guerrilla grils«. S svojim 

aktivnim delovanjem so začele izraţati svojo resnico in ozaveščati druţbo o spolni 

neenakopravnosti na umetniškem področju. Zagovarjale so umetnice in se borile proti 

seksizmu. Sprva s pomočjo provokativnih in humornih reklamnih plakatov, ki so jih 

izobešale tudi v bliţino večjih newyorških muzejev. Pri oblikovanju plakatov so se 

posluţevale značilnih oblikovalskih tehnik (posnemanje oglaševanja, odebeljen tekst z 

dejstvi) in predstavljale zanimive vsebine (statistični dokazi, neposredno sklicevanje na 

institucije in osebnosti), s čimer so pridobile javno zanimanje in dosegle pozornost 

institucij oziroma posameznikov, v katerih so videle krivce nepravičnosti. Čeprav je 

skupina umetnic za časa svojega delovanja najbolj znana po svojih plakatih, so vseskozi 

izvajale tudi razne performanse, predavanja, razstave, instalacije, izdajale knjige itd. 

(Seiferle in Epstein, 2017).   

Prepoznavne niso le po delih, temveč tudi po značilnem zaščitnem videzu, s katerim se 

predstavljajo svetu. Identiteto prikrivajo z goriljimi obraznimi maskami (gre za idejo kot 

posledico napačnega črkovanja besede borke oziroma gverilke) in se predstavljajo prek 

psevdonimov umrlih kulturnic. Anonimnost sluţi osredotočenosti na probleme, ki jih 

izpostavljajo. Vsaka članica nosi drugo ime, kar je ţe od nekdaj sluţilo tudi ozaveščanju 

javnosti o umetnicah, ki so bile v osemdesetih letih prejšnjega stoletja še razmeroma 

neznane ali pa so njihova dela nemalokrat pripisovali kar moškim umetnikom (Seiferle in 

Epstein, 2017).  

Skupina umetnic se je v devetdesetih letih nadaljevala boriti tudi proti etničnim 

predsodkom in rasizmu v svetu umetnosti. S svojo aktivnostjo so dosegle nekaj pozitivnih 

sprememb in vplivale na posameznike, med njimi tudi na nekatere umetnike. Njihov 

uspeh se odraţa v sodelovanju z vodilnimi (umetniškimi) institucijami (Seiferle in 

Epstein, 2017). Vse do danes, kot pravijo, niso prenehale s kreativnim pritoţevanjem. 
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Diskriminacijo in korupcijo razkrivajo na različnih sferah druţbe, tudi zunaj umetniškega 

področja (v filmski industriji, politiki, pop kulturi itd.). Verjamejo v feminizem, ki 

podpira pravice vseh ljudi, ne glede na spol ali raso, in se bori proti kakršni koli 

diskriminaciji (Guerrilla Girls, b. d.).  

Delovanje so razširile na področja zunaj New Yorka, vključno z Evropo. Ustvarile so ţe 

več kot sto plakatov, panojev in drugih projektov po celem svetu, izdajajo novo literaturo, 

v skladu s sedanjim časom pa so prešle še na nove medije sporočanja – preko video 

posnetkov na YouTube kanalu, spletne strani in druţabnih omreţij (Guerrilla Girls, b. d.).  

Predstavljena umetniška dela  

Dijakom smo med učno uro predstavili dva plakata umetnic »Guerilla Girls«. Prvega z 

izstopajočim naslovom »Prednosti biti umetnica« so ustvarile leta 1988. Gre za delo iz 

zgodnjega opusa. Na sarkastični in humorni način so zapisale seznam trinajstih (nesrečno 

število) »prednosti«, s katerimi se soočajo umetnice. To so na primer: da lahko delajo 

brez pritiska, da bi postale uspešne, da lahko izbirajo med vlogama umetnice in matere 

(ker je usklajevanje skorajda nemogoče), da se jim ni treba izpostavljati sramoti, da bi jih 

imenovali za genija, itn. (Seiferle in Epstein, 2017). Gre tako rekoč za dvojna merila, ki 

so bila tedaj vsakdanja v svetu umetnosti (Manchester, 2004–2005).  

Drugi predstavljeni plakat spada še danes med najbolj znana dela skupine. Umetnice so 

ga ustvarile leta 1989 in ţelele z njim učinkovito vplivati na občinstvo in eno izmed 

vodilnih umetniških institucij, na katero se sklicujejo. Prej naj bi se posluţevale izključno 

tekstovnega načina plakatnega oblikovanja. Tokrat pa so ubrale drugačen, nekoliko bolj 

oglaševalski pristop. Intenzivno rumeno ozadje v kontrastu s črnim besedilom ustvarja 

opozorilno sporočilnost. Odebeljen naslov »Ali morajo biti ženske gole, da bi vstopile v 

Metropolitanski muzej?« je neposreden in naslavlja točno določeno institucijo. Do ideje 

so prišle po ogledu metropolitanske muzejske zbirke v New Yorku, kjer so primerjale 

število razstavljenih moških in ţenskih aktov. Svojo ugotovitev so statistično definirale. 

Pod naslov plakata so zapisale, da sestavlja oddelek moderne umetnosti manj kot 5 % 

umetnic, pa vendar je razstavljenih ţenskih aktov 85 % (Seiferle in Epstein, 2017). Isti 

plakat so v letih 2005 in 2012 spremenile v skladu s spremenjeno statistiko (Guerilla 

Girls, b. d).  

V levem kotu plakata se razprostira predelana podoba ţenskega akta, originalne slike z 

naslovom »Velika Odaliska« oziroma »La Grande Odalisque« (1814) umetnika Jeana 

Augusta Dominiqua Ingresa. Nenaključno izbrani sliki so na mesto Odaliskine glave 

prilepile svoj zaščitni znak. Gorilja glava z izrazito mimiko ne daje vtisa neţnosti, 

ranljivosti in seksapilnosti, kakršna je bila slika nekoč. Obrnjena v desno smer odraţa 

moč, pogum, kakor da bi napis naslova izgovarjala sama (Seiferle in Epstein, 2017). 

Plakat naj bi nastal kot naročilo mestnega javnega umetniškega sklada, vendar so ga 

zavrnili zaradi »slabe jasnosti«. Nato so se umetnice odločile za oglaševanje svojega 

plakata prek mestnih avtobusov. Tudi ti so z njimi kmalu prekinili sodelovanje, tokrat jih 

je zmotila podoba pahljače, saj jih je spominjala na prikrito erotično namigovanje 

(Chadwick v Manchester, 2004–2005).  



   Viviana Škrabec – magistrsko delo 

32 

3.4.2 Učna priprava 

Šolsko leto: 2018/2019 

Šola: splošna gimnazija   

Učitelj:  Viviana Škrabec  

Predmet: Likovna umetnost 

Okvirni čas 

obravnavanega področja: 

2 šolski uri, 2 x 45 min 

Letnik, razred: 1. letnik  

Likovno področje: slikarstvo  

Likovna naloga: oblikovanje vizualno učinkovitega plakata po principih 

sodobnih likovnih praks  

Likovna tehnika: kolaţ 

Likovni materiali in 

pripomočki: 

papir, revije, škarje, lepilo, svinčniki in druga pisala  

Likovni motiv: stereotipno določanje spola s strani medijev  

Učne metode: razlaga, demonstracija, pogovor 

Oblike dela: individualna  

Učni mediji in 

pripomočki: 

PowerPoint projekcija (PPT) s primeri reprodukcij različnih 

sodobnih likovnih del, fotografije, YouTube posnetek, 

anketni vprašalnik  

Učni pripomočki: LCD-projektor, računalnik, PPT 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Literatura in drugi viri
3
:  

 

 

Borzello, F. (1998). Seeing ourselves: womenʹ self-portraits. 

London: Thames and Hudson. 

Calabrese, O. (2006). Artists' self-portraits. New York; London: 

Abbeville Press Publishers. 

Chadwick, W. (2012) Women, Art and Society. New York: Thames 

& Hudson. 

Guerrilla Girls. (b. d.). Pridobljeno s 

https://www.guerrillagirls.com/ 

Manchester, E. (2004–2005). Guerrilla Girls, Do Women Have To 

Be Naked To Get Into the Met. Museum?, 1989. Pridobljeno s 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/guerrilla-girls-do-women-

have-to-be-naked-to-get-into-the-met-museum-p78793  

Menaše, L. (1962). Avtoportret v zahodnem slikarstvu. Ljubljana: 

Slovenska matica. 

 

Science museum group. (b. d.). Pridobljeno s 

https://www.sciencemuseumgroup.org.uk/  

 

Seiferle, R. in Epstein, R. (ur.). (2. 3. 2017). The Guerrilla Girls 

Artist Overview and Analysis. Pridobljeno s 

                                                      
3
 Viri slik so objavljeni v končnem seznamu slikovnega gradiva na str.85-88. Večina slikovnih virov spada 

v domeno javne lastnine, če sliko ščitijo kakršne koli licence, smo v skladu z njimi tudi postopali. 

 

https://www.guerrillagirls.com/
https://www.tate.org.uk/art/artworks/guerrilla-girls-do-women-have-to-be-naked-to-get-into-the-met-museum-p78793
https://www.tate.org.uk/art/artworks/guerrilla-girls-do-women-have-to-be-naked-to-get-into-the-met-museum-p78793
https://www.sciencemuseumgroup.org.uk/
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https://www.theartstory.org/artist/guerrilla-girls/  

 

Šuštatršič, N., Butina, M., De Gleria, B., Skubin, I. in Zornik, K. 

(2007). Likovna teorija, učbenik za likovno teorijo v umetniški 

gimnaziji. Ljubljana: Debora. 

Tavčar, L. (2014). Vzporedni svetovi: risarke in slikarke prve 

polovice 19. stoletja na Kranjskem. Ljubljana: Narodna galerija: 

Modrijan.  

 

Tavčar, L. (2006). Odsotnost/prisotnost likovnih ustvarjalk v 

leksikonih in enciklopedijah. Ljubljana: Narodna galerija. 

 

West, S. (2004). Portraiture. Oxford; New York: Oxford 

University Press. 

Untitled (Your body is a battleground). (b. d.). Pridobljeno s 

https://www.thebroad.org/art/barbara-kruger/untitled-your-body-

battleground  

 

Zupančič, T. (2006). Metoda likovnopedagoškega koncepta: 

priročnik za učitelje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. 

Cilji – dijaki:   ̶ razvijajo splošno razgledanost ter zmoţnost gledanja z 

različnih zornih kotov in stališč 

̶ razvijajo sposobnost za vrednotenje likovnih del  

̶ razvijajo kritično razmišljanje na področju današnjih 

problematik druţbe 

̶ nadgradijo znanje o likovnih umetnicah  

̶ ponovijo in nadgradijo znanje o glavnih značilnostih 

vizualno učinkovitega plakata 

̶ spoznajo posebnosti sodobnih likovnih praks 

(konceptualna umetnost) 

̶ oblikujejo kolaţ 

Potek učne ure 

Učitelj 

 

Dijaki Učne metode, sredstva, pripomočki  

 Uvodni del  

Dijakom se predstavim, 

nato napovem današnji 

potek učnih ur in anketni 

vprašalnik. Skupaj z 

njimi grem skozi 

vprašanja, podam 

navodila za reševenje 

Dijaki poslušajo 

predstavitev in 

navodila za 

reševanje anketnega 

vprašalnika.  

 

 

 

 

– Anketni vprašalnik
4
 

– Samolepilni lističi 

  

                                                      
4
 Glej prilogo Anketni vprašalnik 1, str. 88–89. 

https://www.theartstory.org/artist/guerrilla-girls/
https://www.thebroad.org/art/barbara-kruger/untitled-your-body-battleground
https://www.thebroad.org/art/barbara-kruger/untitled-your-body-battleground
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(razdelim samolepilne 

lističe, na katere si 

zapišejo svojo številko 

za laţje evidentiranje – 

najprej bodo rešili prvi 

del vprašalnika, čas 

reševanja bo pribliţno 10 

min). Lepo jih prosim za 

sodelovanje.  

 

Dijaki rešujejo prvi 

del anketnega 

vprašalnika.  

Dijake vprašam, koliko 

umetnic so uspeli našteti 

v vprašalniku in ali 

slučajno vedo, kakšni so 

vzroki, da poznajo 

manjše število umetnic 

kot umetnikov.  

Dijaki odgovarjajo 

na zastavljena 

vprašanja.  

 

– PPT  

 

   

 Slika 1: Razmišljujoč otrok, 2012 

Osrednji del 

Posredovanje učne vsebine  

Dijake usmerim v ogled 

video posnetka na 

YouTube kanalu, ki 

predstavi predvidene 

vzroke, zakaj holandske 

umetnice niso uspele v 

svoji profesiji in s 

kakšnimi omejitvami so 

se soočale.  

Po ogledanem posnetku 

skupaj povzamemo nekaj 

vzrokov in jih poveţemo 

z morebitnimi 

ugotovitvami, ki smo jih 

sklenili pred ogledom 

videa. 

Dijaki si ogledajo 

posnetek. 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj z dijaki 

ponovimo vzroke za 

neuspeh holandskih 

umetnic.  

 
 

Slika 2: PPT s sliko posnetka zaslona 

YouTube kanala, 2019 

̶ Internet, »You tube« posnetek 

uradnega kanala umetnic Guerrila 

Girls, 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=Q

V6Qj8iTPUg  

Posnetek ustavim na 

zadnjem delu, kjer 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QV6Qj8iTPUg
https://www.youtube.com/watch?v=QV6Qj8iTPUg
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avtorice posnetka 

zapišejo svoje mnenje o 

tem, kako le eno ţensko 

delo v galeriji vseh 

holandskih umetnikov ni 

dovolj. Zraven zapisa so 

podobe jeznih goriljih 

glav.  

 

Dijakom pojasnim, da je 

gorilja glava zaščitni 

znak avtoric tega 

posnetka. Pojasnim jim, 

da gre za feministične 

umetnice. Dijake 

vprašam, kako bi 

razloţili besedo 

feminizem. 

 

Nato dijakom pojasnim, 

zakaj imajo aktivistke 

takšno ime, zakaj 

zakrivajo svojo 

identiteto, kakšen je 

njihov koncept, zakaj in 

kako se pritoţujejo, 

zakaj so začele delovati 

in kje vse delujejo danes.  

 

 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago in si 

ogledujejo posnetek. 

 

 

Dijaki poskušajo 

odgovoriti na 

zastavljeno 

vprašanje, kako bi 

razloţili besedo 

feminizem.  

 

 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

̶  PPT s slikami. 

 

 
 

Slika 3: Guerrilla Girls – V&A Museum, 

London
5
 

 

 

 

 

Dijakom pojasnim, da so 

feministične umetnice 

»Guerrilla girls« sprva 

začele izdelovati 

protestne plakate. 

Pokaţem jim dva 

primera plakatov. Skupaj 

preberemo napise in se o 

njih pogovorimo.  

 

Dijake vprašam, ali se 

jim zdijo zanimivi, ali jih 

kot gledalce pritegnejo 

Dijaki si ogledajo 

primera plakatov, 

preberejo napise, 

sodelujejo v 

diskusiji. 

 

 

 

 

 

Dijaki odgovorijo na 

zastavljeno 

vprašanje, ali sta jih 

̶ Prikaz prvega plakata
6
 

 
 

Slika 4: Guerrilla Girls, The adventages of 

                                                      
5
 Avtor slike: Eric Huybrechts. 

6
 Glej opis predstavljenih umetniških del na str. 31. 
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ali ne in zakaj. 

 

Dijake vprašam, kaj 

menijo o ideji skupine, 

ali se jim zdi, da so bili 

plakati učinkoviti, ali je 

umetnicam z njimi 

uspelo dosegati 

enakopravnost na 

umetniškem področju. 

 

Dijakom pojasnim, 

kakšne izboljšave so 

umetnice dosegle s 

svojim delovanjem. 

Javnosti niso prenehale 

ozaveščati o 

nepravičnosti na 

umetniškem področju. 

Pojasnim jim, za kaj vse 

se še zavzemajo.  

 

S »kreativnim 

pritoţevanjem«, kot 

pravijo, nadaljujejo tudi 

prek interneta. Imajo 

svoj YouTube kanal, 

spletno stran, izdajajo 

nove knjige. Svoje 

projekte predstavljajo ţe 

od nekdaj prek različnih 

vrst konceptualne 

umetnost.  

 

Dijakom razloţim, da je 

njihova umetnost 

konceptualna, nato jih 

vprašam, ali vedo, kaj 

pomeni koncept. 

Pojasnim jim, da je pri 

plakata pritegnila ali 

jih je na njiju kaj 

zmotilo itd.  

Pojasnijo svoje 

mnenje o projektu 

umetnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

being a women artist, 1988
7
 

̶ Prikaz drugega plakata 

 
 

Slika 5: Guerrilla Girls, Do women have 

to be naked to get into the Met. Museum?, 

1989
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 © Guerrilla Girls, 1988. 

8
 © Guerrilla Girls, 1989 
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tej umetnosti bolj kot 

estetskost dela 

pomembno sporočilo 

oziroma koncept. 

Nadalje dijakom 

razloţim, kakšne so še 

značilnosti konceptualne 

umetnosti (katere oblike 

umetnosti vse spadajo 

pod konceptualno 

umetnost – v teh oblikah 

so se izraţale tudi 

omenjene umetnice), in 

jim pojasnim, da se 

lahko pojavlja kjerkoli, 

ne le v galerijah in 

muzejih. Dijake tudi 

vprašam, kje vse se 

lahko torej pojavlja 

takšne vrste umetnost. 

Nato dijakom pokaţem 

primer instalacije na 

projekciji in jih prosim, 

naj skušajo pojasniti 

koncept umetnika.  

 

Dijakom povem, da so o 

poloţaju umetnic nekoč 

govorila tudi slikarska 

dela. Predstavim jim 

umetniško delo Johanna 

Zoffany (18. stoletje). 

 

Dijakom razloţim, kdo 

so upodobljenci na sliki 

(člani britanske Kraljeve 

akademije). Upodobljeni 

sta tudi dve članici. 

Dijake vprašam, ali ju 

vidijo? 

Dijaki poslušajo 

razlago, skušajo 

pojasniti, kaj pomeni 

koncept. Odgovorijo 

na vprašanje, na 

katerih mestih se vse 

pojavlja 

konceptualna 

umetnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki si ogledajo 

slikovni primer 

instalacije in skušajo 

ugotoviti njeno 

sporočilnost.  

 

 

 

 

Dijaki si ogledujejo 

reprodukcijo 

slikarskega dela.  

 

 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago in iščejo 

upodobljeni umetnici 

na slikarskem delu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 6: Tim Noble in Sue Webster, Dirty 

white trash (with gulls), 1998
9
 

 

 
 

Slika 7: Johann Zoffany, Akademiki Kraljeve 

akademije, 1771–1772
10

 

 

                                                      
9
 Avtor slike: Salon de Refuse.  

10
 Od tu naprej se navezujemo na temo diplomskega dela. 
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Ob slikarskem delu 

dijakom pojasnim, da je 

vzrok za takšno 

upodobitev 

izobraţevanje 

umetnikov. Razloţim 

jim, zakaj sta umetnici 

upodobljeni na takšen 

način, kako je potekalo 

izobraţevanje, kakšne so 

bile razlike med 

moškimi in ţenskami, ki 

so ţelele postati 

umetnice itd.  

Pojasnim jim, da so bili 

za umetnice nekoč 

primernejši niţje 

rangirani motivi, za 

katere se je smatralo, da 

ne zahtevajo prevelikega 

intelektualnega napora. 

Dijake vprašam, kateri 

motivi so bili po 

njihovem mnenju niţje 

rangirani.  

Pojasnim jim, da so bili 

med temi motivi tudi 

avtoportreti, ki so se 

prvič v samostojni obliki 

pojavili v obdobju 

pozne renesanse. Dijake 

povprašam, ali se 

spomnijo kakšnega 

avtoportreta iz tega 

obdobja.  

Nato si ogledamo nekaj 

primerov avtoportretov, 

ki so jih naslikali 

umetniki moškega spola, 

na kratko jih tudi 

opišem.  

 

 

 

 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki odgovorijo na 

vprašanje, kateri 

motivi so bili nekdaj 

mišljeni kot »laţji za 

upodabljanje«.  

 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago in skušajo 

odgovoriti na 

zastavljeno 

vprašanje, ali 

poznajo iz 

renesančnega 

obdobja kakšen 

avtoportret. 

 

 

Dijaki si ogledujejo 

slikovne primere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 8: Albrecht Dürer – levo: Avtoportret v 

trinajstem letu starosti, 1484, desno: 

Avtoportret, 1498 

 

Slika 9: Levo: Tizian, Avtoportret, ok. 1550, 

desno: Antonis Mor, Avtoportret, 1558 
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Sledi ogled ţenskih oblik 

renesančnih 

avtoportretov. Na kratko 

jih opišem in predstavim 

prvo obliko 

avtoportretov, ki so jih v 

renesansi slikale samo 

umetnice (aktivna vloga 

umetnice ob slikarskem 

stojalu).  

 

Dijakom pokaţem dva 

primera slikarskih del 

umetnice Sofonisba 

Anguissola (prvi in 

najstarejši avtoportret), 

ob tem jim razloţim, da 

se je upodabljala vse do 

poznih let in kako se 

opazi kontrast med 

zgodnejšim, 

»svobodnim« 

avtoportretom in 

kasnejšim delom, kjer se 

je umetnica ţe seznanila 

s pravili, ki so veljala v 

svetu umetnosti. 

 

Dijakom na primeru 

naslednjih slik pojasnim, 

da so se umetnice takrat 

pogosto upodabljale tudi 

ob glasbilih. Vprašam 

jih, ali kdo izmed njih 

igra na katero glasbilo. 

Nato jim pojasnim, da bi 

bil njihov talent v 

renesančnem obdobju 

cenjen bolj kot 

slikarstvo. Povem jim, 

da je bilo obvladanje 

instrumenta v renesansi 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago, predstavitev 

renesančnih umetnic 

in njihovih del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki odgovorijo na 

vprašanje, ali kdo 

izmed njih igra na 

kakšen instrument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago.  

 

 

 

Slika 10: Levo: Catharina van Hemessen. 

Avtoportret, 1548, desno: Sofonisba 

Anguissola, Avtoportret slikanja Device 

Marije z otrokom, 1556 

 

Slika 11: Levo: Sofonisba Anguissola, 

Avtoportret s starejšo žensko, 1545, desno: 

Sofonisba Anguissola, Avtoportret, ok. 1610 

 

 
 

Slika 12: Levo: Lavina Fontana, Avtoportret 

ob klavikordu s služabnico, 1577, desno: 

Sofonisba Anguissola, Avtoportret ob 

klavikordu, ok. 1555 
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za ţensko zelo cenjeno, 

in jim pojasnim vzrok.  

 

Prek izpisanega seznama 

na projekciji ponovim 

glavne razlike v 

avtoportretnem 

upodabljanju umetnic in 

umetnikov v 

renesančnem obdobju.  

 

Dijakom sproti pokaţem 

še slikovni primer 

portreta dame, ki jo je 

naslikal umetnik Jacopo 

Pantormo. Prek 

upodobitve jim razloţim, 

kakšni funkciji (dame in 

umetnice hkrati) so 

morale usklajevati 

umetnice tedaj in kako se 

to usklajevanje odraţa v 

njihovih avtoportretih.  

 

Dijakom pokaţem 

primer avtoportreta 

Sofonisbe Anguissola in 

jim pojasnim, zakaj je 

zanimiv. Prek 

upodobitve je namreč 

opozorila, da obvlada 

slikanje tudi bolj 

zahtevnih oziroma 

»prepovedanih« 

svetopisemskih motivov. 

Pojasnim jim tudi, da 

poznavalci sklepajo, da 

so se umetnice ţe od 

nekdaj zavedale 

neenakih moţnosti na 

umetniškem področju, 

zato so se prek 

avtoportretov znašle in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago in si 

ogledujejo slikovni 

primer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago in si 

ogledujejo slikovni 

primer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 13: Jacopo Pantormo, Dama v rdeči 

obleki, 1532/1533 

 

 
 

Slika 14: Sofonisba Anguissola, Avtoportret 

slikanja Device Marije z otrokom, 1556 

 

 

 

 

 

 



   Viviana Škrabec – magistrsko delo 

41 

po svoje opozarjale na 

svoj talent.  

Omejitve so jih potisnile 

k inovativnemu slikanju 

avtoportretov. 

 

V obdobju renesanse so 

bile umetnice sicer 

spoštovane in zaţelene.  

 

Dijakom pojasnim, da so 

umetnice ustvarjale v 

vsakem zgodovinskem 

obdobju, amapak so 

imele omejene moţnosti 

– tudi v knjigah, kjer so 

pisali sezname velikih 

umetnikov, so jih 

izpuščali in tradicija se je 

nadaljevala, vse dokler 

niso nanje opozorile 

feministke in jih 

»obudile«. Zanimivo je, 

da jih glede na to še 

zmeraj ni več 

predstavljenih v 

učbenikih.  

 

Dijakom pokaţem nekaj 

motivno podobnih 

primerov, ki so jih 

upodabljali slikarji in 

slikarke. Ob vsakem 

primeru dijake vprašam, 

ali bi znali določiti spol 

umetnika (pokaţem jim 

slikovne primere del 

različnih umetniških 

gibanj z namenom 

razbijanja stereotipa, 

da umetnice niso znale 

(tako dobro) slikati in 

jih zato ni oziroma jih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago, si 

ogledujejo primere 

reprodukcij 

umetniških del in 

ugibajo, ali je delo 

naslikal umetnik ali 

umetnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 15: Levo: Artemisia Gentileschi, Judita 

s Holofernovo glavo, ok. 1612–1621, desno: 

Caravaggio, Judita obglavlja Holoferna, 1599 

 

 
 

Slika 16: Levo: Berthe Morisot, Branje 

(portret Edme Morisot), 1873, desno: Claude 

Monet, Pomladni čas, 1872 
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danes ne poznamo, se o 

njih ne učimo itd.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijake spomnim, da so 

umetnice izdelovale tudi 

plakate (nekaj smo si jih 

ogledali na začetku). 

Pokaţem jim še en 

primer umetnice Barbare 

Kruger. Skupaj 

preberemo napis njenega 

dela, nato jim pojasnim 

vsebino – glavno 

sporočilo. Dijake 

vprašam, ali lahko 

opišejo, kakšne so 

glavne značilnosti 

vizualno učinkovitega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago, ogledamo si 

primer umetničinega 

plakata. Nato 

skušajo našteti 

glavne vizualne 

značilnosti dobrega 

plakata.  

  

 

 
 

Slika 17: Levo: Georges Braque, Deklica s 

kitaro, 1913, desno: Lyubov Sergeyevna 

Popova, Dama s kitaro, 1915 

 

Slika 18: Levo: Kazimir Malevich, Leteče 

letalo, 1915, desno: Lyubov Popova, 

Arhitektonike, 1917 

  

 

Slika 19: Barbara Kruger, Tvoje telo je 

bojišče, 1989
11

  

 

 

 

                                                      
11

 Avtorica slike: Susan Broman 
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plakata in na kaj vse 

moramo biti pozorni pri 

oblikovanju.  

 

Dijake po potrebi 

dopolnim in ponovim  

ključne likovne 

elemente, ki sestavljajo 

vizualno učinkovit 

plakat. Ponovimo tudi 

vrste likovnih 

kompozicij (kakšen 

učinek pridobimo z 

različnimi vrstami 

kompozicij).  

 

Dijakom pokaţem nekaj 

primerov plakatov. 

Pogovorimo se o 

kompoziciji in njihovem 

učinku na gledalca.  

 

 

 

 

Dijakom pokaţem 

naslednja dva plakata, 

prek katerih ugotavljamo 

njihovo sporočilnost. 

Dijake vprašam, ali jih je 

pritegnila vsebina, in jim 

pojasnim, kakšno 

sporočilo so ţeleli avtorji 

z njima posredovati 

javnosti. Razloţim jim, 

da so z drugim plakatom 

ţeleli ozavestiti ljudi, naj 

prevzamejo odgovornost 

za zdravo 

prehranjevanje. Problem 

zdravja so povezali s 

podobo privlačnega 

zunanjega videza ţenske, 

 

 

 

 

Z dijaki se 

pogovorimo o 

likovnih elementih 

in likovnih 

kompozicijah, o tem, 

kakšen učinek imajo 

na gledalca. Dijaki 

razmišljajo, podajajo 

mnenja in sodelujejo 

pri naštevanju. 

 

 

Skupaj si ogledamo 

različne primere 

plakatov. Dijaki 

odgovorijo na 

vprašanje, katere 

vrste kompozicije 

sestavljajo. 

 

 

Dijaki si ogledujejo 

slikovna primera, 

odgovorijo na 

vprašanje ali jih je 

pritegnila vsebina. 

 

 

 

Dijaki poslušajo 

razlago. 

 

 

 

 

 
 

Slika 20: Levo: Frank Newbould, East Coast 

Frolics - No.4, Col Cottontail swears by "The 

Drier Side", 1933, desno: Health Education 

Authority, Remembering the night before can 

be very embarrassing, 1987–2000 

 

 

 

 

 
 

Slika 21: Levo: Health Education Authority, 

No wonder smokers cough, 1988, desno: The 

Health Education Council, Do you hold your 

breath when a man looks at you?, 1979 
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da bi še učinkoviteje 

vplivali na gledalce. 

Napoved likovne naloge 

Dijakom pojasnim, da 

so, kot smo videli na 

primerih renesančnih 

avtoportretov, (tudi 

plakatu) v vsaki druţbi 

obstajali lepotni ideali in 

značilnosti, ki so bile 

primernejše za določen 

spol. Videli smo 

primere, kjer je spol 

umetnika vplival na to, 

kako se je v nekem 

zgodovinskem obdobju 

upodobil. Spolni 

stereotipi, ki določajo, 

kaj pomeni biti moški in 

kaj ţenska, usmerjajo 

tudi lepotne ideale, ki 

veljajo za določen spol. 

Nekoč so se prenašali 

prek umetniških del in 

knjig.  

Dijake vprašam, kdo po 

njihovem mnenju danes 

širi informacije in določa 

pravila v smislu: prava 

ţenska  

je … pravi moški je … 

ima … 

 

Skupaj se pogovorimo o 

tem, kako nas določajo 

mediji danes, kako se 

moramo obnašati, kako 

izgledati, da smo 

priljubljeni, ali se s tem 

strinjajo ali ne. 

 

Preidem na napoved 

likovne naloge. Likovna 

Dijaki poslušajo 

razlago in 

odgovarjajo na 

vprašanje, kdo danes 

vpliva na njihov 

spol, določa pravila, 

kaj pomeni biti prava 

ţenska, pravi moški 

itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki odgovorijo na 

zastavljeno 

vprašanje.  

 

 

 

 

 

Z dijaki se 

pogovorimo o 

spolnih stereotipih, 

ki jih prenašajo 

mediji.  

 

 

 

Dijaki poslušajo 

napoved naloge in 

navodila, si vzamejo 

 
 

Slika 22: Levo: Moški in narisane mišice, 

2017, desno: Ženski časopis, 2017 
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naloga je izdelati svoj 

kolaţni plakat iz revij, 

podobno kot smo to 

videli na primerih 

plakatov »Guerrilla 

Girls«. S svojim 

plakatom naj podajo 

komentar/sporočilo v 

zvezi s problematiko, 

»kako mediji stereotipno 

določajo njihov spol ali 

spol drugega«. 

Dijake opozorim, naj 

bodo pozorni na prej 

naštete zakonitosti 

vizualno učinkovitega 

plakata oziroma naj bodo 

pri izdelavi pozorni na 

vsaj eno značilnost.  

Podam jim nekaj kratkih 

navodil ravnanja z 

revijami (naj jih ne 

berejo in naj z njimi 

ravnajo tako, da bodo 

uporabne še v drugem 

razredu).  

 

Pred začetkom obnovim 

nalogo in učencem 

podam navodilo, naj v 

likovno delo vključijo:  

– vsaj eno zakonitost 

oblikovanja plakata 

(barva, oblika, besedilo 

itd.),  

– sporočilnost. 

material in začnejo z 

izdelovanjem.  

 

 

Likovno izražanje 

Dijake pri delu 

spodbujam in jim 

pomagam, če je to 

potrebno. 

Dijaki izdelujejo 

likovno nalogo. 

 

 

Sklepni del 

Zadnje minute spomnim Dijaki rešijo drugi  
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dijake na drug sklop 

anketnih vprašanj in jih 

prosim za izpolnjevanje. 

Opozorim jih, naj ne 

pozabijo številčno 

označiti svojega izdelka 

za laţje evidentiranje.  

 

Skupaj ponovimo merila 

vrednotenja:  

– vsaj ena zakonitost 

oblikovanja plakata 

(barva, oblika, besedilo 

itd.),  

– sporočilnost. 

del anketnega 

vprašalnika in 

napišejo komentar o 

svojem likovnem 

izdelku. 

̶ Anketni vprašalnik
12

 

  

3.4.2 Analiza likovne naloge  

Likovna naloga je potekala brez zapletov. Dobili smo vtis, da je bila dijakom všeč, ker 

jim je bila izvedbeno blizu. Likovni material jim je omogočal svobodno in enostavno 

izbiro likovnega motiva in izraţanja. Izdelke so končali hitro in kar nekaj likovnih nalog 

je ţe na prvi pogled zadostilo vsem kriterijem, ki smo jih navedli in ponovili pred 

začetkom izvedbenega dela. Razumevanje naloge lahko poveţemo s plakatom – medijem, 

s katerim se ljudje vsakodnevno srečujemo in nam je s tega vidika blizu. Tu pa so še 

raznorazne revije, ki so polne oglaševanj in ţe same po sebi plakatne zasnove. Naloga je 

bila v osnovi mišljena kot samostojno delo, kasneje pa smo ugodili ţelji po delu v 

dvojicah. Za to moţnost sta se odločila dva para dijakinj. Izdelke so končali vsi. Opazili 

smo, da so bili dijaki v povprečju motivirani nekoliko manj kot dijakinje oziroma se 

nalogi niso posvetili v enaki meri. Načeloma bi bilo smiselno na koncu izobesiti likovne 

izdelke, jih skupaj ovrednotiti in komentirati, vendar smo jih zaradi časovne stiske morali 

pospraviti, da so imeli dijaki dovolj časa za izpolnjevanje zadnjega dela vprašalnika.  

Nalogo smo zastavili široko. Prek likovnega izdelka – kolaţnega plakata iz revij so dijaki 

podali sporočilo oziroma mnenje o tem, kako mediji prek stereotipov določajo njihov spol 

ali njim nasprotni spol. Zanimalo nas je, kakšno mnenje imajo o tem, ali se s stereotipom 

(o katerem so razmislili ali na katerega so se spomnili) strinjajo oziroma ali se z njim ne 

strinjajo. Vizualno sporočilnost likovnega izdelka smo primerjali s pojasnilom, ki so ga 

dijaki podali v sklopu drugega dela anketnega vprašalnika. Tako smo dobili dodatni uvid 

v to, kakšen odnos in mnenje imajo dijaki do spolnih stereotipov.  

                                                      
12

 Glej prilogo anketni vprašalnik 2, str. 90. 
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3.4.3 Analiza izbranih likovnih izdelkov  

Izbrane likovne izdelke smo analizirali po merilih vrednotenja in jih razvrstili na šest, »ki 

so merila bolj upoštevali«, in štiri »ki so jih manj«. Ob vsakem delu smo podali še 

dijakovo pisno sporočilo – gre za odgovor na zadnje vprašanje iz anketnega vprašalnika, 

ki se je glasilo: zapiši, kakšno je bilo SPOROČILO tvojega likovnega izdelka. Kako 

mediji stereotipno določajo tvoj ali nasprotni spol? Napiši, kateri stereotip si si izbral/-a, 

in pojasni, ali se z njim strinjaš ali ne. Odgovore nismo prepisali dobesedno, na mestih, 

kjer so se pojavljale večje slovnične napake smo te tudi odpravili. Pod vsakim likovnim 

izdelkom smo podali še dodatni komentar, s katerim smo obrazloţili opredelitev likovnih 

nalog kot bolje oziroma slabše izvedene. Sledi predstavitev izbora bolje izvedenih 

likovnih izdelkov.  

 

Merila vrednotenja:  

– vsaj ena zakonitost oblikovanja plakata;  

– razvidna sporočilnost (skladnost s pisnim odgovorom v vprašalniku). 

1. Likovni izdelki, ki so bolj upoštevali merila  

 

 
Slika 23: Likovni izdelek 1 

Dijakinja 1:  

»Moje delo ponazarja, kako vsak dan 

slišimo, kaj je z nami narobe in kako se 

moramo spremeniti. Ker pa se mnenja in 

pogledi razlikujejo, se še vedno nekdo ne 

 

 
Slika 24: Likovni izdelek 2 

Dijakinja 2: 

»Strpnost do obeh spolov in njihovega 

izgleda. Ustvarjajo in predstavljajo 

popolnega moškega in žensko. Ne strinjam 

se s tem, da mora ženska uporabljati 
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strinja s tabo in še vedno slišiš glasove, ki 

ti govorijo, kakšen moraš biti.« 

 

Komentar  

Dijakinja je ustvarila plakat, s katerim je 

nazorno ponazorila svoje sporočilo – v 

okolici bo vedno kdo oziroma bo okolica 

ta, ki bo določala, kaj je primerno oziroma 

neprimerno in kako se moraš spremeniti, 

da boš dosegal teţko dosegljivo popolnost. 

S pisnim sporočilom se v prvi vrsti 

povezuje izstopajoč, poudarjen, zanimivo 

oblikovan (s trganjem) in čitljiv rdeč 

naslov »Too many voices«. V stranske 

oblačke je dijakinja umestila angleške 

besede, kot so »not enough make-up«, »too 

skinny«, »too fat«, »proude«, »fake«, 

»nerd«, »sluth«, »boring«, »stupid«, »to 

much make up« in »blonde«, kot negativne 

kritike, ki se povezujejo z osrednjo figuro 

na plakatu. Z likovnimi elementi in 

besedilom je avtorica ustvarila vtis 

nasičenosti. Kljub temu je uspela 

nasičenost kompozicijsko uravnovesiti z 

barvno izstopajočim naslovom kot 

poudarkom in osrednjo figuro, ki je barvno 

neizstopajoča in se tako laţje povezuje z 

obrobnim delom, ki ga sestavljajo oblački. 

Tekst in sporočilo je učinkovito povezala z 

izborom figure. Dijakinja sicer ni izrecno 

poudarila, na kateri spolni stereotip se je 

osredotočila, vendar ga lahko razberemo iz 

plakata. Izpostavila je, kako okolica 

sporoča, kaj je primerno oziroma 

neprimerno za predstavnico ţenskega spola 

v smislu lepotnih standardov in 

pričakovanj.  

ženske izdelke in moški moške ter se držati 

moških in ženskih pravil.«  

 

Komentar  

Naslov plakata se dopolnjuje z likovnimi 

elementi. Osrednja podoba – moški, 

oblečen v ţensko – tako skupaj z naslovom 

sporoča, da bi morali biti enako tolerantni 

in dovoljevati svobodo obeh spolov ne 

glede na pravila, ki na primer določajo 

zunanji videz, izdelke za uporabo ali druge 

lastnosti, značilne izključno za ţenske 

oziroma moške. Naslov »Ženska/moški« 

nosi tudi barvno sporočilnost. Dijakinja je 

uporabila modro barvo, ki je stereotipno 

moška barva, za napis »ženska«, in 

vijolično, stereotipno ţensko barvo, za 

napis »moški«. Plakat nima preveč likovnih 

elementov in je berljiv, kompozicija je 

uravnoteţena.  
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Slika 25: Likovni izdelek 3 

Dijakinja 3:  

»Sporočilo mojega dela je, da se vsak rodi 

z določenim izgledom, ki ga ne more 

spremeniti. Nihče ne more izbrati, kako bi 

rad izgledal, zato bi mediji morali nehati 

izvajati pritisk na ljudi glede njihovega 

izgleda.« 

 

Komentar 

Dijakinja je izdelala plakat, kjer je 

zdruţila različne segmente kolaţa in 

ustvarila nov obraz. Naredila je miks in iz 

vsakega obraza vzela posamični del ter ga 

povezala v novo celoto. S tem se je 

učinkovito navezala na svoje sporočilo – 

čemu bi podlegli medijem, ki izvajajo 

pritisk, kakšni bi morali biti, če ne 

moremo vplivati na to, kakšni smo se 

rodili. S tem se povezuje tudi besedilo 

»You can't pick what you get« oziroma 

»Ne moreš izbrati tistega, kar dobiš«. Ker 

dijakinja ni izrecno izpostavila spolnega 

stereotipa, je razvidno, da se je 

osredotočila na ideal zunanjega videza, ki 

je teţko dosegljiv ne glede na spol, in 

medije, ki ta ideal prenašajo s pomočjo 

spolnih stereotipov. Kompozicija je 

 

 

 

 

 
Slika 26: Likovni izdelek 4 

 

 

 

Dijakinji 4 in 5: 

»Ne poslušaj, kaj pravijo drugi, in bodi 

samozavesten. Vsak je po svoje lep. Zdi se, 

da je idealno telo nemogoče doseči. Izbrala 

sem stereotip popolnega ženskega telesa«.  

 

 

 

Komentar 

Dijakinji sta se osredotočili na spolni 

stereotip, ki širi idejo popolnega ţenskega 

telesa oziroma lepotni ideal, ki ga je, kot 

opaţata, ţenskam teţko doseči. 

Kompozicija je uravnovešena in diagonalna. 

Besedilo in podoba tvorita smer od leve 

spodaj k desni zgoraj, s čimer ustvarjata vtis 

dinamike. Besedilo na plakatu je smiselno 

vstavljeno, poudarjeno, v kontrastu z 

ozadjem in se dopolnjuje z likovnimi 

elementi. Prenaša sporočili »prenehajte 

obsojati« in »ti si lep ne glede na vse«. V 

levi kot formata sta umestili podobo figure, 

na koţo katere sta vstavili besede »asking 

for it«, »ugly«, »black«, »fat« in »slut«. 

Podobno kot dijakinja 1 sta napisali 

negativne sodbe, s katerimi se srečujejo 

ţenske ne glede na svoj izgled, in se 
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uravnovešena. Besedilo je smiselno 

vstavljeno, zaradi izbora različnih fondov 

je nekoliko teţje berljivo, zlasti če 

pomislimo na to, da bi si povečan plakat 

ogledovali iz daljave. 

navezali na sporočilo »stop judging«. 

Popolnost je z obsojanjem nedosegljiva. 

Opazen je tudi barvni kontrast med neţnimi 

modrimi toni in črno, kar učinkuje strogo.  

 

 

 
Slika 27: Likovni izdelek 5 

Dijak 6:  

»Sporočilo mojega izdelka je, da se od 

moških pričakuje, da pijejo veliko 

alkohola, sploh ko se družijo s svojimi 

prijatelji. S tem stereotipom se delno 

strinjam, saj veliko moških pije alkohol 

dokaj redno.« 

 

Komentar 

Oblika plakata je preprosta, zgoraj besedilo 

in spodaj moška podoba. Dijak je ustvaril 

zanimiv kontrast med ozadjem in podobo 

spredaj. Rdeča opozorilna barva nas 

privabi k ogledu. Besedilo je oblikoval 

zanimivo, vendar je prenasičen in teţko 

berljiv. Ozke linije, ki tvorijo črne črke, se 

stapljajo s sivino in ustvarijo pravokotne 

segmente, zato posamezne sklope črk v 

 

 
Slika 28: Likovni izdelek 6 

Dijakinja 7: 

»Vsi smo enakovredni, lahko se ukvarjamo 

z istimi stvarmi. Izbrala sem stereotip 

igranje igric. Ženske ne igrajo iger – s tem 

se ne strinjam.« 

 

 

Komentar 

Plakat je zanimiv in dinamičen, saj je 

dijakinja ustvarila razgibano kompozicijo, 

k čemur je pripomogla diagonalno 

umeščena osrednja figura. Ta na 

posameznih mestih presega format, deluje 

drzno in igrivo. Predelala je originalno 

podobo in ji v roke podala orodje oziroma 

element iz igrice, na katero cilja. Beseda 

»Fortnite« – ime igre – se povezuje s 

podobo, je dovolj veliko in čitljivo. Iz 
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njih teţje razberemo. Sporočilo se 

povezuje z naslovom »Vso noč zunaj? 

Verjetno pijan!«. Moški v spodnjem delu 

formata ni opit in sluţi kot negacija 

stereotipa, češ da se od moških pričakuje, 

da se v druţbi opijejo. Kompozicija je 

uravnovešena in simetrična. 

  

plakata je razvidno sporočilo, ki ga je 

ţelela dijakinja posredovati. Z njim 

nazorno razdira stereotip, da so določene 

igre primernejše za pripadnike moškega 

spola.  
 

 

2) Likovni izdelki, ki so manj upoštevali merila  

 

 
Slika 29: Likovni izdelek 7 

Dijakinja 8:  

»Moje sporočilo je, da so tudi ženske 

konkurenčne moškim – ENOUGH. Izbrala 

sem si stereotip, da ženske niso primerljive 

moškim, s čimer se ne strinjam. Mediji 

poskušajo utrditi določen model, ki naj bi 

'veljal za vse'.« 

 

 

 

Komentar 

Kompozicija je svobodna, neuravnovešena. 

 

 
Slika 30: Likovni izdelek 8 

Dijak 9: 

»Moje delo predstavlja, kako privlačni 

ljudje dobijo pohvale in kako neprivlačni 

ljudje dobijo kritike – taka je realnost. 

Mediji večinoma predstavljajo zdrave in 

privlačne ljudi. Izbral sem stereotip, da 

debeli ljudje ne dobijo pohval za svoje telo, 

mišičasti pa. S stereotipom se deloma 

strinjam.« 

 

Komentar 

Dijak je ustvaril plakat, ki zadeva ljudi na 
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Likovni elementi se prepletajo z besedo, ki 

je sicer poudarjena, zanimiva, jedrnata, a 

ne dovolj velika. Premalo je izstopajoča, 

med njo in ozadjem ni opaznega večjega 

kontrasta. Naslov je zaradi pozicije in 

smeri branja (od leve proti desni) na prvi 

pogled teţko povezljiv v besedo (ni 

smiselno vstavljen). Dijakinja je za 

ilustracijo sporočila izbrala zgovoren 

motiv. Podobe slavnih ţensk delujejo v 

skladu z njenim sporočilom oziroma 

nestrinjanjem s stereotipom, da ţenske niso 

konkurenčne moškim. Kljub temu se zdi, 

da je naslov na prvi pogled, brez dodatnega 

pojasnila sporočila, premalo dopolnjujoč z 

drugimi vizualnimi elementi.  

 

splošno, in prikazal kontrast med tem, kaj 

mediji podpirajo in je tako rekoč dobro 

(zdravi ljudje, ljudje, ki skrbijo za svoje 

telo), in tistim, kar ni podpirano oziroma je 

smatrano kot slabše (bolani ljudje, debeli 

ljudje). Z idealom, ki ga s pomočjo 

stereotipov širijo mediji, se deloma strinja. 

Dijak se ni osredotočil na spolni stereotip 

oziroma ni opozoril na pričakovanja, ki jih 

ustvarjajo mediji glede posameznega spola. 

Plakat je sicer zanimiv in zgovoren. Gre za 

edinega dijaka, ki je ustvaril kolaţ iz 

enobarvnih površin razrezanega papirja. 

Sestavljajo ga poenostavljene oblike – v 

simetričnem in kontrastnem odnosu z 

drugo polovico. Oblikovana in zdrava, 

odobravana telesa, na drugi strani pa so 

njim zrcalna debela, nezdrava telesa. Plakat 

je kompozicijsko uravnovešen, vendar mu 

manjka preprosto besedilo, ki bi lahko 

hitreje in učinkoviteje preneslo sporočilo h 

gledalcu.  
 

 

 
Slika 31: Likovni izdelek 9 

 

 
Slika 32: Likovni izdelek 10 
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Dijakinja 10:  

»Moj izdelek predstavlja žensko, in sicer 

žensko, ki se je sposobna boriti sama zase 

in sprejme vse izzive. Predstavlja žensko 

kot močno in pogumno osebo.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar 

Sporočilo na prvi pogled ni razvidno, saj je 

treba prebrati obseţno besedilo, ki deluje 

razmetano po celem formatu: »A strong 

woman looks a challenge in the eye and 

gives it a wink!« oziroma »Močna ženska 

se sooči z izzivom in mu pomežikne!« Kot 

ilustracija napisa sluţi podoba očesa v 

spodnjem levem kotu formata. Besedilo je 

preobseţno, ilustracija močne in pogumne 

ţenske bi bila v primeru podobne 

upodobitve intenzivnejša, če bi bilo očesno 

zrklo uprto v gledalca. Kompozicija je 

razpršena. S plakatom je verjetno izrazila 

nestrinjanje s stereotipom, da so ţenske 

smatrane za manj pogumne od moških 

(tega ni neposredno izpostavila).  

 

Dijakinja 11: 

»Mediji, ki ponavadi določajo oba spola, 

še posebno pa ženske, so revije, socialna 

omrežja, oddaje itd. Sporočilo mojega 

izdelka je bilo, da ni lepota popolna 

postava, koža, temveč to, da si zadovoljna 

sama s sabo, kakršna si. Vsi vedno 

pričakujemo popolni trebuh ipd., kar sem 

že prej omenila, ampak ni nič narobe, če 

imaš več oblin, nečisto kožo. Stereotip: 

suhe in lepe ženske so popolne (zgoraj 

opisano). S tem se ne strinjam, saj je vsaka 

ženska lepa na svoj način.« 

 

Komentar 

Dijakinja je s plakatom jasno izrazila svoje 

sporočilo. Format je razdelila na dva dela. 

Zgoraj levo je prilepila besedilo in podobe, 

ki izraţajo lepotni ideal, ki ga spodbujajo 

mediji (poloţaj tudi kot izraţanje hierarhije 

oziroma pomembnosti). Na drugi strani pa 

imamo v spodnjem desnem kotu umeščene 

podobe in besedilo, ki ilustrirajo idejo o 

naravni lepoti, s katero sporoča, da ni nič 

narobe. Besedilo se povezuje z likovnimi 

elementi, vendar ga je veliko in je preveč 

razpršeno, branje ovirajo tudi manjše črke. 

Dijakinja se je znašla in s poudarjenima 

znakoma (tako po velikosti kot barvi), 

nakazala, kaj se ji zdi prav in kaj ne in kako 

je to obratno prikazano v medijih. Besedilo 

ni privlačno in kratko, kompozicija deluje 

neurejeno. Preveliko je informacij, ki 

ovirajo osredotočenje na celoto.  
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3.5 Rezultati in interpretacija  

3.5.1 Všečnost predmeta likovna umetnost  

Anketirane dijake smo povprašali o njihovem mnenju glede šolskega predmeta likovna 

umetnost. Zanimalo nas je, zakaj jim predmet je oziroma ni všeč. Prosili smo jih še za 

pojasnitev svojega odgovora. Odgovore smo kategorizirali in jih rangirali glede na 

pogostost pojavljanja.  

Analiza odgovorov je pokazala, da je predmet likovne umetnosti všeč enakemu odstotku 

anketiranih dijakov, kot je dijakov, ki jim predmet ni všeč (48 %). S statističnim 

preizkusom smo preverjali, ali se med skupinama dijakov po spolu pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede všečnosti predmeta. Ker pogoj za Hi-kvadratni ni bil zadoščen, 

smo opravili Kulbackov test 2Î. Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa se je izkazala za 

statistično nepomembno (2Î = 2,189; g = 2; α = 0,335). Ničelno hipotezo smo obdrţali. V 

vzorcu se med dijaki ţenskega in moškega spola niso pojavile statistično pomembne 

razlike glede všečnosti predmeta. Podatkov nismo mogli posplošiti na osnovno mnoţico. 

Za vzorec pa smo ugotovili, da je predmet likovna umetnost (LUM) bliţe dobri polovici 

deklet (51,4 %). Dijaki moškega spola so s predmetom zadovoljni v 38,5-odstotnem 

deleţu.  

Tabela 4: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o všečnosti predmeta likovna umetnost 

 Všečnost predmeta LUM 

Spol Je všeč Ni všeč  Oboje Skupaj  

f f %  f f %  f  f % f f % 

Moški 5 38,5 8 61,5  0 0 13 100,0 

Ţenski 19 51,4 16 43,2  2 5,4 37 100,0 

Skupaj  24 48,0 24 48,0  2  4,0 50 100,0 

 

Legenda: 

f – frekvenčna porazdelitev podatkov;  

f % – strukturna porazdelitev podatkov; 

 

Tabela 5: Iskanje razlik med spoloma in izbiro odgovorov anketirancev 

Všečnost predmeta LUM – iskanje razlik med spoloma  

 Vrednost g α 

Kulbackov test 2Î 2,189 2 ,335 
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Tabela 6: Kategorizirane in rangirane obrazloţitve odgovorov na trditev LUM mi je všeč/ni všeč  

Kategorije obrazloţitev odgovora na trditev: likovna umetnost 

mi je všeč 

Rangi  

Ustvarjalno izraţanje 1 

Vsebina pouka 2 

Ostalo:  

Razvoj ročnih in drugih spretnosti 

Spoznavanje novih umetnikov in njihovega ţivljenja 

Nestrogo ocenjevanje 

3 

 

 

 

Kar 91,7 % dijakov, ki jim je predmet LUM blizu, so pojasnili, da jim je pri predmetu 

všeč zlasti ustvarjalno izraţanje. Všeč jim je, ker lahko izrazijo sebe, svoja čustva in 

izhajajo iz domišljije, skratka, da so lahko ustvarjalno svobodni. Na drugem mestu 

pogostih odgovorov smo zajeli odgovore, da dijake pritegne vsebina predmeta. Drugi 

odgovori se niso podvojili, zato smo jih rangirali pod zaporedjem številka 3. Dijaki, ki 

jim predmet ni všeč, so najpogosteje navajali razlog, da jih odbija preobseţna teorija. Na 

drugem mestu se je znašel odgovor, da morajo izdelek končati doma, kar jim, kot pravijo, 

vzame veliko časa. Nekaj manj dijakov predmet ne zanima, ker ne ustvarjajo radi. Drugi 

odgovori se niso podvojili, zato smo jih rangirali pod zaporedjem številka 4 (glej tabeli 

6). 

Dve anketirani dijakinji se glede enostranskega odgovora nista opredelili, navedli sta 

razloga, kaj jima je pri predmetu všeč in kaj jima ni. Dijakinja 1 je zapisala: »Všeč mi je 

risanje, ne pa teorija in testi.« Dijakinja 2 je zapisala: »Predmet mi je všeč, ne zanimajo 

pa me vse podrobnosti, ki jih obravnavamo.«  

Kategorije pojasnitev odgovora na trditev: likovna umetnost mi 

ni všeč 

Rangi  

Preveliko zahtev (preveč snovi, teorije) 1 

Izdelek moram končati doma  2 

Likovna umetnost me ne zanima, nerad/-a ustvarjam  3 

Drugo:  

Nimam talenta, ne znam ustvarjati 

Potrata časa, predmeta ne potrebujem v ţivljenju  

Pri izraţanju se počutim omejen/-a 

4 
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3.5.2 Obravnava umetnic in njihovih del pri rednem pouku likovne 

umetnosti 

Zanimalo nas je, ali so se dijaki pri pouku v sklopu predavanj LUM seznanili z 

umetnicami in njihovimi deli. Če so odgovorili pritrdilno, nas je zanimalo še, kako 

pogosto se je to zgodilo. Podali smo moţnosti: a) včasih (priložnostno, približno enkrat 

na mesec), b) pogosto (večkrat na mesec) in c) zelo pogosto (večkrat na teden). Dijaki so 

v največjem deleţu (42 %) odgovorili, da pri rednem pouku LUM niso obravnavali 

umetnic in njihovih del. Malenkost manj (40 %) je bilo tistih, ki so se s trditvijo strinjali. 

Ti so se v nadaljevanju v 90 % opredelili, da so pri pouku umetnice omenjali včasih 

(priloţnostno, pribliţno enkrat na mesec), noben dijak pa ni navedel odgovora zelo 

pogosto.  

Tabela 7: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov v zvezi z obravnavo umetnic pri pouku LUM 

Obravnava umetnic pri pouku 

LUM 

f f % 

 DA 20 40,0 

 NE 21 42,0 

 NE VEM 9 18,0 

 Skupaj  50 100,0 

 

Tabela 8: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o pogostosti obravnave umetnic pri pouku LUM 

Pogostost obravnave umetnic pri 

pouku LUM 

f f % 

a) včasih (priloţnostno, pribliţno 

enkrat na mesec) 

18 90,0 

b) pogosto (večkrat na mesec) 2 10,0 

c) zelo pogosto (večkrat na teden) 0 0 

Skupaj  20 100,0 

3.5.3 Naštevanje umetnikov  

Dijake smo prosili, naj poskusijo našteti vsaj tri priznane umetnice in umetnike. Preverili 

smo, ali bodo znali našteti isto število umetnikov obeh spolov. Odgovore smo razvrstili 

prek sestavljene in enostavne frekvenčne strukturne tabele. V tabeli 9 smo porazdelili 

podatke glede števila naštetih umetnikov. Dijaki in dijakinje so v več kot 90-odstotnem 
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deleţu našteli vse tri umetnike moškega spola. Nekaj več teţav so imeli pri naštevanju 

umetnic. Skoraj vsi dijaki (90 %) so našteli le eno umetnico.  

Tabela 9: Frekvenčna in strukturna porazdelitev števila naštetih umetnic in umetnikov 

 Število naštetih umetnikov 

Spol 0 1 2 3 Skupaj  

 f  f %   f  f %  f  f %  f  f %  f  f % 

Moški  0  0  0  0  1   7,7  12  92,3  13 100,0 

Ţenski  0  0  0  0  3   8,1  34  91,9  37 100,0 

Skupaj   0  0  0  0  4   8,0   46  92,0  50 100,0 

 Število naštetih umetnic 

Spol 0 1 2 3 Skupaj  

 f  f %   f  f %  f   f %  f  f %  f  f % 

Moški  0  0  12  92,3  1   7,7  0  0  13  100,0 

Ţenski  1  2,7  33  89,2  3  8,1  0  0  37  100,0 

Skupaj   1  2,0  45  90,0  4  8,0  0  0  50  100,0 

 

Tabela 10 prikazuje odgovore dijakov. Razporedili smo imena umetnikov in umetnic ter 

pripisali, v kolikšnem deleţu so se pojavili isti odgovori. Upoštevali smo tudi imena 

umetnikov, ki so bila napisana z manjšo napako. Dijaki moškega spola so najpogosteje 

zapisali umetnika Vincenta Van Gogha, dijakinje pa Leonarda da Vincija. Oba spola sta v 

dobrih 90 % zapisala isto ime umetnice: Ivana Kobilca. Tri dekleta so poleg Ivane 

Kobilca zapisale še ime umetnice Frida Kahlo, en dijak moškega spola pa je zapisal 

umetnico Faith Ringgold.  

Tabela 10: Frekvenčna in strukturna porazdelitev imen naštetih umetnic in umetnikov  

Spol  Naštevanje umetnikov   f  f % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vincent Van Gogh            10  27,0 

 Leonardo da Vinci  9  24,3 

 Pablo Picasso  9  24,3 

 Ivan Grohar  3  8,1 

 Claude Monet  1  2,7 

 Salvador Dali  1  2,7 

 Matija Jama  1  2,7 

 Boţidar Jakac  1  2,7 

 Sandro Botticelli  1  2,7 



   Viviana Škrabec – magistrsko delo 

58 

Moški 

 

 

 

 

 

 Maksim Gaspari  1  2,7 

 Michelangelo Buonarroti  1  2,7 

 Skupaj št. odgovorov  37  100,0 

 Naštevanje umetnic   f  f % 

 Ivana Kobilca   13  92,9 

 Faith Ringgold  1  7,1 

 Skupaj št. odgovorov  14  100,0 

Spol  Naštevanje umetnikov   f  f % 

 

 

 

 

 

 

 

Ţenski 

 

 

 

 

 

 Leonardo da Vinci   29  27,9 

 Michelangelo Buonarroti  25  24,0 

 Vincent Van Gogh            23  22,1 

 Pablo Picasso   16  15,4 

 Ivan Grohar   4  3,8 

 Claude Monet   2  1,9 

 Salvador Dali   2  1,9 

 Donatello  1  0,10  

 Sandro Botticelli  1  0,10 

 Raffaello Santi  1  0,10 

 Skupaj št. odgovorov  104  100,0 

 Naštevanje umetnic   f  f % 

 Ivana Kobilca   37  92,5 

 Frida Kahlo  3  7,5 

 Skupaj št. odgovorov  40  100,0 

3.5.4 Spol umetnika, ki ga pri pouku obravnavajo pogosteje 

Z namenom preverjanja predhodno pridobljenih odgovorov smo dijake povprašali, kateri 

spol umetnika omenjajo pri pouku LUM pogosteje. Zapisali smo izjavo: »Pri predmetu 

likovna umetnost omenjamo večkrat dela umetnikov kot dela umetnic.« Ob tem smo 

podali dva zaprta odgovora: drţi/ne drţi. Vsi anketiranci so se strinjali, da pri pouku 

LUM pogosteje obravnavajo dela umetnikov kot dela umetnic.  
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Tabela 11: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov na trditev pri pouku LUM omenjamo pogosteje 

dela umetnikov moškega spola  

Odgovori na trditev: pri pouku LUM 

omenjamo pogosteje dela umetnikov 

kot umetnic 

f f % 

Drţi 50 100,0 

Ne drţi  0 0 

Skupaj  50 100,0 

 

Anketirance, ki so se s trditvijo strinjali (vse dijake), smo povprašali, kakšen je po 

njihovem mnenju razlog, da pri pouku LUM obravnavajo manjše število umetnic. Podali 

smo nekaj moţnih odgovorov in pustili moţnost, da odgovor dopišejo sami. Anketiranci 

so lahko obkroţili več odgovorov hkrati.  

Legenda odgovorov:  

a) umetnice niso tako umetniško nadarjene  

b) umetnice niso obstajale  

c) umetniška dela umetnikov so bolj zanimiva  

d) umetnice niso slikale vseh motivov  

e) drugo  

Tabela 12: Frekvenčna in strukturna porazdelitev posameznih odgovorov anketirancev o predvidenem razlogu 

za manjšo obravnavo umetnic pri predmetu LUM 

Predviden razlog za manjšo obravnavo umetnic pri predmetu LUM 

 Odgovor a) Skupaj 

da ne 

spol  moški f 3 10 13 

f % spol anketirancev 23,1 76,9 100,0 

ţenski f 0 37 37 

f % spol anketirancev 0,0 100,0 100,0 

Skupaj f 3 47 50 

f % spol anketirancev 6,0 94,0 100,0 

Predviden razlog za manjšo obravnavo umetnic pri predmetu LUM 

 Odgovor b) Skupaj 

da ne 

spol  moški f 4 9 13 

f % spol anketirancev 30,8 69,2 100,0 

ţenski f 5 32 37 
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f % spol anketirancev 13,5 86,5 100,0 

Skupaj f 9 41 50 

f % spol anketirancev 18,0 82,0 100,0 

Predviden razlog za manjšo obravnavo umetnic pri predmetu LUM 

 Odgovor c) Skupaj 

da ne 

spol  moški f 2 11 13 

f % spol anketirancev 15,4 84,6 100,0 

ţenski f 2 35 37 

f % spol anketirancev 5,4 94,6 100,0 

Skupaj f 4 46 50 

f % spol anketirancev 8,0 92,0 100,0 

Predviden razlog za manjšo obravnavo umetnic pri predmetu LUM 

 Odgovor d) Skupaj 

da ne 

spol  moški f 2 11 13 

f % spol anketirancev 15,4 84,6 100,0 

ţenski f 5 32 37 

f % spol anketirancev 13,5 86,5 100,0 

Skupaj f 7 43 50 

f % spol anketirancev 14,0 86,0 100,0 

Predviden razlog za manjšo obravnavo umetnic pri predmetu LUM  

 Odgovor e) Skupaj 

da ne 

spol  moški f 5 8 13 

f % spol anketirancev 38,5 61,5 100,0 

ţenski f 29 8 37 

f % spol anketirancev  78,4 21,6 100,0 

Skupaj f 34 16 50 

f % spol anketirancev 68,0 32,0 100,0 

 

Največ anketirancev (68 %) je samih dopisalo razlog za pritrdilno trditev – odgovor e). 

Na drugem mestu po pogostostosti izbire se je znašel odgovor b). Zanj se je odločilo          

18 % vseh dijakov. Odgovor d) je izbralo 14 % dijakov, odgovor c) pa 8 % dijakov.  
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Zanimalo nas je, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v izbranih odgovorih 

glede na spol anketirancev. Ker pogoj za Hi-kvadrat preizkus ni bil zadoščen v nobenem 

primeru, smo opravili Kulbackov test 2Î (tabela 13). Vrednost Kullbackovega 2Î-

preizkusa se je glede na spol izkazala za statistično pomembno pri odgovorih a) (2Î 

=8,651; g = 1; α = 0,003) in e) (2Î =6,730; g = 1; α = 0,009). Ničelno hipotezo smo 

zavrnili v obeh primerih. V prvem primeru lahko s tveganjem 0,3 % trdimo, da bi se tudi 

v osnovni mnoţici med dijaki ţenskega in moškega spola pojavljale razlike v izbiri 

odgovora a). Le dijaki moškega spola bi izbrali ponujen odgovor za manjšo obravnavo 

umetnic pri predmetu LUM a) umetnice niso tako umetniško nadarjene, medtem ko se za 

ta odgovor ne bi odločila nobena dijakinja. V drugem primeru pa trdimo s tveganjem 0,9      

%, da bi se tudi v osnovni mnoţici med dijaki ţenskega in moškega spola pojavljale 

statistično pomembne razlike v izbiri odgovora e). Več bi bilo dijakinj, ki bi same 

dopisale razlog za manjšo obravnavo umetnic pri pouku likovne umetnosti (78,4 %), kot 

pa dijakov, ki bi dopisali odgovor e) v manjšem deleţu (38,5 %). 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa se je glede na spol anketiranih izkazala za 

statistično nepomembno v odgovorih b) (2Î =1,785; g = 1; α = 0,182), c) (2Î = 1,154; g = 

1; α = 0,283) in d) (2Î = 0,028; g = 1; α = 0,868). Ničelno hipotezo smo potrdili v vseh 

treh primerih. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico. Za vzorec pa smo 

ugotovili naslednje: v vseh treh primerih je bilo več dijakov moškega spola, ki so se 

odločili za ponujene izbire. Odgovor b) umetnice niso obstajale je izbralo več fantov 

(30,8 %) kot deklet (13,5 %), odgovor c) umetniška dela umetnikov so bolj zanimiva je 

izbralo 15,4 % fantov in 5,4 % deklet, odgovor d) umetnice niso slikale vseh vrst motivov 

pa je izbralo 15,4 % fantov in 13,5 % deklet.  

Tabela 13: Iskanje razlik med spoloma in izbiro odgovorov anketirancev 

Predviden razlog za manjšo obravnavo umetnic pri predmetu LUM 

 Kulbackov test 2Î 

2Î g α 

Odgovor a) 8,651 1 ,003 

Odgovor b) 1,785 1 ,182 

Odgovor c) 1,154 1 ,283 

Odgovor d) ,028 1 ,868 

Odgovor e) 6,730 1 ,009 

 

Dopisane odgovore anketiranih pod izbiro e) smo pregledali in jih kategorizirali glede na 

ponavljajoče se besede. Nekateri anketiranci so dopisali tudi več odgovorov hkrati. 

Razvrstili smo jih po vrsti glede na pogostost pojavljanja. 29,6 % anketiranih je zapisalo, 

da je po njihovem mnenju razlog za manjšo obravnavo umetnic pri pouku LUM ta, da so 

imele umetnice med zgodovino manj pravic, bile so neenakopravne moškim umetnikom. 

Pogosta odgovora (27,3 %) sta bila tudi, da je razlog številčno manjši deleţ umetnic in da 
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umetnice včasih niso bile tako priznane kot umetniki. 6,8 % anketiranih je zapisalo 

razlog, da ţenske včasih niso smele biti umetnice in da njihova dela niso bila 

izpostavljena. En sam anketiranec je zapisal, da je po njegovem mnenj razlog za manjšo 

obravnavo umetnic pri pouku stvar naključja.  

Tabela 14: Frekvenčna in strukturna porazdelitev obrazloţitev predvidenega razloga za obravnavo manjšega 

števila umetnic pri predmetu LUM 

Obrazloţitev predvidenega razloga za obravnavo manjšega števila umetnic 

pri predmetu LUM 

f f % 

Umetnice so imele manj pravic/so neenakopravne moškim umetnikom 13 29,6 

Umetnic je bilo številčno manj kot umetnikov 12 27,3 

Umetnice niso bile cenjene/priznane tako kot umetniki 12 27,3 

Ţenske niso smele biti umetnice 3 6,8 

Umetniška dela umetnic niso prišla do izraza/niso bila izpostavljena 3 6,8 

Naključje 1 2,3 

Skupaj  44 100,0 

3.5.5 Vsebina izvedene učne ure  

V drugem delu anketnega vprašalnika smo ţeleli pridobiti vpogled v smiselnost in 

učinkovitost izvedene učne ure. Anketirance smo vprašali, ali jim je bila vsebina učne ure 

všeč. Prosili smo jih za pojasnitev svojega odgovora.  

Tabela 15: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov anketiranih glede všečnosti izvedene učne ure  

  Všečnost izvedene učne ure 

Spol DA NE Skupaj  

f f %  f f %  f  f % 

 Moški 10 83,3 2 16,7  12  100,0 

 Ţenski 36 97,3 1 2,7  37  100,0 

 Skupaj  46 93,9 3 6,1  49  100,0 

 

Tabela 16: Iskanje razlik med spoloma in izbiro odgovorov anketirancev 

Všečnost izvedene ure – iskanje razlik med spoloma 

 Vrednost g α 

Kulbackov test 2Î 2,564 1 ,109 
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Vzorec anketiranih je bil manjši za enega dijaka (N = 49). Podatki tabele kaţejo, da je 

bila večina posameznikov (93,9 %) zadovoljnih z izvedeno učno uro. Vrednost 

Kullbackovega 2Î-preizkusa se je izkazala za statistično nepomembno (2Î = 2,564; g = 1; 

α = 0,109). Ničelno hipotezo obdrţimo. V vzorcu se med dijaki ţenskega in moškega 

spola niso pojavile statistično pomembne razlike glede všečnosti izvedene učne ure 

predmeta LUM. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico. Za vzorec pa lahko 

ugotovimo, da so dijakinje izrazile zadovoljstvo v kar 97,3 %, dijaki pa v 83,3 %. 

Nezadovoljnih anketirancev z vsebino izvedene učne ure je bilo le 6,1 %, med njimi so 

bili v večini dijaki (16,7 %), nezadovoljnih dijakinj je bilo le 2,7 %. 

Ker je bil večji deleţ anketiranih (93,9 %) zadovoljnih z izvedeno učno uro, smo se 

odločili izdelati frekvenčno in strukturno tabelo njihovih odgovorov oziroma pojasnitev 

za izbran odgovor »DA«. Zaradi ţelje po preglednosti smo jih proučili in kategorizirali 

glede na ponavljajoče se besede. Razvrstili smo jih v tri glavne sklope kategorij: vsebina, 

likovna naloga in razredna klima. Nekateri dijaki so zapisali več razlogov hkrati.  

Tabela 17: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov anketirank o tem, čemu jim je bila vsebina učne 

ure všeč 

Odgovori anketirank 

(ţenski spol) 

Pojasnitev odgovora: vsebina učne ure mi 

je bila všeč  

f f % 

 

 

 

 

VSEBINA 

Vsebina mi je všeč/zanimiva 5 10,4 

Dobro predstavljena/lepo razloţena 

(razumljiva) 

2 4,2 

Izpeljana na zanimiv način 4 8,3 

Poučna/izvedela sem veliko novega 7 14,6 

Drugačna od običajnih ur 2 4,2 

Zdi se mi dobro, da bi se o tej vsebini 

govorilo več 

3 6,3 

Aktualna (današnji problemi) 6 12,5 

 

 

LIKOVNA NALOGA 

Zanimiva 3 6,3 

Veliko materiala (dobila sem več idej) 2 4,2 

Svobodno izraţanje (lahko sem izrazila svoje 

mnenje) 

9 18,8 

Nezahtevna/hitra/enostavna 2 4,2 

 

RAZREDNA KLIMA 

Sproščeno vzdušje 1 2,1 

Pogovarjali smo se/komunikacija  2 4,2 

                 SKUPAJ  48 100,0 
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Tabela 17 prikazuje kategorizirana pojasnila vseh anketirank, ki jim je bila všeč vsebina 

izvedene učne ure. Pri vsebini učne ure je dijakinje najbolj pritegnilo to, da je bila poučna 

in so naučile marsikaj novega (14,6 %). Všeč jim je bilo tudi, da je šlo za aktualno temo 

oziroma vsakdanje probleme, katerih del so tudi same (12,5 %). Največ anketirank je 

prepričala likovna naloga. 6,3 % dekletom se je zdela na splošno zanimiva, 18,8 % pa jih 

je zapisalo, da jim je bila pri ustvarjanju všeč zlasti svoboda izraţanja lastnega mnenja.   

Dijakinje so za razliko od dijakov zapisale številčno več razlogov za všečnost vsebine 

izvedene učne ure. Same so na primer izrazile mnenje, da se jim zdi dobro, da se o 

predstavljeni vsebini govori več (6,3 %) in da jim je bila všeč zato, ker je šlo za aktualni 

druţbeni problem. Glede likovne naloge so zapisale, da se jim je zdela zanimiva (6,3 %) 

in da jim je bila všeč količina materiala, zaradi česar so dobile več idej za ustvarjanje (4,2 

%). Odgovor, ki smo ga umestili pod kategorijo razredna klima in so ga omenile le 

anketiranke, je bila tudi komunikacija (4,2 %). 

Tabela 18: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov anketirancev o tem, čemu jim je bila vsebina učne 

ure všeč 

Odgovori anketirancev 

(moški spol) 

Pojasnitev odgovora: vsebina učne ure mi 

je bila všeč  

f f % 

 

 

 

 

VSEBINA 

Vsebina mi je všeč/zanimiva 2 20,0 

Dobro predstavljena/lepo razloţena 

(razumljiva) 

1 10,0 

Poučna/izvedel sem veliko novega 2 20,0 

Drugačna od običajnih ur 1 10,0 

O tej vsebini imam veliko za povedati 1 10,0 

 

LIKOVNA NALOGA 

Svobodno izraţanje (lahko sem izrazil svoje 

mnenje) 

1 10,0 

Nezahtevna/hitra/enostavna 1 10,0 

RAZREDNA KLIMA Sproščeno vzdušje 1 10,0 

                SKUPAJ  10 100,0 

 

Anketirance je izmed glavnih kategorij najbolj pritegnila vsebina izvedene učne ure. V 

največjem deleţu (20 %) so se opredelili, da jim je bila všeč oziroma zanimiva, istemu 

odstotku anketiranih pa se je zdela tudi poučna. Odgovor, ki ga je podal le en anketiranec, 

je bil, da mu je bila vsebina blizu, saj lahko o njej razpravlja. Glede likovne naloge se 

odgovori anketiranih niso podvojili. Enemu dijaku je bilo všeč svobodno izraţanje, 

drugemu pa nezahtevna, enostavna naloga. Na razredno klimo je opozoril samo en 

anketiranec, ki pravi, da ga je pritegnilo sproščeno vzdušje med predavanji.  
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3.5.6 Obravnava večjega števila umetnic in njihovih del pri pouku likovne                

umetnosti  

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali bi dijake vsebina pouka še bolj pritegnila, če bi pri 

rednem pouku likovne umetnosti obravnavali več umetnic in njihovih del. V anketnem 

vprašalniku smo podali dva zaprta odgovora: a) da, učna ura bi bila zanimivejša in b) ne, 

to ne bi spremenilo mojega mnenja o predmetu. Dopustili smo tudi odprto moţnost c), 

kjer so lahko anketirani svoj odgovor dopisali sami. Kot lahko razberemo iz odgovorov 

(tabela 19), je bilo odstotkovno malo več tistih, ki bi jih učna ura z obravnavo večjega 

števila umetnic še bolj pritegnila (46,9 %), kot tistih, ki jih ne bi (44,9 %). 

Tabela 19: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov anketirancev na vprašanje, ali bi jih pouk pri 

predmetu LUM še bolj pritegnil, če bi obravnavali več umetnic in njihovih del 

 Odgovor na vprašanje: ali bi te pouk LUM še bolj 

pritegnil, če bi obravnavali več umetnic in njihovih 

del 

Spol DA NE Drugo Skupaj  

f f %  f f %  f  f %  f  f % 

 Moški 1 8,3 8 66,7  3  25,0  12  100,0 

 Ţenski 22 59,5 14 37,8  1  2,7  37  100,0 

 Skupaj  23 46,9 22 44,9  4  8,2  49  100,0 

 

Tabela 20: Iskanje razlik med spoloma in izbiro odgovorov anketirancev 

Obravnava večjega števila umetnic in večja všečnost 

predmeta LUM – iskanje razlik med spoloma  

 Vrednost g α 

Kulbackov test 2Î 12,986 2 ,002 

 

S statističnim preizkusom smo preverjali, ali se med podskupinama vzorca pojavljajo 

statistično pomembne razlike v zvezi z njihovim odgovorom. Ker pogoj za Hi-kvadratni 

ni bil izpolnjen, smo opravili Kulbackov test. Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa se je 

izkazala za statistično pomembno (2Î = 12,986; g = 2; α = 0,002). Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem 0,2 % trdimo, da bi se tudi v osnovni mnoţici med dijaki 

ţenskega in moškega spola pojavljale razlike glede njihovega mnenja o tem, ali bi jih 

pouk likovne umetnosti še bolj pritegnil, če bi obravnavali več umetnic in njihovih del. Z 

odgovorom »da« se je strinjalo več anketiranih dijakinj (59,5 %) kot dijakov (8,3 %). 

Slednji so odgovor »ne« izbrali v večjem deleţu (66,7 %) kot dijakinje (37,8 %).  

Pod kategorijo drugo so se znašli naslednji odgovori: eno dekle je zapisalo, da bi jo učna 

ura bolj pritegnila pod pogojem, da bi obravnavali dela sodobnih umetnic. En fant je 

zapisal mogoče, drug je zapisal, da po njegovem mnenju ni vaţno, katerega spola je 
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umetnik, temveč kakšno je njegovo delo, tretji pa je zapisal, da je likovna umetnost slaba 

v vsakem primeru. 

Tabela 21: Frekvenčna in strukturna porazdelitev primerjave odgovorov anketirancev o splošni všečnosti 

predmeta in mnenju glede poteka pouka LUM na bolje, če bi pri pouku obravnavali več umetnic 

  NI všeč            še bolj 

všeč  

 Je/ni všeč         JE všeč            še bolj všeč 

Spol  DA  Mogoče   DA  DA  Mogoče  skupaj 

f f %  f f %  f  f % f f %  f f %  f  f% 

 Moški 0 0 0 0  0  0 1 50,0 1 50,0  2  100,0 

 Ţenski 8 34,8  1 4,3  1  4,3  13 56,5  0 0  23  100,0 

 Skupaj  8 32,0 1 4,0  1  4,0 14 56,0 1 4,0  25  100,0 

 

Pridobljene odgovore, prikazane v tabelah 21 in 22, smo primerjali s splošnim mnenjem 

anketirancev o predmetu LUM. Preverili smo, ali bi utegnil način poučevanja z 

obravnavo večjega števila umetnic in njihovih del spremeniti splošno mnenje o predmetu. 

Največ pozitivne povezave je bilo med anketiranci, katerim je predmet LUM ţe v osnovi 

všeč. Ti so se v 56 % strinjali, da bi jim bil pouk LUM z obravnavo večjega števila 

umetnic zanimivejši. Ta odgovor je podalo več dijakinj kot dijakov. Dopisana odgovora 

dveh dijakov, ki sta se opredelila z izbiro c) in jima je v osnovi LUM všeč, smo v tabeli 

razvrstili pod kategorijo mogoče. 

34,8 % anketiranih dijakinj, ki jim predmet LUM sicer ni všeč, je v drugem delu 

vprašalnika spremenilo svoje mnenje o predmetu. V primeru, da bi pri pouku obravnavali 

več umetnic, bi jim bile učne ure zanimivejše. Le ena dijakinja, ki ji v osnovi LUM ni 

všeč, je postavila pogoj, da bi ji bile učne ure zanimivejše, če bi obravnavali dela 

sodobnih umetnic. Svojega splošnega mnenja o predmetu ni spremenil noben dijak 

moškega spola.  

Pouk LUM bi bil zanimivejši tudi anketiranki, ki je izbrala odgovor, da ji je predmet 

LUM tako všeč kot ji tudi ni všeč, kar bi utegnilo spremeniti njeno osnovno mnenje o 

predmetu na »všeč mi je«.  

Tabela 22: Splošna všečnost predmeta in nespremenjeno mnenje o predmetu LUM, če bi pri pouku obravnavali 

več umetniških del umetnic 

  NI všeč            še bolj 

všeč  

 Je/ni všeč         JE všeč            še bolj všeč 

Spol  NE  NE  NE  skupaj 

f f %   f  f % f f %   f  f% 

 Moški 7 77,8  0  0 2 22,2  9  100,0 

 Ţenski 7 50,0  1  7,1  6 42,9  14  100,0 
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 Skupaj  14 60,9  1  4,3 8 34,8  23  100,0 

 

Slabše osnovno mnenje o predmetu se najpogosteje povezuje z odgovorom b). 60,9 % 

anketirancev predmet LUM ni všeč in jih hkrati ne bi še bolj pritegnil oziroma bi ostalo 

njihovo mnenje o predmetu nespremenjeno, če bi obravnavali večje število umetnic. Od 

tega je več dijakov (77,8 %) kot dijakinj (50 %).  

34,8 % anketiranih, ki jim je predmetu LUM sicer všeč, je navedlo, da večja obravnava 

umetnic pri predmetu ne bi spremenila njihovega mnenja o predmetu. Zapisano z drugimi 

besedami, na njihovo dobro mnenje o predmetu ne bi vplival spremenjen potek pouka. S 

tem se je strinjal večji deleţ dijakinj (42,9 %) kot dijakov (22,2 %). Ena dijakinja, ki ji je 

v osnovi LUM tako všeč kot ji tudi ni všeč, je navedla, da bi njeno mnenje o predmetu 

ostalo nespremenjeno, se pravi razdvojeno.  

3.5.7 Vključevanje umetnikov obeh spolov in njihovih del v učne vsebine  

Anketirane smo povprašali o tem, kakšno je njihovo mnenje o vključevanju umetnikov 

obeh spolov in njihovih del v učne vsebine pri predmetu LUM. Izkazalo se je, da je večini 

anketiranih dijakov (76,6 %) to pomembno. 14,9 % jih je mnenja, da vprašanje spola ni 

pomembno.  

Tabela 23: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov anketiranih o vključevanju umetnikov obeh spolov 

in njihovih del pri predmetu LUM 

Vključevanje umetnikov obeh spolov v učne vsebine  

 Vključevanje likovnih del umetnikov obeh 

spolov v učne vsebine 

Skupaj 

pomembno drugo ni vaţen spol 

spol  moški f 3 4 4 11 

f % spol 

anketirancev 

27,3 36,4 36,4 100,0 

ţenski f 33 0 3 36 

f % spol 

anketirancev 

91,7 0,0 8,3 10

0,0 

Skupaj  f 36 4 7 47 

f % spol 

anketirancev 

76,6 8,5 14,9 100,0 

 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike v mnenju glede na spol anketirancev. Vrednost 

Kullbackovega 2Î-preizkusa se je pokazala za statistično pomembno (2Î = 20,934; g = 2; 

α = 0,000). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi 
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se tudi v osnovni mnoţici med dijaki ţenskega in moškega spola pojavljale razlike v 

mnenju glede vključevanja umetnikov obeh spolov pri pouku likovne umetnosti. 

Pomembnost obravnave umetnikov obeh spolov bi ocenilo več dijakinj (91,7 %) kot 

dijakov (27,3 %). Medtem bi več dijakov ocenilo, da spol umetnika ni pomemben (36,4 

%), medtem ko bi se dijakinje za ta odogovor opredelile v manjšem deleţu (8,3 %).  

Tabela 24: Iskanje razlik med spoloma in izbiro odgovorov anketirancev 

Vključevanje umetnikov obeh spolov in njihovih del v učne 

vsebine – iskanje razlik med spoloma  

 Vrednost g α 

Kulbackov test 2Î 20,934 2 ,000 

 

Odgovore smo prepisali iz anketnih vprašalnikov in jih nato razvrstili v posamezne 

kategorije, ki izhajajo iz sorodnih, ponavljajočih se besed v odgovorih. V prvo tabelo 

(tabela 25) smo razvrstili odgovore dijakinj. En odgovor anketiranke smo morali izločiti, 

saj ga nismo uspeli povezati z vsebino zastavljenega vprašanja. Tako je vzorec dijakinj 

pri tem vprašanju malo manjši (N = 36). Največjemu deleţu dijakinj (91,7 %) se zdi 

pomembno obravnavati dela umetnikov obeh spolov. Mnoge so podale tudi obrazloţitev 

k svojemu odgovoru. Predstavili jih bomo v nadaljevanju.  

5,6 % je posameznic, ki jim je vseeno, katerega spola je umetnik, saj se jim zdi 

pomembnejše njegovo umetniško delo. Le ena izmed anketiranih je podala mnenje, da ji 

spol sicer ni pomemben, bi pa ji bilo zanimivo, če bi pri pouku obravnavali likovna dela 

umetnikov obeh spolov.  

Tabela 25: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov anketirank o mnenju glede vključevanja 

umetnikov obeh spolov in njihovih del pri predmetu LUM 

Mnenje anketirank o vključevanju 

umetnikov obeh spolov pri pouku LUM 

f f % 

Zdi se mi pomembno obravnavati dela 

umetnikov obeh spolov  

33 91,7 

Vseeno je, katerega spola je umetnik, vaţno 

je delo (njegova kakovost)  

2 5,6 

Bilo bi zanimivo, vendar se mi ne zdi 

pomemben spol 

1 2,8 

Skupaj  36 100,0 

 

Razvrstili smo tudi pojasnila odgovorov dijakov moškega spola (glej tabelo 26). V tem 

primeru smo morali, podobno kot pri dekletih, izločiti odgovor enega posameznika, saj ga 

nismo uspeli povezati z vsebino zastavljenega vprašanja. Vzorec tega vprašanja je bil 

prav tako malo manjši (N = 11). 36,4 % dijakom spol umetnika ni pomemben. Od tega je 
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polovica deleţa (18,2 %) tistih, ki jim je vseeno za spol umetnika, druga polovica pa svoj 

odgovor obrazlaga na način, da jim je bolj kot spol umetnika pomembno njegovo 

umetniško delo. 27,3 % anketiranih se je odzvalo z odgovorom, da se jim zdi pomembno 

obravnavati umetniška dela obeh umetnikov. V tem primeru so vsi trije podali 

obrazloţitev k svojemu odgovoru (predstavili jih bomo v nadaljevanju – tabela 27).  

Ostale odgovore anketirancev moškega spola, ki so se pojavljali samostojno, smo zapisali 

pod kategorijo drugo. En dijak je zapisal, da obravnava umetnikov obeh spolov ne bi 

drastično spremenila umetnosti, drug je bil mnenja, da bi morali obravnavati večinoma 

moške umetnike, ker so ţenske v primerjavi z njimi v umetnosti dosegle manj, tretji je 

zapisal mnenje, da lahko umetniška dela umetnikov obeh spolov primerjamo in na 

umetninah s podobno vsebino ugotavljamo izraţena počutja umetnikov, četrti pa je bil 

brez mnenja.  

Tabela 26: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov anketirancev o mnenju glede vključevanja 

umetnikov obeh spolov in njihovih del pri predmetu LUM 

Mnenje anketirancev o vključevanju 

umetnikov obeh spolov pri pouku LUM 

f f % 

Zdi se mi pomembno obravnavati dela 

umetnikov obeh spolov  

3 27,3 

Vseeno je, katerega spola je umetnik, vaţno 

je delo (njegova kakovost) 

2 

  

18,2 

Vseeno mi je, katerega spola je umetnik  2 18,2 

Drugo:  

– to ne bi spremenilo umetnosti  

– morali bi obravnavati večinoma moške 

umetnike  

– umetniška dela lahko medsebojno 

primerjamo 

– nimam mnenja   

 

 

4 

 

 

36,4 

Skupaj  11 100,0 

 

Kot smo zapisali, se je največ anketiranih dijakov (76,6 %) odločilo za odgovor, s katerim 

so podali strinjanje glede pomembnosti obravnave umetnikov obeh spolov pri pouku 

predmeta LUM (od tega je bilo največ deklet). Večina anketiranih je podala ta odgovor z 

obrazloţitvijo. Vse obrazloţitve smo prepisali, na mestih, kjer so se ponavljale, smo 

izhajali iz skupnih ključnih besed. Zopet smo naredili posamezne kategorije in jim 

določili frekvenčno vrednost. V posameznih primerih se je zgodilo tudi, da je kdo zapisal 

več obrazloţitev k odgovoru, ki smo jih potem porazdelili v posamezne kategorije.  

Kot lahko razberemo iz tabele 27, je bila najpogostejša obrazloţitev anketirancev (29,7 

%), da z obravnavo umetnikov obeh spolov pri pouku LUM pokaţemo pomembnost 
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oziroma nadarjenost umetnikov obeh spolov, v smislu, da ne bi prevladoval le en spol 

umetnika in bil smatran za nekaj več. Na drugo mesto po pogostosti pojavljanja (21,6 %) 

se je umestila obrazloţitev, da smo ljudje med spoloma enakopravni in bi se morali tega 

zavedati ter pri pouku obravnavati umetnike obeh spolov. 10,8 % anketiranih je podalo 

mnenje, da je obravnavanih umetnic pri pouku premalo oziroma bi se moralo ravnovesje 

med spoloma izboljšati. Obrazloţitvi, ki sta se ponovili pri istem deleţu (5,4 %) 

anketiranih, sta, da bi lahko z obravnavo del umetnikov obeh spolov spoznali njuno 

gledišče in ju tako laţje razumeli (v določenem zgodovinskem obdobju), dela umetnic pa 

bi lahko pripomogla dekletom izboljšati svojo samopodobo, saj bi se počutile bolj 

enakopravne.  

Obrazloţitve, ki so se niso ponovile več kot enkrat, smo razvrstili pod kategorijo drugo.  

Tabela 27: Frekvenčna in strukturna porazdelitev obrazloţitev odgovora anketiranih o tem, čemu se jim zdi 

pomembno obravnavati dela umetnikov obeh spolov pri pouku LUM  

Zdi se mi pomembno obravnavati dela umetnikov 

obeh spolov, KER:  

f f % 

lahko vidimo perspektivo umetnikov obeh spolov 2  5,4 

se lahko tako dekleta počutijo enakopravno  2  5,4 

se nekatera dela umetnikov razlikujejo 1 2,7 

ne smemo biti seksistični 1 2,7 

ker smo enakovredni (tega bi se morali zavedati)  8  21,6 

s tem pokaţemo pomembnost/nadarjenost 

umetnikov obeh spolov enako  

11  29,7 

ni dovolj obravnavanih umetnic/morali bi jih 

vključevati več 

4 10,8 

Drugo:  

– bi bilo to do umetnic pošteno  

– nam to pomaga pri splošni razgledanosti  

– o tem običajno pri pouku ne govorimo  

– bi to pomagalo dekletom, ki se ţelijo ukvarjati z 

umetnostjo (umetnice za vzor) 

– bi postale ţenske bolj spoštovane  

– s tem razbijamo stereotipe  

– če obravnavamo dela samo moških umetnikov, 

nas s tem podzavestno učijo razlik med spoloma  

– bi moralo biti to v današnjem času normalno  

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

21,6 

Skupaj  37 100,0 
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4 DISKUSIJA  

V prvem delu se bomo osredotočili na interpretacijo prvega vprašanja, v katerem se 

sprašujemo, kakšen odnos (mnenja, namere, poznavanje idr.) imajo dijaki do 

predstavljene problematike pri pouku LUM in kakšne so razlike med obema spoloma. 

Sledila bo obravnava drugega raziskovalnega vprašanja, kjer si bomo odgovorili na to, 

kako se odnos (mnenje, namere, poznavanje) dijakov do spolnih stereotipov odraţa v 

sporočilnosti njihovih izdelkov. Interpretacijo raziskovalnih vprašanj bomo povezovali z 

ugotovitvami, do katerih smo prišli ob proučevanju strokovne literature, ki smo jo 

uporabili za izhodišče teoretičnega dela raziskave.  

4.1 Odnos do predstavljene problematike in razlike med spoloma  

4.1.1 Všečnost vsebine izvedene učne ure  

Izvedena učna ura z obravnavo problematike izpusta likovnih umetnic iz umetniškega 

kanona in spolnih stereotipov je dijake pritegnila v 90-odstotnem deleţu. V vzorcu se 

med dijaki ţenskega in moškega spola niso pojavile statistično pomembne razlike glede 

všečnosti izvedene učne ure. Podatkov nismo mogli posplošiti na osnovno mnoţico, za 

vzorec pa smo ugotovili, da je zadovoljstvo izrazilo več dijakinj (97,3 %) kot dijakov 

(83,3 %). 

Čeprav smo dijake na tem mestu spraševali o všečnosti vsebine izvedene učne ure, so 

nam podajali odgovore, ki se niso nujno navezovali na vsebino. Termin so dojeli širše, 

zato smo ga med analizo odgovorov razdelili na več posamičnih kategorij: vsebina, 

likovna naloga in razredna klima. Tako je kategorija vsebina pri dekletih pokazala 

številčno več navedenih razlogov za všečnost izvedene učne ure. To lahko poveţemo z 

ugotovitvijo, do katere smo prišli pri prvem anketnem vprašanju, kjer smo povprašali 

dijake o splošni všečnosti predmeta LUM. Večji odstotek dijakinj je izrazilo svoje 

zadovoljstvo s predmetom (51,4 %), kar pomeni, da je bilo na tem mestu povprečno več 

zapisanih razlogov za splošno všečnost predmeta vezanih na vsebino. Morebiti pa so 

dekleta ţe na splošno bolj naklonjena kakršni koli vsebini predmeta.  

Oba spola sta izpostavila zanimivost/všečnost izvedene vsebine, razumljivost/dobro 

predstavitev snovi, poučnost in drugačnost od običajnih ur. Dekleta so za razliko od 

fantov svoj odgovor definirala še bolj specifično. Izrazila so mnenje, da se jim zdi dobro, 

da se o predstavljeni vsebini govori več, v večjem številu so pojasnila tudi, da jim je bila 

vsebina všeč, ker je šlo za aktualni druţbeni problem – problem, katerega del se čutijo kot 

predstavnice ţenskega spola v druţbi tudi same. Ker se je problemska zasnova učne ure 

tokrat bolj navezala na ţenski spol oziroma umetnice (raziskava je pokazala, da pri pouku 

LUM obravnavajo večje število umetnikov moškega spola) in podrejen oziroma neenak 

poloţaj z moškim, ne preseneča, da smo dobili povratno informacijo, s katero so dekleta 



   Viviana Škrabec – magistrsko delo 

72 

izrazila večjo naklonjenost tovrstni vsebini in zapisala, da se jim zdi dobro, da se o 

predstavljeni vsebini govori več. Pribliţanje aktualnejše vsebine ali problematike 

dijakom, v kateri se lahko najdejo in se z njo soočijo, kot navajajo Sadker idr. (2009), 

lahko prispeva k ustvarjanju pozitivnejših medsebojnih odnosov. Potemtakem velja, da 

lahko dijakom s podobno strategijo pribliţamo katerikoli šolski predmet, tudi likovno  

umetnost. 

4.1.2 Obravnava večjega števila umetnic in njihovih del 

Dijake smo vprašali, ali bi jih vsebina pouka z vključevanjem večjega števila umetnic in 

njihovih del še bolj pritegnila. Medtem ko je splošna analiza odgovorov a) da, učna ura 

bi bila zanimivejša in b) ne, to ne bi spremenilo mojega mnenja o predmetu pokazala 

sicer prevladujoč odgovor DA (46,9 %), je podrobnejša analiza odgovorov glede na spol 

pokazala statistično pomembne razlike med spoloma. Ničelno hipotezo smo zavrnili in s 

tveganjem 0,2 % trdili, da bi se tudi v osnovni mnoţici med dijaki ţenskega in moškega 

spola pojavljale razlike glede njihovega mnenja o tem, ali bi jih pouk LUM še bolj 

pritegnil, če bi obravnavali več del umetnic. Z odgovorom »DA« se je strinjalo veliko več 

anketiranih dijakinj (59,5 %) kot dijakov (8,3 %). Analiza odgovorov ne preseneča, saj 

smo ţe pri analizi prejšnjega odgovora o všečnosti izvedene ure ugotovili, da so bile 

vsebini bolj naklonjene dijakinje.  

Povezava s splošnim mnenjem o predmetu  

Za vzorec smo ugotovili, da je predmet LUM ţe v osnovi bliţe dobri polovici deklet  

(51,4 %), večji odstotek dijakov moškega spola so sestavljali posamezniki, ki s 

predmetom niso zadovoljni (61,5 %). Na tem mestu smo ţeleli preveriti, ali bi utegnil 

način poučevanja z vključevanjem več umetnic in njihovih del pri rednem pouku likovne 

umetnosti spremeniti splošno mnenje o predmetu. Največ pozitivne povezave smo 

zabeleţili med anketiranci, ki jim je predmet LUM ţe v osnovi všeč. Ti so se v 56 % 

strinjali, da bi jim bil pouk LUM z obravnavo večjega števila umetnic zanimivejši. Ta 

odgovor je podalo več dijakinj (56,5 %) kot dijakov (50 %).  

34,8 % anketiranih, ki jim je predmetu LUM sicer všeč, je navedlo, da večja obravnava 

umetnic pri predmetu ne bi spremenila njihovega splošnega dobrega mnenja o predmetu. 

S tem se je strinjal večji deleţ dijakinj (42,9 %) kot dijakov (22,2 %).  

Svojega splošnega mnenja (slabo ali dobro) o predmetu ni spremenil na bolje noben dijak 

moškega spola. Slabo osnovno mnenje o predmetu se je najpogosteje povezovalo z 

odgovorom b). 60,9 % vseh anketiranih, ki jim predmet LUM ni všeč, jih hkrati ne bi še 

bolj pritegnil oziroma bi ostalo njihovo mnenje o predmetu nespremenjeno, tudi če bi 

obravnavali večje število umetnic. Od tega je več dijakov (77,8 %) kot dijakinj (50 %). 

Povsem verjetno je, da na dijake moškega spola vpliva spolno stereotipno označevanje 

predmeta kot bolj ţenskega. Gre za tipično stereotipne ţenske lastnosti, kontrastne s 
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tipično moškimi, ki se sicer povezujejo z označevanjem »pomembnejših« šolskih 

predmetov (Sandell, 1991, v Graber idr., 2007). Pripisovanje spola predmetu se vsekakor 

zazna in ne pripomore k pribliţanju predmeta spolu, za katerega se stereotipno (prikrito 

ali odkrito) smatra, da zanj ni »naraven« oziroma mu ni pisan na koţo. Lahko se zgodi, da 

ostajajo dečki za predmet nezainteresirani, ker se to od njih v druţbi tudi pričakuje. Ker 

smo med raziskavo vzorca opazili tudi nemali odstotni deleţ s predmetom nezadovoljnih 

deklet (43,2 %), bi bilo povsem verjetno tudi, da so dekleta pod istim druţbenim 

pritiskom spolne opredelitve predmeta. Spolna opredelitev predmeta kot »ţenskega« mu 

zniţa standard in predstavlja omejitev dijakom ne glede na spol (Wikberg, 2013). 

Ukvarjanje z umetnostjo tako ni spodbujevalno za noben spol, pri obravnavi 

likovnozgodovinskih vsebin pa so dijakinje načeloma prikrajšane še za ţenske vzornice 

(Graber idr., 2007).  

Morebiti je prav zato kar 34,8 % anketiranih dijakinj, ki jim predmet LUM sicer ni všeč, 

v drugem delu vprašalnika spremenilo svoje mnenje o predmetu na bolje. V primeru, da 

bi pri pouku obravnavali več umetnic, bi jim bile učne ure zanimivejše. Samo ena 

dijakinja, ki ji v osnovi predmet likovna umetnost ni všeč, bi ji bile učne ure z obravnavo 

večjega števila umetnic zanimivejše, a pod pogojem, da bi obravnavali dela sodobnih 

umetnic. Slednje se ponovno navezuje na preferiranje aktualnejših, sodobnih problemov s 

strani deklet.  

Pregled splošnega stanja pri predmetu  

Med predavanji so dekleta tokrat slišala več o umetnicah in tudi naša raziskava v razredu 

je s strani vseh anketirancev potrdila, da pri pouku pogosteje omenjajo/obravnavajo dela 

umetnikov kot dela umetnic. Dijaki so celo v največjem deleţu (42 %) odgovorili, da pri 

pouku LUM niso obravnavali umetnic in njihovih del. Malenkost manj (40 %) jih je 

obravnavo umetnic potrdilo, vendar so ti v nadaljevanju v 90 % navedli, da so pri pouku 

umetnice omenjali včasih (priloţnostno, pribliţno enkrat na mesec). V ta namen smo 

preverili, ali lahko dijaki z lahkoto naštejejo enako število obeh umetnikov. Dijake smo 

prosili, naj poskusijo našteti vsaj tri priznane umetnice in umetnike. Dijaki obeh spolov so 

v več kot 90-odstotnem deleţu našteli vse tri umetnike moškega spola. Nekaj več teţav so 

imeli pri naštevanju umetnic. Skoraj vsi dijaki (90 %) so našteli le eno umetnico: Ivano 

Kobilca. Tri dijakinje so poleg Ivane Kobilca zapisale še umetnico Frido Kahlo, en dijak 

pa je zapisal še umetnico Faith Ringgold. 

Rezultati ne presenečajo, saj izhajajoč iz izkušenj in pregleda strokovnega gradiva za 

slovenske gimnazije pri predmetu LUM (Golob, 2004 in Germ, Mahnič, Ostan in 

Podlipnik, 2008), ni opaznih sprememb za enakovrednejšo obravnavo umetnikov obeh 

spolov. Šolske knjige kljub izboljšavam učnega gradiva s predstavniki obeh spolov širijo 

idejo o tem, da je večina umetnikov in drugih kulturnikov srednjeevropskih moških. 

Dijaki še zmeraj poznajo razmeroma manjše število zgodovinsko vplivnih kulturnic v 

primerjavi z moškimi predstavniki. To je potrdila tudi ameriška raziskava iz leta 2007. 

Raziskovalca David Sadker in Karen R. Zittleman sta ponovila eksperiment iz leta 1992 

in ugotovila, da so učenci osnovnih in srednjih šol v ZDA sicer uspeli našteti več 
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predstavnic druge narodnosti, vendar se njihovo število v primerjavi z naštevanjem 

svetovno znanih moških v toliko letih ni uspelo izboljšati (Sadker idr., 2009). Tudi 

Rosenbergova in Thurber (2007) ugotavljata, da so umetnice dandanes obravnavane 

površno in primerjane z boljšimi, moškimi umetniki. Opisane so kot posnemovalke 

oziroma njihove privrţenke, v zbirkah, kjer so predstavljene skupaj z moškimi umetniki, 

naj bi bil njihov deleţ še zmeraj znatno manjši.  

Raziskovanje in razpravljanje o umetniških delih, ki so jih ustvarili tako moški kot 

ţenske, je pri pouku koristno, ker omogoča dijakom poistovetenje z umetnikom, ki 

predstavlja vzornika njim istega spola. S tem učenci gradijo svojo identiteto in se 

učinkoviteje povezujejo s predmetom (Rosenberg in Thurber, 2007). Hkrati jim ti vzori 

pomagajo uvideti širšo sliko svojega spola, saj lahko iz predstavljenih primerov uvidijo 

neresničnost nekaterih spolnih stereotipov (Mendez, 2004). Z izvedeno učno uro smo si 

prizadevali doseči spolno enakost z uravnoteţenjem učne vsebine in za razliko od 

običajnih učnih ur ponuditi dijakom priloţnost obravnave večjega števila umetnic. 

Predstavili smo učno uro z vključevanjem umetnikov obeh spolov, hkrati pa predstavili 

problematiko izpusta likovnih umetnic in spolnih stereotipov. Tako smo dosegli 

pribliţanje vsebine dekletom v smislu ponujanja vzornic. Slednje se je izkazalo kot 

učinkovita poteza, saj smo uspeli pribliţati likovni predmet tudi nekaj dekletom, ki ga v 

osnovi niso marale. To pomeni, da so očitno ţelele drugačne vsebine, kjer bodo slišale kaj 

več tudi o svojem spolu in kulturi.  

4.1.3 Ocenjevanje pomembnosti obravnave umetnikov obeh spolov  

Anketirance smo vprašali, kakšno je njihovo mnenje o vključevanju umetnikov obeh 

spolov in njihovih del v učne vsebine pri predmetu LUM. Analiza odgovorov je pokazala, 

da je večini anketiranih dijakov (76,6 %) pomembno vključevanje likovnih del umetnikov 

obeh spolov v učne vsebine. Le 14,9 % jih je bilo mnenja, da vprašanje spola umetnikov 

ni pomembno.  

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike v mnenju glede na spol anketirancev. Vrednost 

Kullbackovega 2Î-preizkusa se je pokazala za statistično pomembno. Ničelno hipotezo 

smo zavrnili in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdili, da bi se tudi v osnovni mnoţici 

med dijaki ţenskega in moškega spola pojavljale razlike v mnenju glede vključevanja 

umetniških del umetnikov obeh spolov pri pouku LUM. Pomembnost obravnave 

umetnikov obeh spolov je ocenilo več dijakinj (91,7 %) kot dijakov (27,3 %).  

Le 5,6 % posameznicam je vseeno, katerega spola je umetnik, saj se jim zdi 

pomembnejše njegovo umetniško delo. Gre za znatno manjši deleţ v primerjavi z dijaki 

moškega spola, ki jim je bilo v kar 18,2 % vseeno za spol umetnika, enak deleţ pa jih je 

pojasnjevalo isti odgovor na način, da jim je bolj kot spol umetnika pomembno njegovo 

umetniško delo. Ostali odgovori so se pojavljali samostojno. En dijak je zapisal, da 

obravnava umetnikov obeh spolov ne bi drastično spremenila umetnosti (predmet je 

potrata časa, ker v ţivljenju ne pride prav), drug je bil mnenja, da bi morali obravnavati 
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večinoma moške umetnike, ker so ţenske v primerjavi z njimi v umetnosti dosegle manj. 

Tretji dijak je zapisal, da lahko umetniška dela umetnikov obeh spolov primerjamo in na 

umetninah s podobno vsebino ugotavljamo izraţena počutja umetnikov, četrti pa je bil 

brez mnenja.  

Ker je bilo skupno več dijakov mnenja, da se jim zdi pomembno pri pouku LUM 

obravnavati umetnike obeh spolov, smo se odločiti narediti analizo njihovih pojasnil. Pri 

tem moramo poudariti še, da predstavljajo večinski del obrazloţitev pojasnila dijakinj. 

Najpogostejša obrazloţitev anketiranih (29,7 %) je bila, da z obravnavo umetnikov obeh 

spolov pri pouku LUM pokaţemo pomembnost oziroma nadarjenost umetnikov obeh 

spolov, da ni privilegiran samo en spol. Na drugo mesto po pogostosti ponavljanja               

(21,6 %) se je umestila obrazloţitev, da smo ljudje med spoloma enakopravni in bi se 

morali tega zavedati ter tudi pri pouku obravnavati umetnike obeh spolov. 10,8 % jih 

meni, da je obravnavanih umetnic pri pouku premalo oziroma bi se moralo ravnovesje 

med spoloma izboljšati. Obrazloţitvi, ki sta se ponovili v istem deleţu anketiranih                 

(5,4 %), sta bili, da bi lahko z obravnavo del umetnikov obeh spolov spoznali njuno 

gledišče in ju tako laţje razumeli, dela umetnic pa bi lahko pripomogla dekletom 

izboljšati svojo samopodobo, saj bi se počutile bolj enakopravne moškemu spolu.  

Ţe pri analizi odgovorov dijakov glede na spol smo ugotovili drugačne vrste naklonjenost 

obravnavani temi in problemu spolno neenakomerne prestavitve umetnikov pri predmetu 

LUM. Dijaki moškega spola so predstavljeno vsebino pogosteje povezovali s splošno 

nenaklonjenostjo predmetu. To sklepamo na podlagi odgovorov, kot so: obravnava 

umetnikov obeh spolov ne bi spremenila umetnosti na bolje; morali bi obravnavati 

večinoma moške umetnike, ker so ţenske v primerjavi z njimi v umetnosti dosegle manj; 

v večjem deleţu so izrazili mnenje, da jim je vseeno za spol umetnika, ker se jim to ne zdi 

pomembno. V navedbi pojasnila enega dijaka opazimo celo obliko predsodka – češ da je 

prav, da se pri likovni umetnosti obravnava več umetnikov moškega spola, ker so v 

primerjavi z umetnicami dosegli več. Potemtakem bi lahko bile umetnice vsaj z 

njegovega gledišča smatrane kot slabše likovne ustvarjalke.  

Preden na podlagi enega primera zaključimo, da so se odgovori dijakov moškega spola 

izkazali za povprečno stereotipnejše, si oglejmo še analizo odgovorov na anketno 

vprašanje, kjer smo dijake povprašali, kakšni so po njihovem mnenju razlogi za 

obravnavo manjšega števila umetnic v primerjavi z umetniki pri pouku LUM. 

Anketiranim smo ponudil več odgovorov in jim dali tudi priloţnost za samostojni dopis 

odgovora. Dijaki so lahko izbrali več odgovorov hkrati.  

Legenda ponujenih odgovorov:  

a) umetnice niso tako umetniško nadarjene 

b) umetnice niso obstajale  

c) umetniška dela umetnikov so bolj zanimiva  

d) umetnice niso slikale vseh motivov  

e) drugo  
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Največ anketirancev (68 %) je samih dopisalo razlog za pritrdilno trditev – odgovor e). 

Na drugem mestu po pogostostosti izbire se je znašel odgovor b). Zanj se je odločilo             

18 % vseh dijakov. Odgovor d) je izbralo 14 % dijakov, odgovor c) pa 8 % dijakov. 

Rezultati so nas presenetili, saj so bili posamezni ponujeni odgovori polnejši predsodkov 

zoper umetnic.  

Preverili smo, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v izbranih odgovorih glede 

na spol anketirancev. Ker pogoju za Hi-kvadrat preizkus ni bilo zadoščeno v nobenem 

primeru, smo opravili Kulbackov test 2Î. Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa se je 

glede na spol anketiranca izkazala za statistično pomembno v odgovorih a) in e). Ničelno 

hipotezo smo v obeh primerih zavrnili. V prvem primeru smo s tveganjem 0,3 % trdili, da 

bi se tudi v osnovni mnoţici med dijaki ţenskega in moškega spola pojavljale razlike v 

izbiri odgovora a). Le dijaki moškega spola (23,1 %) bi tudi v osnovni mnoţici izbrali 

ponujen odgovor a) umetnice niso tako umetniško nadarjene, medtem ko se za ta odgovor 

ne bi odločila nobena dijakinja. V drugem primeru smo trdili s tveganjem 0,9 %, da bi se 

tudi v osnovni mnoţici med dijaki ţenskega in moškega spola pojavljale razlike v izbiri 

odgovora e). Več bi bilo dijakinj, ki bi same dopisale razlog za manjšo obravnavo 

umetnic pri pouku LUM (78,4 %), kot pa dijakov moškega spola (38,5 %).  

Vrednost Kullbackovega 2Î-prezkusa se je glede na spol anketiranih izkazala za 

statistično nepomembno v odgovorih c), b) in d). Ničelno hipotezo smo potrdili v vseh 

treh primerih. Podatkov nismo mogli posplošiti na osnovno mnoţico, za vzorec pa smo 

ugotovili naslednje: v vseh treh primerih je več dijakov moškega spola, ki so se odločili 

za ponujene izbire. Odgovor b) umetnice niso obstajale je izbralo več dijakov (30,8 %) 

kot dijakinj (13,5 %). Odgovor c) umetniška dela umetnikov so bolj zanimiva je izbralo 

15,4 % dijakov in 5,4 % dijakinj, odgovor d) umetnice niso slikale vseh vrst motivov pa je 

izbralo 15,4 % dijakov in 13,5 % dijakinj.  

Dopisane odgovore anketiranih pod odgovor e) (večina pojasnil dijakinj) smo pregledali 

in jih kategorizirali glede na ponavljajoče se besede. Nekateri anketiranci so dopisali tudi 

več odgovorov hkrati. 29,6 % anketiranih je zapisalo, da je po njihovem mnenju razlog za 

manjšo obravnavo umetnic pri pouku LUM ta, da so imele umetnice v zgodovini manj 

pravic, bile so neenakopravne moškim umetnikom. Pogosta odgovora (27,3 %) sta bila 

tudi, da je razlog številčno manjši deleţ umetnic in da umetnice včasih niso bile tako 

priznane kot umetniki. 6,8 % anketiranih je zapisalo razlog, da ţenske včasih niso smele 

biti umetnice in da njihova dela niso bila izpostavljena. En sam anketiranec je razloţil, da 

je po njegovem mnenju razlog za manjšo obravnavo umetnic pri pouku stvar naključja.  

Pri analizi odgovorov dijakov moškega spola smo opazili, so ti v večji meri stereotipnejši 

oziroma polnejši predsodkov do umetnic. Opazili smo, da so v povprečju navajali več 

negativnih lastnosti o nasprotnem spolu (umetnicah), medtem ko so dekleta svojemu 

spolu (umetnicam) pripisovala več pozitivnih lastnosti in pokazala znanje o razumevanju 

neenakosti spolnih vlog in podrejenosti umetnic (to se je zgodilo, še preden so dijaki 

izvedeli, kakšno problematiko jim bomo predstavili med učno uro). Lahko, da so to 

predvidevale na podagi zastavljenega vprašanja, morebiti pa bi bili njihovi odgovori 
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polnejši predsodkov do nasprotnega spola, če bi pri rednem pouku LUM vseskozi 

obravnavali več umetnic kot umetnikov.  

V eni izmed raziskav med otroki v starosti 11–15 let so raziskovalci ugotovili, da so 

spolni stereotipi s starostjo naraščali in da so bili močnejši pri dečkih. S starostjo naj bi se 

razlike med spoloma krepile, posledično pa se okrepijo tudi spolni stereotipi (Marjanovič 

Umek, 2001). Raziskovalci so ugotovili, da oba spola pripisujeta svojemu spolu 

pozitivnejše lastnosti, kar smo pri analizi odgovorov ugotovili tudi sami (Schaffer, 1996, 

v Khun, Nash in Brucker, v Marjanovič Umek, 2001). Drugi razlog za izbiro odgovorov, 

polnejših predsodkov o umetnicah s strani dijakov moškega spola, je lahko tudi posledica 

učne vsebine pri predmetu LUM, ki se ukvarja preteţno z obravnavo primerov moških 

umetnikov. Profesorji črpajo vsebino iz učbenikov in drugega strokovnega gradiva, na 

podlagi katerega nadaljujejo s tradicijo ideje o genialnih moških umetnikih. Ob tem ne 

pomislijo, da utegne izključevanje umetnic ustvariti zniţano mnenje mlajših o umetnicah 

in njihovi umetnosti (Sadker idr., 2009). 

4.2 Odraţanje odnosa dijakov do spolnih stereotipov v sporočilnosti 

likovnih izdelkov  

Opazili smo, da je likovna naloga v večji meri kot dijake pritegnila dijakinje. Pri analizi 

vsebine likovnih nalog smo ugotovili, da so po večini izhajale iz spolnih stereotipov, ki se 

navezujejo na njihovo spolno vlogo, in se osredotočale na zunanjost ţenskega telesa 

oziroma videza. Sporočale so nestrinjanje z ideali, ki jih posredujejo mediji s pomočjo 

spolnih stereotipov in ustvarjajo pritisk na ţenske in njihovo nezadovoljstvo s svojim 

videzom. Manjše število dijakinj se je osredotočilo na stereotipe ţenskih osebnostnih 

lastnosti in aktivnosti (šport in igrice so tudi ţenska domena). S svojim izdelkom so 

mnoge podajale sporočilo, da se morajo ţenske upreti standardom in ostati svoje. 

Spreminjati se morajo, kot hočejo same, in ne smejo podleči zapovedim in direkcijam 

medijev in druţbe. Samo dve dijakinji sta se osredotočili na prikaz stereotipa moškega 

spola, šest dijakinj pa je ustvarilo plakat, ki je zadeval oba spola.  

Dijaki moškega spola so se v povprečju osredotočali na prikaz svoje spolne vloge. Dva 

dijaka sta ustvarila plakat z obravnavanjem obeh spolnih vlog, le en dijak pa se je odločil 

izhajati iz stereotipa ţenskega spola. Ob analizi smo sicer ugotovili, da sta dva dijaka 

izhajala iz tipično moških aktivnosti, trije pa iz lastnosti, vezanih na zunanjost. Malo 

dijakov je podalo pisno pojasnilo v zvezi s svojim izdelkom. Tako smo s teţavo razbrali, 

iz katere vrste spolnega stereotipa so izhajali in ali so se z njim strinjali ali ne. Izdelek se 

pogosto ni povezoval s sporočilnostjo in bil jasno berljiv, da bi bilo lahko njegovo 

sporočilo neposredno izraţeno. Pomislili smo, da je k slabši pisni izraznosti dijakov v 

primerjavi z dijakinjami pripomogla njihova splošna nezainteresiranost za likovno 

izraţanje (le en posameznik je poudaril, da mu je bila izvedena ura všeč, ker se je lahko 

svobodno izrazil) ali celo za predmet sam (glede na to, da predmet LUM ni všeč večini 

anketiranih dijakov moškega spola). 
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Razlog bi lahko bil tudi ta, da se fantje niso znali tako učinkovito pisno izraziti kot 

dekleta, saj je k temu pripomogla samouresničujoča stereotipnost v zvezi z drugačnimi 

sposobnostmi besedne artikulacije med spoloma. Ţenske se v druţbi smatrajo za bolj 

socialnejše, komunikativnejše od moških (Furlan, 2006). Na to sposobnost jih 

pripravljamo ţe od majhnega, ker jih v večji meri spodbujamo k samoizraţanju in 

govorjenju (Stern in Karraker, 1989, v Marjanovič Umek, 2001). 

Morebiti je bila teţava tudi v tem, da niso razumeli, o čem točno jih sprašujemo oziroma 

kaj sploh pomeni stereotip. Ker smo opazili, da so bili dijaki moškega spola pri navajanju 

razlogov za manjšo zastopanost umetnic bolj stereotipni od deklet, se morebiti svoje 

stereotipnosti niti ne zavedajo. Za oba spola bi bilo zato koristno, da bi izdelke skupaj 

kritično analizirali in razkrivali stereotipe, ki so lahko vplivali tudi na samo interpretacijo 

(Tuman, 1999).  

Odziv na medije in vizualne podobe (reklame) je odvisen tudi od posameznikovega spola 

(Freedman, 1994). Zato je povsem moţno, da so bile dijakinje pri likovnem izraţanju bolj 

kritične od dijakov zato, ker se počutijo na splošno bolj izpostavljene pričakovanjem s 

strani druţbe, ta pričakovanja pa odkrivajo tudi v vsakdanjih vizualnih podobah. 

Raziskave odkrivajo, da imajo dekleta v obdobju pubertete občutek velikega druţbenega 

pritiska, ki jih povzročajo pričakovanja v zvezi z njihovo spolno vlogo (Sadker, 2009). 

Morebiti to dejstvo vpliva tudi na njihovo splošno pozornost na neenakost med spoloma, 

saj so v večjem deleţu izrazila naklonjenost in zavzetost za enakovredno obravnavo del 

umetnikov obeh spolov.  

Osredotočenost na spolne stereotipe, ki prispevajo k usmerjanju idelov, vezanih na 

zunanjost v likovnih nalogah, in njihovi sporočilnosti s strani obeh spolov dijakov, je 

nedvomno posledica ponujenih revij s povečini ţensko lepotno tematiko. Z likovno 

nalogo, ki je sledila vsebini s poudarkom na umetnicah, in ponujenim materialom smo se 

tako v večji meri (posredno in neposredno) pribliţali dijakinjam, čeprav smo navodila 

zastavili široko in dopustili veliko svobodne zbire. S tem smo se bolj posvetili vprašanjem 

in problemom, ki zadevajo ţenski spol, kar je bila mogoče tudi ustreznejša in 

spodbudnejša motivacija za njihovo ustvarjanje. Tega ne moremo trditi zagotovo, saj je 

lahko bolj motivirano ustvarjanje deklet posledica splošne všečnosti predmeta, moţno pa 

je, da je ravno aktualna vsebina učne ure k ustvarjanju spodbudila in motivirala tudi 

posameznice, ki jim predmet LUM sicer ni všeč.  
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5 SKLEP 

Z raziskavo smo prišli do zaključkov, ki potrjujejo prisotnost spolnih stereotipov in 

predsodkov med dijaki. Obravnava manjšega števila umetnic v primerjavi z umetniki pri 

pouku likovne umetnosti širi nepotrebne stereotipe in predsodke o manjvrednosti ţenskih 

ustvarjalk. Ustvarja nepotrebne razlike med spoloma in vtis, da se uči pri predmetu 

likovne umetnosti o umetnikih predvsem zato, ker slikajo bolje od umetnic oziroma imajo 

večje likovne sposobnosti. Še posebej se to odraţa v odgovorih dijakov moškega spola. 

Dekleta se na splošno zavedajo, da se razlog za manjšo obravnavo umetnic pri pouku 

likovne umetnosti skriva drugje in ne v njihovem talentu. V večji meri se zavedajo 

neenakosti med spoloma in so nanjo tudi pozorne. Ob tem niso bile stereotipno negativne 

glede nasprotnega spola, temveč so podajale razloge, ki so bili teoretično preverljivi in 

smiselni. Ker smo obravnavali vsebino, kjer smo za razliko od običajnih ur obravnavali 

več umetnic, smo dijakinjam predstavili aktualno temo, ki zadeva njihov spol, tudi v 

smislu ponujenih vzornic. Posledično so bile na novo predstavljeni vsebini naklonjene 

bolj kot dijaki moškega spola. Prišli smo do zanimive ugotovitve, in sicer da bi z novim, 

spremenjenim načinom poučevanja z vključevanjem večjega števila umetnic predmet 

pribliţali večjemu številu deklet, tudi tistim, ki imajo o likovnem predmetu na splošno 

slabo mnenje. 

Ne glede na splošno mnenje o predmetu je bilo s predstavljeno vsebino zadovoljnih 

večina dijakov obeh spolov. Pritegnili sta jih zanimivost in poučnost, dijakinje pa tudi 

aktualnost predstavljene teme (današnji problemi). Večini je bila všeč tudi likovna 

naloga, s katero so se lahko svobodno izrazili. Dijakinje je motivirala bolj dijake, saj so, 

kot pravijo, izhajale iz aktualnih problemov in dobile več idej za ustvarjanje, k čemur je 

pripomogel tudi ponujen material za ustvarjanje. Dijakov moškega spola naloga ni 

pritegnila v tolikšni meri kot vsebina izvedene učne ure. Pri navajanju vzrokov za splošno 

nevšečnost predmeta nekateri posamezniki izrazili nezainteresiranost za likovno izraţanje 

in pisali, da nimajo talenta. Po drugi strani pa smo se s temo dotaknili problemov 

nasprotnega spola, kar je utegnilo prispevati k njihovi demotivaciji za ustvarjanje. 

Pomislili smo, da so dekleta morda na splošno pozornejša na neenakost med spoloma 

zaradi splošnega stereotipa o manjvrednost ţenskega spola (Furlan, 2006). Posledično 

laţje zaznavajo stereotipnost in predsodke ter jim ni problem izraziti svojega mnenja prek 

likovnega izdelka. 

Mnenja smo, da k zadrţanosti do predmeta likovne umetnosti s strani dijakov moškega 

spola prispeva njegova stereotipno ţenska oznaka. Še vedno ga opredeljujejo lastnosti, ki 

jih v druţbi povezujemo s tipično ţenskimi in posledično neznačilnimi in nenaravnimi za 

nasprotni spol. Če se dečke ţe od majhnega spodbuja k drugačnim aktivnostim kot 

deklice, ne preseneča, da se kasneje v ţivljenju osredotočajo na drugačne stvari oziroma 

mislijo, da niso tako sposobni, da bi uspeli na področjih, ki se stereotipno veţejo na 

nasprotni spol (Wikberg, 2013; Graber idr., 2007).  

Smiselno bi bilo iskati rešitve, s katerimi bi predmet likovne umetnosti pribliţali večjemu 

številu pripadnikov obeh spolov, saj mu, kot navajajo raziskave, ravno ţenske lastnosti 
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predmeta zniţujejo vrednost, kar zaznajo tudi dijaki sami. Z izvedeno učno uro smo 

predstavili način, kako bi z vsebino pri predmetu likovne umetnosti dosegali enakost med 

spoloma in razbijali spolne stereotipe. To nam je na nek način tudi uspelo. Morda smo 

dosegli dekonstrukcijo stereotipa o manjši kakovosti umetniških del umetnic s strani 

dijakov moškega spola. Izkušnja drugačne vrste učne ure je bila pozitivna zlasti za 

dekleta, saj smo uravnovesili prevlado enega spola umetnikov nad drugim (Graber idr., 

2007).  

Verjamemo, da smo dijakinjam in dijakom z učno uro uspeli prikazati umetnice kot 

likovne ustvaralke, ki ustvarjajo kakovostna likovna dela, in razbili stereotip o tem, da 

umetnice »ne znajo slikati tako dobro moški kolegi« in jih zato ne poznamo in 

obravnavamo pri pouku. 

Ker smo izvedeno vsebino učne ure uspeli pribliţati tudi nekaj dijakom moškega spola, 

verjamemo, da bi tudi njim uspeli pribliţati predmet, vsaj s podobnim poudarkom na 

aktualnejših problemih, ki so mladim bliţe. Vendar ne s takšnimi, ki se veţejo na spol, 

saj, kot pravijo sami, jih problem neenakovredne obravnave umetnikov glede na spol pri 

predmetu ne zanima (pomembnejša jim je kakovost umetniškega dela ne glede na spol). 

Čeprav je na prvi pogled izgledalo, da se večina vseh anketiranih dijakov strinja s 

pomembnostjo vključevanja umetnikov obeh spolov v učne vsebine, je podrobnejša 

analiza odgovorov pokazala statistično pomembne razlike glede na spol anketiranih. 

Pomembnost obravnave umetnikov obeh spolov bi tudi v osnovni mnoţici ocenilo več 

dijakinj kot dijakov. 

Pomanjkljivosti raziskave vidimo v večji osredotočenosti na eni spol. Medtem ko smo si 

prizadevali za doseganje enakopravnosti med spoloma v zvezi s predstavljanjem 

umetnikov obeh spolov in razbijanje spolnih stereotipov, smo ravnovesje sicer dosegli, 

vendar nam ga je uspelo privesti v drugo skrajnost. Čeprav smo med učno uro 

obravnavali tudi dela umetnikov moškega spola, smo podajali argumente za odličnost 

likovnih del umetnic in razjasnjevali problem njihovega izpusta iz umetniškega kanona. Z 

vsem tem smo poudarili ţenski spol, kar ni zgleden primer spolne enakopravnosti. 

Uporabno vrednost raziskave vidimo v tem, da bi vključevanje večih umetnic pri pouku 

likovne umetnosti sluţilo zlasti dijakinjam, ki se jim zdi vprašanje spola in 

enakopravnosti pomembnejše kot dijakom. Pri predmetu bi bilo smiselno enakomerno 

vključevati umetnike obeh spolov. To ne bi koristilo le tistim posameznicam, ki so 

izrazile javno ţeljo, temveč tudi dijakom moškega spola, ki so v svojih odgovorih izrazili 

stereotipnost do umetnic in njihovih del. Nova vsebina in uravnovešanje obravnave 

umetnikov obeh spolov pri rednem pouku likovne umetnosti bi koristila obema spoloma 

enako.  

Likovna naloga se je izkazala za pomanjkljivo v smislu, da smo z njo motivirali manj 

dijakov moškega spola. Ustrezna je bila z vidika enostavnosti, sproščenosti, izraţanja 

mnenja in kritičnosti v zvezi s predstavljeno problematiko. Sklepamo, da so dijaki 

moškega spola našli premalo stereotipno moške vsebine, saj je bila večina revijalnega 

materiala, za potrebe izdelave likovne naloge, ţenskih revij. Glede na to, da bi lahko 

izhajali iz ţenskih stereotipov, je moţno tudi, da na spolne stereotipe niso pozorni v 



   Viviana Škrabec – magistrsko delo 

81 

tolikšni meri kot dekleta, ali pa enostvno niso imeli motivacije za ustavrjanje. Vsekakor 

bi morali ponoviti raziskavo še v kakšni drugi slovenski gimnaziji, da bi utemeljili 

smiselnost likovne naloge in tudi same raziskave.  

Povsem verjetno je, da bi se rezultati glede na kraj in vrsto srednje šole razlikovali. Zato 

naj predstavljeni rezultati naše empirične raziskave sluţijo zgolj kot opomnik, da 

neenakosti med spoloma še vedno obstajajo in da jih lahko po nepotrebnem ohranjamo. 

Smiselno se je vprašati, kakšne razlike med spoloma ustvarjamo pri predmetu, četudi 

nenamerno in gre le za prenos znanja, ki ga širijo tudi učbeniki in drugo strokovno 

gradivo pri predmetu. Manjša sprememba, ki jo naredimo pri poučevanju z večjo 

obravnavo umetnic, lahko naredi še kako veliko spremembo v razredu in prispeva k 

pribliţanju predmeta dekletom in dekonstrukciji omejevalnih stereotipov.  
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http://eds.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzgyMTcxNV9fQU41?sid=6ec135d1-6e4a-4405-b738-3dc7a2234d0a@pdc-v-sessmgr02&vid=2&format=EB&rid=1
http://www.doi.org/10.3402/edui.v4i3.22630
http://eds.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE1MjY2MTBfX0FO0?sid=6ec135d1-6e4a-4405-b738-3dc7a2234d0a@pdc-v-sessmgr02&vid=3&format=EB&rid=1
http://eds.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE1MjY2MTBfX0FO0?sid=6ec135d1-6e4a-4405-b738-3dc7a2234d0a@pdc-v-sessmgr02&vid=3&format=EB&rid=1
http://eds.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE1MjY2MTBfX0FO0?sid=6ec135d1-6e4a-4405-b738-3dc7a2234d0a@pdc-v-sessmgr02&vid=3&format=EB&rid=1
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/00933104.2015.1099487
https://pixabay.com/vectors/thinker-thinking-person-idea-28741/
https://pixabay.com/vectors/thinker-thinking-person-idea-28741/
https://www.youtube.com/watch?v=QV6Qj8iTPUg
https://www.flickr.com/photos/15979685@N08/15330478694/
https://www.guerrillagirls.com/work
https://www.guerrillagirls.com/naked-through-the-ages
https://www.flickr.com/photos/trashmuseum/5202422674
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Portraits_of_the_Academicians_of_the_Royal_Academy,_1771-72,_oil_on_canvas,_The_Royal_Collection_by_Johan_Zoffany.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Portraits_of_the_Academicians_of_the_Royal_Academy,_1771-72,_oil_on_canvas,_The_Royal_Collection_by_Johan_Zoffany.jpg
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Slika:Self-portrait_at_13_by_Albrecht_D%C3%BCrer.jpg
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Desno: Avtoportret, 1498. Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Self-

Portrait_(D%C3%BCrer,_Madrid)#/media/File:Selbstportr%C3%A4t,_by_Albrecht_D%

C3%BCrer,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg  

 

Slika 9: Levo: Tizian, Avtoportret, ok. 1550. Pridobljeno s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-portrait_of_Titian.jpg  

Desno: Antonis Mor, Avtoportret, 1558. Pridobljeno s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mor-antonis-self-portrait.jpg  

 

Slika 10: Levo: Catharina van Hemessen. Avtoportret, 1548. Pridobljeno s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemessen-Selbstbildnis.jpg  

Desno: Sofonisba Anguissola, Avtoportret slikanja Device Marije z otrokom, 1556. 

Pridobljeno s https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-

portrait_at_the_Easel_Painting_a_Devotional_Panel_by_Sofonisba_Anguissola.jpg 

Slika 11: Levo: Sofonisba Anguissola, Avtoportret s starejšo ţensko, 1545. Pridobljeno s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sofonisba_Anguissola_-

_Old_Woman_Studying_the_Alphabet_with_a_Laughing_Girl_-_WGA00699.jpg 
Desno: Sofonisba Anguissola, Avtoportret, ok. 1610. Pridobljeno s 

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Women/Self-

portraits_of_women#/media/File:Self_portrait,_1610.jpg  

Slika 12: Levo: Lavina Fontana, Avtoportret ob klavikordu s sluţabnico, 1577. 

Pridobljeno s https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-

portrait_at_the_Clavichord_with_a_Servant_by_Lavinia_Fontana.jpg Desno: Sofonisba 

Anguissola, Avtoportret ob klavikordu, ok. 1555. Pridobljeno s 

https://wikioo.org/es/paintings.php?refarticle=8XZ97X&titlepainting=Self-

Portrait%20Playing%20the%20Spinet&artistname=Sofonisba%20Anguissola  

Slika 13: Jacopo Pantormo, Dama v rdeči obleki, 1532/1533. Pridobljeno s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agnolo_Bronzino_-

_Portrait_of_a_Lady_in_Red_-_WGA18104.jpg  

Slika 14: Sofonisba Anguissola, Avtoportret slikanja Device Marije z otrokom, 1556. 

Pridobljeno s https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-

portrait_at_the_Easel_Painting_a_Devotional_Panel_by_Sofonisba_Anguissola.jpg 

Slika 15: Levo: Artemisia Gentileschi, Judita s Holofernovo glavo, ok. 1612–1621. 

Pridobljeno s 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Judita_ubija_Holoferna_(Artemisia_Gentileschi)#/media/Da

toteka:GENTILESCHI_Judith.jpg  
Desno: Caravaggio, Judita obglavlja Holoferna, 1599. Pridobljeno s 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Judita_odrubljuje_glavu_Holofernu_(Caravaggio)#/media/D

atoteka:Judit_y_Holofernes,_por_Caravaggio.jpg  

Slika 16: Levo: Berthe Morisot, Branje (portret Edme Morisot), 1873. Pridobljeno s 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Berthe_Morisot_-_La_Lecture_(1873).jpg  

Desno: Claude Monet, Pomladni čas, 1872. Pridobljeno s 

https://en.wikipedia.org/wiki/Springtime_(painting)#/media/File:Claude_Monet_-

_Springtime_-_Google_Art_Project.jpg  

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Portrait_(D%C3%BCrer,_Madrid)#/media/File:Selbstportr%C3%A4t,_by_Albrecht_D%C3%BCrer,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Portrait_(D%C3%BCrer,_Madrid)#/media/File:Selbstportr%C3%A4t,_by_Albrecht_D%C3%BCrer,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Portrait_(D%C3%BCrer,_Madrid)#/media/File:Selbstportr%C3%A4t,_by_Albrecht_D%C3%BCrer,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-portrait_of_Titian.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mor-antonis-self-portrait.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemessen-Selbstbildnis.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-portrait_at_the_Easel_Painting_a_Devotional_Panel_by_Sofonisba_Anguissola.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-portrait_at_the_Easel_Painting_a_Devotional_Panel_by_Sofonisba_Anguissola.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sofonisba_Anguissola_-_Old_Woman_Studying_the_Alphabet_with_a_Laughing_Girl_-_WGA00699.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sofonisba_Anguissola_-_Old_Woman_Studying_the_Alphabet_with_a_Laughing_Girl_-_WGA00699.jpg
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Women/Self-portraits_of_women#/media/File:Self_portrait,_1610.jpg
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Women/Self-portraits_of_women#/media/File:Self_portrait,_1610.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-portrait_at_the_Clavichord_with_a_Servant_by_Lavinia_Fontana.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-portrait_at_the_Clavichord_with_a_Servant_by_Lavinia_Fontana.jpg
https://wikioo.org/es/paintings.php?refarticle=8XZ97X&titlepainting=Self-Portrait%20Playing%20the%20Spinet&artistname=Sofonisba%20Anguissola
https://wikioo.org/es/paintings.php?refarticle=8XZ97X&titlepainting=Self-Portrait%20Playing%20the%20Spinet&artistname=Sofonisba%20Anguissola
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agnolo_Bronzino_-_Portrait_of_a_Lady_in_Red_-_WGA18104.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agnolo_Bronzino_-_Portrait_of_a_Lady_in_Red_-_WGA18104.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-portrait_at_the_Easel_Painting_a_Devotional_Panel_by_Sofonisba_Anguissola.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-portrait_at_the_Easel_Painting_a_Devotional_Panel_by_Sofonisba_Anguissola.jpg
https://hr.wikipedia.org/wiki/Judita_ubija_Holoferna_(Artemisia_Gentileschi)#/media/Datoteka:GENTILESCHI_Judith.jpg
https://hr.wikipedia.org/wiki/Judita_ubija_Holoferna_(Artemisia_Gentileschi)#/media/Datoteka:GENTILESCHI_Judith.jpg
https://hr.wikipedia.org/wiki/Judita_odrubljuje_glavu_Holofernu_(Caravaggio)#/media/Datoteka:Judit_y_Holofernes,_por_Caravaggio.jpg
https://hr.wikipedia.org/wiki/Judita_odrubljuje_glavu_Holofernu_(Caravaggio)#/media/Datoteka:Judit_y_Holofernes,_por_Caravaggio.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Berthe_Morisot_-_La_Lecture_(1873).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Springtime_(painting)#/media/File:Claude_Monet_-_Springtime_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Springtime_(painting)#/media/File:Claude_Monet_-_Springtime_-_Google_Art_Project.jpg
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Slika 17: Levo: Georges Braque, Deklica s kitaro, 1913. Pridobljeno s 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Georges_Braque,_1913,_Femme_%C3%A0_la_guitare

_(Woman_with_Guitar),_oil_and_charcoal_on_canvas,_130_%C3%97_73_cm,_Mus%C

3%A9e_National_d%27Art_Moderne,_Centre_Pompidou.jpg  

Desno: Lyubov Sergeyevna Popova, Dama s kitaro, 1915. Pridobljeno s 

https://wikioo.org/paintings.php?refarticle=AQRD8H&titlepainting=Lady%20with%20a

%20Guitar&artistname=Lyubov%20Sergeyevna%20Popova  

Slika 18: Levo: Kazimir Malevich, Leteče letalo, 1915. Pridobljeno s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suprematist_Composition_-

_Airplane_Flying_(Malevich,_1915).jpg  

Desno: Lyubov Popova, Arhitektonike, 1917. Pridobljeno s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NY_Moma_popova_architectonic.JPG  

Slika 19: Barbara Kruger, Tvoje telo je bojišče, 1989. Pridobljeno s 

https://www.flickr.com/photos/susbro/9286823859  

Slika 20: Levo: Frank Newbould, East Coast Frolics - No.4, Col Cottontail swears by 

"The Drier Side", 1933. Pridobljeno s 

https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co231813/east-coast-frolics-no-4-

col-cottontail-swears-by-the-drier-side-poster  

Desno: Health Education Authority, Remembering the night before can be very 

embarrassing, 1987–2000. Pridobljeno s 

https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co8228617/remembering-the-

night-before-can-be-very-embarrassing-poster-alcohol-awareness  

Slika 21: Levo: Health Education Authority, No wonder smokers cough, 1988. 

Pridobljeno s https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co148270/no-

wonder-smokers-cough-anti-smoking-poster-united-kingdom-1988-poster  

Desno: The Health Education Council, Do you hold your breath when a man looks at 

you?, 1979. Pridobljeno s 

https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co8179416/do-you-hold-your-

breath-when-a-man-looks-at-you-poster  

Slika 22: Levo: Moški in narisane mišice, 2017. Pridobljeno s 

https://pixabay.com/photos/man-board-drawing-muscles-strong-2037255/  

Desno: Ţenski časopis, 2017. Pridobljeno s https://pixabay.com/photos/pink-magazine-

gloss-zephyr-sweet-2791366/  

Slika 23: Likovni izdelek 1. Osebni arhiv.  

Slika 24: Likovni izdelek 2. Osebni arhiv. 

Slika 25: Likovni izdelek 3. Osebni arhiv. 

Slika 26: Likovni izdelek 4. Osebni arhiv. 

Slika 27: Likovni izdelek 5. Osebni arhiv. 

Slika 28: Likovni izdelek 6. Osebni arhiv. 

Slika 29: Likovni izdelek 7. Osebni arhiv. 

Slika 30: Likovni izdelek 8. Osebni arhiv. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Georges_Braque,_1913,_Femme_%C3%A0_la_guitare_(Woman_with_Guitar),_oil_and_charcoal_on_canvas,_130_%C3%97_73_cm,_Mus%C3%A9e_National_d%27Art_Moderne,_Centre_Pompidou.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Georges_Braque,_1913,_Femme_%C3%A0_la_guitare_(Woman_with_Guitar),_oil_and_charcoal_on_canvas,_130_%C3%97_73_cm,_Mus%C3%A9e_National_d%27Art_Moderne,_Centre_Pompidou.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Georges_Braque,_1913,_Femme_%C3%A0_la_guitare_(Woman_with_Guitar),_oil_and_charcoal_on_canvas,_130_%C3%97_73_cm,_Mus%C3%A9e_National_d%27Art_Moderne,_Centre_Pompidou.jpg
https://wikioo.org/paintings.php?refarticle=AQRD8H&titlepainting=Lady%20with%20a%20Guitar&artistname=Lyubov%20Sergeyevna%20Popova
https://wikioo.org/paintings.php?refarticle=AQRD8H&titlepainting=Lady%20with%20a%20Guitar&artistname=Lyubov%20Sergeyevna%20Popova
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suprematist_Composition_-_Airplane_Flying_(Malevich,_1915).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suprematist_Composition_-_Airplane_Flying_(Malevich,_1915).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NY_Moma_popova_architectonic.JPG
https://www.flickr.com/photos/susbro/9286823859
https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co231813/east-coast-frolics-no-4-col-cottontail-swears-by-the-drier-side-poster
https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co231813/east-coast-frolics-no-4-col-cottontail-swears-by-the-drier-side-poster
https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co8228617/remembering-the-night-before-can-be-very-embarrassing-poster-alcohol-awareness
https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co8228617/remembering-the-night-before-can-be-very-embarrassing-poster-alcohol-awareness
https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co148270/no-wonder-smokers-cough-anti-smoking-poster-united-kingdom-1988-poster
https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co148270/no-wonder-smokers-cough-anti-smoking-poster-united-kingdom-1988-poster
https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co8179416/do-you-hold-your-breath-when-a-man-looks-at-you-poster
https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co8179416/do-you-hold-your-breath-when-a-man-looks-at-you-poster
https://pixabay.com/photos/man-board-drawing-muscles-strong-2037255/
https://pixabay.com/photos/pink-magazine-gloss-zephyr-sweet-2791366/
https://pixabay.com/photos/pink-magazine-gloss-zephyr-sweet-2791366/
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Slika 31: Likovni izdelek 9. Osebni arhiv. 

Slika 32: Likovni izdelek 10. Osebni arhiv. 
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8 PRILOGE  

8.1 Anketni vprašalnik 1  

Številka: ___________ 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK – 1. del    

Pozdravljen/-a,  

sem Viviana Škrabec, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 

smer Poučevanje, likovna pedagogika. V sklopu magistrske ga dela ţelim raziskati, kako lahko 

prek učenja o umetnosti dosegamo spolno enakopravnost. Prosila bi te, da izpolniš anonimni 

anketni vprašalnik, saj mi bo ta v veliko pomoč pri pisanju empirične raziskave. Hvala za 

sodelovanje!      

 

1. Obkroţi svoj spol:           M             Ţ  

 

2. Ali ti je všeč predmet likovna umetnost? Obkroţi, nato poskušaj svoj odgovor 

pojasniti.  

 

Likovna umetnost MI JE/MI NI všeč, ker: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Ali ste pri pouku likovne umetnosti obravnavali umetnice in njihova dela? Obkroţi.  

  

DA                    NE                      NE VEM (se ne spomnim) 

 

 

Če si obkroţil/-a »DA«, še obkroţi, kolikokrat se je to zgodilo: 

 

a) včasih (priloţnostno, pribliţno enkrat na mesec) 

b) pogosto (večkrat na mesec) 

c) zelo pogosto (večkrat na teden)  
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4. Poskusi našteti vsaj tri priznane likovne umetnice in umetnike.   

 1. 2. 3. 

 

 

UMETNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMETNICE 

 

 

 

 

 

  

 

5. Obkroţi ustrezen odgovor na trditev: »Pri predmetu likovna umetnost večkrat omenjamo 

dela umetnikov kot dela umetnic.«  

 

DRŢI           NE DRŢI  

 

Če si obkroţil/-a »drţi«, obkroţi črko pred odgovori, s katerimi se strinjaš, ali pa ga 

dopiši sam. Lahko obkroţiš več odgovorov.  

 

Menim, da pri pouku likovne umetnosti obravnavamo manjše število umetnic kot 

umetnikov, ker:  

 

a) umetnice niso tako umetniško nadarjene 

b) umetnice niso obstajale 

c) so umetniška dela umetnikov bolj zanimiva   

d) umetnice niso slikale vseh vrst motivov 

e) drugo:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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8.2 Anketni vprašalnik 2  

Številka: ___________ 

 

ANONIMNI ANKETNI VPRAŠALNIK – 2. del 

 

1. Ti je bila VSEBINA današnjega izvedenega pouka likovne umetnosti zanimiva? Obkroţi in 

nato pojasni svoj odgovor.  

 

      DA      NE  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Ali bi te pouk likovne umetnosti še bolj pritegnil, če bi obravnavali VEČ umetnic in njihovih 

del? Obkroţi črko pred odgovorom: 

 

a) da, učna ura bi bila zanimivejša 

 

b) ne, to ne bi spremenilo mojega mnenja o predmetu 

 

c) drugo:_______________________________________________________________ 

 

 

3. Napiši, kakšno je tvoje mnenje o vključevanju umetnikov obeh spolov in njihovih del v učne 

vsebine pri predmetu likovna umetnost.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Zapiši, kakšno je bilo SPOROČILO tvojega likovnega izdelka. Kako mediji stereotipno 

določajo tvoj ali nasprotni spol? Napiši, kateri stereotip si izbral, in pojasni, ali se z njim 

strinjaš ali ne.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


