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POVZETEK 

V magistrskem delu je obravnavana tema istospolnosti v petih izbranih slikanicah: Rilko in 

Cvilko (avtorica in ilustratorka Holly Hobbie, 1997), Vse naše družine (avtorica Alexandra 

Maxeiner, ilustratorka Anke Kuhl, 2012), Prva ljubezen (avtor Brane Mozetič, ilustratorka 

Maja Kastelic, 2014), In s Tango smo trije (avtorja Peter Parnell in Justin Richardson, ilustrator 

Henry Cole, 2010) in Sosedje in prijatelji (avtor Lawrence Schimel, ilustratorka Sara Rojo 

Pérez, 2008). Od tega so štiri slikanice leposlovne (Rilko in Cvilko, Prva ljubezen, In s Tango 

smo trije, Sosedje in prijatelji) in ena poučna (Vse naše družine), v vseh pa je izražena tema 

istospolnosti, bodisi med živalskimi literarnimi liki bodisi med otroškimi ali odraslimi 

literarnimi liki. 

V teoretičnem delu smo definirali mladinsko književnost po avtorjih Marjani Kobe, Mileni 

Milevi Blažić in Igorju Saksida. Predstavili smo teorijo slikanice po Dragici Haramija in Janji 

Batič ter predstavili literarne like po Marjani Kobe. V izbranih slikanicah se pojavlja tema 

istospolnosti, zato smo definirali pojem drugačnosti, prisotnost drugačnosti v literaturi in v šoli 

ter predstavili načine izražanja nestrpnosti, kot so stališča, stereotipi in predsodki. Natančneje 

smo se osredinili na podvrsto drugačnosti, in sicer istospolnost – definirali smo krajšavo LGBT, 

predstavili pojmovanje istospolnosti, istospolne družine, homofobijo ter prisotnost teme 

istospolnosti v literaturi in v šoli. Zaradi same problematike omenjene teme v literaturi smo se 

osredinili na dejavnike problemske tematike po teoriji Igorja Sakside in kriterije kakovostnih 

knjig po priporočilih Dragice Haramija. 

V empiričnem delu smo analizirali pet izbranih slikanic, pri katerih smo uporabili kvalitativno 

literarno analizo. Zanimalo nas je, kateri literarni liki so prisotni v slikanicah, katere značilnosti 

problemske literature vsebujejo slikanice ter kako so izraženi predsodki v besedilu. Preverili 

smo primernost slikanic po kriterijih kakovosti, natančneje nas je zanimala interakcija besedila 

z ilustracijo ter ali slikanice vsebujejo več elementov poučnih slikanic kot leposlovnih.   

Rezultati podrobne analize slikanic so pokazali, da so v slikanicah bodisi otroški bodisi živalski 

glavni literarni liki, ki imajo različne funkcije. Ugotovili smo, da slikanice vsebujejo nekatere 

značilnosti problemske literature, vendar ne vseh. Podrobna analiza je pokazala, da so stališča 

do istospolnosti izražena le v nekaterih slikanicah – pojavila so se tako pozitivna kot negativna. 

Opazili smo usklajeno interakcijo med besedilom in ilustracijami ter več elementov poučne 

slikanice kot leposlovne v dveh izbranih slikanicah. Analize vsega naštetega so pokazale, katere 

slikanice so bolj primerne za prvo triletje kot druge. 

 

Ključne besede: istospolnost, kriteriji kakovosti, literarni liki, predsodki, problemska 

literatura, slikanice. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The master’s thesis explores the topic of homosexuality in five selected picture books: Toot & 

Puddle by author and illustrator Holly Hobbie, 1997; Alles Familie! (All Families) by author 

Alexandra Maxeiner, illustrated by Anke Kuhl, 2012; Prva ljubezen (First Love) by author 

Brane Mozetič, illustrated by Maja Kastelic, 2014; And Tango Makes Three by authors Peter 

Parnell and Justin Richardson, illustrated by Henry Cole, 2010; and Amigos Y Vecinos (Friends 

and Neighbours) by author Lawrence Schimel, illustrated by Sara Rojo Pérez, 2008. Four of 

these works are fiction (Toot & Puddle, First Love, And Tango Makes Three and Friends and 

Neighbours) and one educational picture book (All Families) on the topic of homosexuality – 

expressed through relationships between animal characters or between children and adults.  

The theoretical part includes the definition of youth literature according to authors Marjana 

Kobe, Milena Mileva Blažić and Igor Saksida, of picture book according to Dragica Haramija 

and Janja Batič, and of literary characters according to Marjana Kobe. As the selected picture 

books depict the topic of homosexuality, we first defined the concept of differences, with their 

representation in literature and in schools, and described the ways of expressing intolerance, for 

example through views, stereotypes and prejudices. We focused in greater detail on a particular 

form of differences, i.e. homosexuality – by explaining the acronym LGBT, introducing the 

concepts of homosexuality, same-sex family and homophobia, and describing to what extent 

the topic of homosexuality is included in literature and in schools. To discuss the topic 

homosexuality as it is expressed in literature, we focused on the factors of problem-based 

literature according to Igor Saksida’s theory and on the quality book criteria according to 

Dragica Haramija’s recommendations. 

The empirical part analyses the five selected picture books using quality literary analysis. The 

aim was to determine which literary characters and which features of problem-based literature 

are represented in the picture books, and how prejudices are expressed in the text. We 

investigated the appropriateness of the picture books based on the quality criteria, examined, 

more precisely, the interaction between the text and the illustrations, and identified whether the 

picture books include more educational or fictional elements.   

The results of the detailed analysis revealed that the main literary characters in the selected 

picture books are children or animals with different roles. We found that the books include 

some of the features of problem-based literature, but not all. The detailed analysis also showed 

that the views on homosexuality – both positive and negative – are expressed only in some of 

the picture books. We noticed a harmonised interaction between the text and the illustrations, 

and found more educational than fictional elements in two of the selected picture books. By 

analysing all of the above, we were able to evaluate which picture books are more appropriate 

for the first triad. 

 

Keywords: homosexuality, quality criteria, literary characters, prejudices, problem-based 

literature, picture books. 
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1 UVOD 
Mladinska književnost je namenjena bralcem do 18. leta starosti. Razdelimo jo lahko na otroško 

in mladinsko književnost. Pojmovanje mladinske književnost je odvisno od več dejavnikov, in 

sicer od bralca oz. sprejemnika ter vsebine in zgradbe (Saksida, 1994).  

 

Slikanica je tipična zvrst mladinske knjige, v kateri besedilo, ilustracija in interakcija med njima 

tvorijo celoto. Na podlagi interakcije lahko ločimo dva odnosa: usklajenost in odmikanje. Gre 

za nasprotujoča si odnosa, v katerih se besedilo in ilustracija bodisi dopolnjujeta v smiselno 

celoto bodisi si nasprotujeta. Na podlagi funkcije lahko ločimo dve obliki: leposlovno in 

informativno slikanico. Glavna funkcija leposlovne slikanice je estetski užitek, medtem ko ima 

informativna slikanica vzgojno in poučno funkcijo (Haramija & Batič, 2013).  

 

Na podlagi teorije slikanice smo v magistrskem delu analizirali pet slikanic: Rilko in Cvilko 

(avtorica in ilustratorka Holly Hobbie, 1997), Vse naše družine (avtorica Alexandra Maxeiner, 

ilustratorka Anke Kuhl, 2012), Prva ljubezen (avtor Brane Mozetič, ilustratorka Maja Kastelic, 

2014), In s Tango smo trije (avtorja Peter Parnell in Justin Richardson, ilustrator Henry Cole, 

2010) in Sosedje in prijatelji (avtor Lawrence Schimel, ilustratorka Sara Rojo Pérez, 2008) – 

zanimala nas je interakcija besedila z ilustracijo, elementi poučne slikanice in primernost za 

prvo triletje osnovne šole. 

 

V izbranih slikanicah prevladujejo bodisi živalski liki bodisi otroški liki, zato so nas zanimale 

značilnosti literarnih likov, ki so značilne zanj. M. Kobe (1999) izpostavi šest literarnih likov, 

ki so prisotni v kratki sodobni pravljici: otroški lik, oživljena igrača ali predmet, poosebljena 

žival, poosebljena rastlina, poosebljeno nebesno telo ali pojav in lik, ki je znan iz ljudskega 

pravljičnega izročila. Na podlagi teorije (Kobe, 1999) nas je zanima funkcija glavnega lika in 

stranskih likov, dogajalni čas in prostor ter sporočilo brez moraliziranja. 

 

Slikanice smo izbrali zaradi skupne teme istospolnosti. Tema istospolnosti še vedno ni 

popolnoma sprejeta v družbi, številni se temi izogibajo ali izražajo predsodke. Podobno je s 

tematiko v književnosti, saj jo nekateri označujejo kot problemsko in tabujsko. Saksida (2014) 

izpostavi sedem dejavnikov problemskosti, ki odločajo o sprejemanju oz. morebitnem 

zavračanju književnega dela: problemska tema, zgodba s konfliktom, izstopajoča književna 

oseba, provokativen jezik, negativno razpoloženje in subjektivne predstave o otroštvu in o vlogi 

branja v njem. 

 

Zaradi problemskosti izbrane tematike nas je zanimalo, ali se v izbranih slikanicah pojavljajo 

predsodki in na kakšen način so izraženi. Predsodki so oblikovani na nepreverjenih dejstvih in 

govoricah ter so povezani z obnašanjem – predsodki se lahko manifestirajo v blažji ali težji 

obliki. Poznamo pet stopenj izražanja predsodkov: ogovarjanje, izogibanje, diskriminacija, 

nasilje in genocid (Nastran - Ule, 1994). 

 

Pojmovanje drugačnosti v književnosti lahko vsak razume različno, saj je pri razumevanju 

pomemben kontekst in čas določene družbe. Teme drugačnosti ne bi smele biti tabu, ampak so 

celo zaželene, saj lahko s premišljeno in odgovorno obravnavo na primerni starostni stopnji 

otrok pripomoremo k razvoju tolerantnih otrok (Praprotnik - Zupančič, 2003). Vendar pa je pri 

obravnavni tovrstnih slikanic pomembna kakovost in etična funkcija, avtorji tovrstnih slikanic 

poleg pisateljskega znanja potrebujejo tudi strokovno znanje problematike, saj lahko zaradi 

neprimernosti oblikujejo klišeje, stereotipe in predsodke (Pezdirc - Bartol, 2016). Zato smo v 

magistrsko delo vključili tudi priporočila pri izbiranju kakovostnih knjig po D. Haramija 

(2011): tematsko, jezikovno in oblikovno primernost knjig.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
Proučevanje mladinske književnosti na evropski ravni se je začelo v drugi polovici petdesetih 

let. Razlogi za pozen vstop mladinske književnosti v okvir literarne teorije so različni – prvi je 

njeno neenotno poimenovanje. V Sloveniji se pojavljajo izrazi mladinsko slovstvo oz. 

literatura, otroška in mladinska književnost. Neenotnosti se pojavljajo zaradi nejasnega 

starostnega razpona sprejemnika, predvsem zgornje meje; zaradi raznovrstnosti žanrov, ki naj 

bi jih obsegala mladinska književnost; ter zaradi nejasnega odnosa med otroško in mladinsko 

književnostjo (Kobe, 1987). 

2.1.1 Spremembe v literaturi  

Mladinska književnost je bila od začetka vedno povezana z vero in vzgojo. Predliterarni začetki 

segajo v 16. stoletje, kot so npr. Katekizem in Abecednik (Primož Trubar) in Otročja Biblija 

(Sebastijan Krelj). V 19. stoletju so novo pojmovanje otroštva in lažja dostopnost 

izobraževanja, obvezno šolstvo ter razvoj tehnologije v 21. stoletju vplivali na razvoj mladinske 

književnosti in pogledov nanjo. Za začetke mladinske književnosti je značilen tradicionalen 

pogled, v katerem prevladujejo vzgojni in poučni cilji literature. Drugi pogled je še podoben 

prvemu, in sicer prevladuje povezava med otrokom, družino in družbo. Tretji pogled pa je 

sodobnejši in dojema književnost kot umetnost (Blažić, 2007). 

2.1.2 Pojmovanje mladinske književnosti 

Saksida (1994, str. 42–45) izpostavi, da pojmovanje mladinske književnosti ne more temeljiti 

le na podlagi bralca/sprejemnika, ampak se mora od književnosti za odrasle razlikovati po 

vsebini in zgradbi. Saksida (1994, str. 45) mladinsko književnost definira kot »podtip 

književnosti, ki se od nemladinske loči po svojem bistvu, obstoju in zgradbi, namenjen pa je 

bralcu do starostne meje osemnajst let.« Zaradi različnih starosti bralcev mladinska besedila 

razdelimo na dve podskupini – na otroško in mladinsko književnost, ki se razlikuje po obsegu 

besedila, vlogi ilustracij, kompleksnosti teme, uporabi tropov ipd.  

M. Blažić in A. Štefan (2011, str. 123) mladinsko književnost razdelita na dve področji – prvo 

področje literarnega ustvarjanja za otroke (do približno 12. leta) in za mladostnike (do 18. leta) 

ter drugo področje za književnost, ki sprva ni bila napisana za mlade, ampak je sčasoma postala 

primerna za branje. M. Blažić (2007) postavi ključno vprašanje, po čem se mladinska 

književnost razlikuje od književnosti za odrasle. Predstavi kriterij naslovnika, večina knjig je 

že vnaprej oblikovana za otroke in mlade, vendar ni nujno. Številna dela za odrasle so kasneje 

postala kanon mladinske književnosti ali obratno, ko odrasli berejo dela, namenjena mladim 

(Blažić, 2007).  

Mladinska književnost je na razredni stopnji temeljno branje za otroke do 10. leta starosti, 

(Kobe, 1987, str. 15). M. Kobe (1987, str. 22–26) opozori na večplastnost mladinske 

književnosti, ki je razvila različne ravni: resnične besedne umetnine, razvedrilno branje in 

trivialna besedna proizvodnja. Prav tako so se v mladinski književnosti razvile nove pojavne 

oblike, kot so radijska igra, televizijska igra, strip ipd.  Poleg tega je za mladinsko književnost 

značilna pestrost literarnih zvrsti in oblik, ki se pojavljajo v vseh treh literarnih vrstah 

poezije, pripovedne proze in dramatike.  
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2.2 TEORIJA SLIKANICE 

 

2.2.1 Definicija slikanice 

Slikanica je posebna oblika knjige, v kateri besedilo in ilustracija oblikujeta celoto. Slikanica 

vsebuje tri pomembne sestavine, to so: besedilo, ilustracije in vsebinsko-oblikovni odnos 

med njima. Ta odnos poimenujemo interakcija, saj besedilo vpliva na razbiranje pomena 

ilustracij in obratno, ilustracija lahko spremeni ali dopolni pomen besedila. Slikanice so 

posebna oblika knjige, saj se od ostalih knjig razlikujejo na literarno-likovno-oblikovni ravni 

in ne po književnih zvrsteh in vrstah, ki jih vsebujejo. Slikanice so vmesna stopnja med stripi 

in ilustriranimi knjigami, saj je pri njih še vedno pomemben delež ilustracij. Medtem ko v 

stripih prevladujejo likovni elementi, v ilustriranih knjigah prevladuje besedilo. Za slikanice je 

značilno, da vsebujejo manj kot polovico besedila, a največ do 1800 besed. Ilustracija v 

slikanici je povezana z besedilom in oblikovana v zgodbo (Haramija & Batič, 2013, str. 23–

24).  

M. Nikolajeva (2003, str. 5–6) izpostavi edinstveni značaj slikanice kot umetnostno zvrst, ki 

poteka na dveh ravneh komunikacije – potrebna je kombinacija verbalne in vizualne ravni, kar 

poimenuje interakcija. Slikanice komunicirajo na podlagi dveh različnih znakovnih sklopov – 

slikovnega in konvencionalnega. Slikovni sklop zajema sličice in znake, za katere ni potrebno 

dodatno posebno znanje, da bi ga razumeli. Medtem ko se konvencionalni znaki oblikujejo na 

podlagi razumevanja določenega jezika, torej kretenj, mode oblačenja, simbolov itd., katere 

pogojujejo skupnosti, v kateri živimo. Torej je razumevanje konvencionalnih znakov odvisno 

od življenjskega okolja. Slike in slikanice so kompleksni slikovni znaki, besede pa kompleksni 

konvencionalni znaki. Funkcija slik je opisovanje in predstavljanje, funkcija besed pa predvsem 

pripovedovanje. Interakcija funkcij slik in besed nudi v slikanicah neomejene možnosti 

razumevanja. Verbalno kot tudi vizualno imata lahko vrzeli, ki pa jih med seboj dopolnjujeta, 

hkrati pa jih lahko zapolnjuje bralec oz. gledalec.  

2.2.2 Otroški naslovnik 

Slikanice so oblika knjig, ki je zelo razširjena v otroški književnosti. Najpogosteje so 

namenjene otrokom v predbralnem obdobju bralnega razvoja, do približno 9. leta. Pri slikanicah 

za otroke govorimo o dvojnem naslovniku, saj otroci pri branju potrebujejo pomoč posrednika 

(odraslega). Zaradi dvojnega naslovnika je še toliko bolj pomembna vsebina in ilustracija, saj 

mora pritegniti tako otroka kot odraslega. Poleg tega pa so slikanice med prvimi knjigami, s 

katerimi se spoprijema otrok, pri čemer spoznava prve zapisane besede in prve sledi umetnosti, 

zato morajo biti slikanice kakovostne (Haramija & Batič, 2013). 

Predbralno obdobje traja do približno 7. ali 8. leta starosti, ko se otrok postopoma opismenjuje. 

V tem obdobju je najznačilnejše branje slikanic, zato bomo po avtorjih Reneck Jalongo, 

Dragich, Congrad in Zhang (2002, str. 169, v Haramija & Batič, 2013) predstavili razvojne 

stopnje, po katerih se odzivajo otroci na slikanice: 

̶ rokovanje s knjigo: otrok pravilno obrne slikanico, jo lista od začetka do konca, eno 

stran za drugo, opazuje slike od leve proti desni, ceni ilustracije in se nanje odziva; 

̶ označevanje: otrok se odziva na vprašanja (npr. Kje je deček?); 

̶ slike: otrok postavlja vprašanja (Kaj je to?), kaže objekte in se odziva s primerno gesto 

ali zvokom, označi objekt s pravilno besedo; 

̶ interpretacija: odrasli otroku interpretirajo slike in komentirajo zgodbo; 

̶ slike in akcije: otrok posnema interpretacije slik in zgodb; 

̶ izumljanje pripovedi: otrok ustvari zgodbo ob ilustracijah, zapiše besedilo po 

ilustracijah, ustvari originalno slikanico brez besedila. 
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Glede na obliko delimo slikanice v dve skupini: »knjigrice« oz. igroknjige so namenjene 

najmlajšim; ter drugo skupino slikanic, ki namenjene otrokom med 2. in 9. letom. Igroknjige 

so namenjene otrokom do 2. leta starosti. Te slikanice so po navadi izdelane iz odpornejših 

materialov, primernih za igro, npr. iz pralnih materialov (blago, plastika) ali debelejšega 

kartona. V to skupino sodijo tihe knjige ali slikanice brez besedila in slikanice z eno besedo, ki 

so primerne predvsem za otroke do 1. leta starosti. Starejšim, med 1. in 2. letom, pa so 

namenjene slikanice z zelo kratkim besedilom, z enostavnim jezikom brez prenesenih pomenov 

besed. Druga skupina knjig pa je namenjena predšolskim otrokom in učencem 1. triletja 

osnovne šole, ko postopoma usvajajo prve jezikovne strukture in pomene besed. Še vedno je 

značilno skupno branje slikanic ali opazovanje otroka in odraslega, saj se otroci postopoma 

razvijajo v samostojne bralce (Haramija & Batič, 2013).   

 

2.2.3 Oblike slikanic  

Na podlagi funkcije D. Haramija in J. Batič (2013) slikanice razdelita na dve vrsti, to so 

leposlovne in informativne (poučne). Kadar želimo doseči točen določen namen (učenje, 

spoznavanje resničnosti), uporabimo informativne slikanice, medtem ko je za leposlovne 

slikanice bistvo besedna umetnost. Vrsta slikanice posledično vpliva na izbor funkcije zvrsti 

jezika. Leposlovna mora vsebovati umetnostni jezik in ima v primerjavi z informativnimi več 

avtorske svobode. Informativna slikanica pa mora zaradi kakovostne predstavitve določenega 

predmetnega področja vsebovati neumetnostni jezik, pri katerem mora biti besedišče preprosto, 

trditve in opisi pa veljavni in strokovni glede na področje. Hkrati mora vsebovati realne 

ilustracije, ki ustrezajo predstavljenemu strokovnemu področju. I. Mlakar (2009) glede na izbor 

besedila loči tri tipe slikanic: leposlovno, poučno in poučno-leposlovno slikanico. Leposlovna 

slikanica lahko obsega poezijo, prozo ali dramatiko. Kot poseben tip leposlovne slikanice 

izpostavi pripovedno slikanico, za katero so značilne različne oblike pripovedništva za otroke, 

kot so npr. pravljice, zgodbe, bajke, basni, klasične in sodobne pravljice ipd. Pripovedna 

slikanica ima sporočilno in estetsko vlogo, saj otrok ob branju oz. poslušanju uživa ob besedni 

in likovni umetnosti. Pripovedne slikanice imajo širok izbor tem, obravnavajo lahko tudi 

probleme vsakdanjika otrok. Starši si lahko s takimi slikanicami pomagajo pri vzgoji in 

premagovanju težav odraščanja, hkrati pa omogočajo zgodnje socialno učenje. Drugi tip je 

poučna slikanica, ki vsebuje besedilo iz različnih strokovnih področij. Med poučnimi 

slikanicami prevladujejo naravoslovne in družboslovne teme (npr. problemi v družini in 

družbenem okolju) ter večkulturnost in teme iz preteklosti. Če meja med leposlovno in poučno 

funkcijo ni jasna, govorimo o poučno-leposlovni slikanici. Besedilo je načeloma leposlovno, 

vendar vzporedno zaznamo tudi poučno besedilo. Stvarne informacije ali razlage so lahko 

predstavljene na koncu knjige – predmetno kazalo, slovarček, recept, načrt, notno gradivo, 

zemljevid ali sistematično urejena in strokovno predstavljena stvarna dejstva. Namen take 

slikanice je s pomočjo zgodbe otrokom približati strokovno področje. V zadnjih letih je ta 

oblika slikanice vse pogostejša in vse težje je presoditi, ali je besedilo bolj poučno ali bolj 

leposlovno (Mlakar, 2009, str. 59–60).  

Na podlagi interakcije lahko določimo dve obliki. Prva oblika je pogosto poimenovana 

klasična slikanica, v kateri sta besedilo in ilustracija dokaj samostojni celoti. Zanje je značilno, 

da se informacije podvojijo, torej so ponovljene v obeh kodih (v besedilu in ilustraciji). Take 

slikanice so primernejše za mlajše otroke. V drugi obliki je interakcija med besedilom in 

ilustracijo intenzivnejša, obstajajo številne možnosti povezav, v kateri sta sestavini tesno 

povezani in odvisni druga od druge, tako da ne morata obstajati posamično. Ilustracija ne 

podvaja informacij, ampak lahko vsebuje več prizorov, ločene časovne dogodke ali dodatne 

informacije, ki niso omenjene v besedilu. V sodobnosti nastajajo različne slikanice, ki glede na 
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intenzivnost interakcije sodijo ali v prvo ali v drugo skupino. Posebej lahko izpostavimo 

postmodernistične slikanice, ki zaradi svoje interakcije sodijo v drugo skupino in imajo tudi 

značilnosti nelinearnosti, besedilo se nanaša samo nase, v njem pa je prisotna neavtoritativnost 

(Haramija & Batič, 2013, str. 25–29). 

M. Kobe (1987, str. 29) izpostavi štiri različice leposlovnih slikanic, ki so na voljo na 

slovenskem trgu: 

̶ izvirna slovenska slikanica (avtor in ilustrator sta Slovenca); 

̶ slikanica s slovenskim prevodom in z izvirnimi ilustracijami (tuji avtor in slovenski 

ilustrator); 

̶ slikanica z izvirnim slovenskim besedilom in tujimi ilustracijami (slovenski avtor in tuji 

ilustrator); 

̶ slovenska izdaja slikanice (tuji avtor in ilustrator). 

Glede na otrokov bralni razvoj ločimo tri stopnje slikanic po dolžini besedila: slikanice za 

dojenčke, slikanice za predšolske otroke in slikanice za bralce začetnike. Slikanice za dojenčke 

vsebujejo do 50 besed, prvo starostno obdobje predšolskih otrok do 400 besed, drugo obdobje 

do 800 besed, slikanice za bralce začetnike pa do največ 1800 besed ali do 5 strani besedila 

formata A4 v celotni slikanici. Predvsem je pomembno, da v slikanicah prevladuje slikovni del 

oziroma je vsaj enakovreden besedilnemu (Haramija & Batič, 2013, str. 25–29). 

Po M. Kobe (1987, str. 29–32) je slikanica posebna zvrst knjige, ki je primerna za otroke v 

zgodnjem predbralnem obdobju pa vse do zgodnjega šolskega obdobja. Zaradi raznolikega 

starostnega razpona so v slikanicah prisotne razlike glede zunanje oblike, besednega in 

likovnega dela, zato lahko slikanice razdelimo na tri zahtevnostne stopnje: 

1. Prva zahtevnostna stopnja nima tipične oblike knjige, saj gre za prehod med igračo in 

knjigo. Te so po navadi v obliki kartonske zgibanke ali leporelle, ki so primerne za 

otroke do 2. oz. 3. leta starosti. Glede na temo in njeno likovno upodobitev lahko 

leporello razdelimo na 3 podstopnje:  

a. Prva stopnja laporelle je po navadi brez besedila. Namenjena je prepoznavanju 

in poimenovanju slik. Taka slikanica vsebuje celostranske slike ali fotografije 

različnih živali, rastlin, predmetov, preprostih prizorov, uprizoritve števil do 10 

ter ostalih pojmov, ki jih otrok pozna iz okolja.  

b. Druga stopnja laporelle vsebuje kratko besedilo, ki pojasnjuje slike predmetov 

in pojmov ter otroških vsakdanjih dogodkov. Otrok s pomočjo odraslega bralca 

prepoznava, poimenuje, pomni ter primerja doživljanje lastnega vsakdana od 

vsakdana ilustriranih otrok.  

c. Tretja stopnja laporelle pa vsebuje kratke ljudske in umetne otroške pesmi, ki 

seznanjajo otroka z besedno umetnostjo. Pri tem ni toliko pomembna logična 

vsebina pesmi, temveč otrokovo uživanje v ritmu in rimah besed ter živobarvnih 

ilustracijah, torej gre bolj za otrokovo »igro« z besedami, verzi in njihovimi 

likovnimi upodobitvami.  

2. Druga zahtevnostna stopnja obsega obdobje med 2. in 3. letom starosti. Za to obdobje 

so še vedno značilni trdni kartonasti listi, vendar se otrok v tej fazi postopoma seznanja 

s »pravo« knjigo. Tematsko in likovno je podobna drugi in tretji stopnji laporelle, 

vendar gre že za višji nivo uporabe knjige. 

3. Tretja zahtevnostna stopnja je od 3. oz. 4. leta starosti dalje, ko otroci rokujejo s 

pravimi knjigami s tankimi listi. Poleg drugačne zunanje podobe gre tudi za vsebinsko 

in doživljajsko zahtevnejše besedilo (Kobe, 1987).   
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M. Kobe (1987) izpostavi, da slikanica ni le »tanka ilustrirana knjiga«, temveč celoto gradi 

kombinacija likovnega in besednega dela, ki morata biti neločljivo povezana, da skupaj tvorita 

skupno estetsko sporočilo. Glede na ustvarjalni postopek avtorica deli slikanice na tri 

modele (Haramija & Batič, 2013, str. 33–36):  

1. Avtorska slikanica: Avtor ustvari tako besedni kot tudi likovni del. 

2. Tip slikanice, v kateri sta soavtorja stalna sodelavca: 

a. avtor in ilustrator ustvarjata istočasno, med seboj se dopolnjujeta in spodbujata 

z novimi idejami; 

b. ilustrator ilustrira že celotno oblikovano besedilo, vendar v sodelovanju z 

avtorjem; 

c. ilustrator je popolnoma samostojen pri ilustriranju besedila. 

3.    Tip slikanice, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca: 

a. najprej je oblikovano besedilo, za katerega se kasneje poišče ilustratorja; 

b. najprej je izdelan likovni del, kateremu se doda besedni del.   

 

2.2.4 Interakcija med besedilom in ilustracijo  

Interakcija med besedilom in ilustracijo je zelo pomembna, saj vpliva na zunanjo podobo, 

razumevanje besedila in ilustracije. Različni avtorji pojasnjujejo, kako pomembna so razmerja 

med besednim in slikovnim delom. Nodelman (1996, v Haramija & Batič, 2013) izpostavi 

dejstvo, da ima slikanica vsaj tri zgodbe: eno govorijo besede, drugo prikažejo slike, tretja pa 

nastane s kombinacijo besed in slik. V nekaterih slikanicah lahko tretja zgodba nastane iz 

protislovja, in sicer da ilustrator načrtno predstavi like, dogodke ali prizorišče v nasprotnem 

odnosu, kot so opisani z besedami. M. Nikolajeva (2003, v Haramija & Batič, 2013, str. 30) pa 

poudarja, da je za edinstveni značaj slikanice pomembna prav kombinacija verbalne in vizualne 

ravni. Izpostavi tri možnosti interakcije: simetrično, komplementarno ali stopnjevano. Pri 

simetrični besedni in slikovni del pripovedujeta isto zgodbo, torej se informacije podvajajo. Pri 

komplementarni besede in slike zapolnjujejo pomanjkljivosti. Pri stopnjevani pa slike ali 

besede presegajo druga drugo, tako da razlika med njima ustvari kompleksnejšo dinamiko. Če 

je razlika med njima velika, gre za protislovno ali kontrapunktno dinamiko (sporočilo presega 

sporočila obeh ravni komunikacije), v skrajnosti pa gre lahko za nezdružljivo ali kontradiktorno 

interakcijo, pri kateri slikovni in besedni del tvorita dvoumno sporočilo in od bralca zahtevata 

več razmišljanja. Lawrence R. Sipe (1998, v Haramija & Batič, 2013) ugotovi, da zaradi 

različnih načinov interakcij med besedilom in slikami branje slikanice ni samo linearno, saj 

slike zaustavljajo naše branje in zahtevajo, da se premikamo naprej in nazaj, da lahko povežemo 

vse dele skupaj. Hkrati izpostavi, da je potrebno večkratno branje, saj nikoli ni mogoče v celoti 

razumeti vseh pomenov besed in slik ter odnosov med njimi (Haramija & Batič, 2013, str. 29–

35).  

Joseph Schwarcz (1982, v Haramija & Batič, 2013, str. 34–35) je med prvimi predstavil 

tipologijo odnosov med besedami in slikami – lahko gre za usklajenost ali odmikanje. 

Taksonomijo oziroma tipologijo odnosov med slikami in besedami je razdelil na številne 

podkategorije: 

1. Usklajenost. Gre za odnos med slikami in besedami, ko ilustracije potrjujejo 

informacije, ki so predstavljene v besednem delu. Gre za odnos, pri katerem se 

interakcija med sliko in besedilom dopolnjujeta v smiselno celoto. To kategorijo 

razdelimo na različne odnose: 

a. redukcija (ilustracija poenostavi besedilo); 
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b. elaboracija (ilustracija razširi besedilo) ali ojačanje (vnos elementov v 

ilustracijah, ki ustavljajo potek zgodbe) ali razširitev (ilustracija razširi 

preprosto trditev); 

c. dopolnjevanje (ilustracije so komplementarne z besedilom); 

d. izmenično napredovanje (nekateri deli zgodbe so predstavljeni le enkrat, ali v 

besednem delu ali v ilustraciji, besedilo in ilustracije se izmenjujejo pri 

nastajanju zgodbe). 

2. Odmikanje. Poznamo dva načina:  

a. nasprotovanje/odtujevanje/protislovje; 

b. kontrapunkt (besedilo in ilustracija predstavita dve različni, a povezani zgodbi). 

M. Kobe (1987, str. 37–38) glede na urejenost besednega in likovnega dela predstavi naslednje 

tipe:   

1. Klasična slikanica: Besedilo in ilustracija sta samostojna elementa. Enakomerno se 

izmenjavata celostranska ilustracija s celostranskim besedilom. Po navadi je stran z 

besedilom obrobljena z ilustracijskimi elementi.  

2. Slikanica, pri kateri se ilustracija razlije »čez svoj rob«: Ilustracije se razširi čez obe 

strani in tudi med besedilo. Besedilo ni strogo strnjeno čez eno stran, vendar je 

razdeljeno v več odlomkov, ki so smiselno povezani ali vkomponirani v ilustracije.  

3. Slikanica z močno prepletenostjo: Besedilo je močno prepleteno z ilustracijo. Ilustrator 

lahko besede ali del besedila ali celotno besedilo preoblikuje v grafično podobo in ga 

vključi v ilustracijo. 

2.2.5 Temeljna izhodišča za določanje kakovosti slikanic 

Poznavanje elementov slikanice in njene forme omogoča bralcem poglobljeno razumevanje in 

doživljanje, pri čemer lahko govorimo o posebni vrsti umetnosti. Kot pri ostalih vrstah 

umetnosti je tudi pri slikanici pomemben odnos med obema poloma. Torej ne gre le za izbor 

besed in ilustracij, temveč za odnos med vsemi elementi, ki ustvari slikaniško obliko oz. formo 

(Haramija & Batič, 2013, str. 37–41): 

1. Kakovost literarnega dela. Spoznavna, etična in estetska vrednost je pomembna tako 

za kakovostna literarna dela kot tudi za kakovostne ilustracije. Hkrati je pomembno, da 

se ne poudarja le ene vrednosti, ki lahko delo skrči na propaganden ali moralističen 

nivo. Zato sporočilnost ni edini kriterij za izbiro, saj strogi vzgojni cilj lahko povzroči 

moraliziranje. Poleg tega mora biti jezikovno ustrezno, kakovostno in primerno 

otrokovemu razvoju in njegovi zmožnosti razumevanja. Hkrati je pomembna etična 

funkcija, saj dela ne smejo vzbujati nestrpnosti zaradi razlik v družbi (npr. rasa, vera, 

spolna usmerjenost).  

2. Uporaba različnih metod branja. M. Kordigel Aberšek (2008, v Haramija & Batič, 

2013) zagovarja različne metode branja, kot so: metoda večkratnega branja, metoda 

družinskega branja, metoda branja na deževen dan, metoda branja v nadaljevanjih, 

metoda žepne pravljice. 

3. Razmerje med branjem domače in prevedene literature. Pomembno je branje 

različne literature, tako domače kot tudi tuje. Avtorici zagovarjata, da naj se razmerje 

nagiba k izvirni slovenski slikanici.  

4. Razmerje med branjem klasične in sodobne literature. Učenci morajo spoznati tako 

klasične/kánonske kot tudi sodobne literarne like in njihovo ilustrirano podobo. 

Postopoma pa tudi sodobnejšo literaturo in sodobnejše upodobitve klasičnih literarnih 

likov (npr. obstajajo različne upodobitve Jurija Murija v Afriki). 
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5. Primerna tematika. Za bralni užitek otroka je najbolj pomembna tema oz. vsebina 

besedila, zato mora ta biti primerna starosti otrok, medtem ko so ugotovitve pokazale, 

da ni pomembno, kdo nastopa kot glavni literarni lik (npr. otroci, živali, igrače ipd.).  

6. Navajanje otrok na razlikovanje leposlovnih in informativnih slikanic. Otroci se 

morajo seznaniti z različnim gradivom, ob njem razumeti razlike v jeziku ter ustreznost 

ilustracij.  

7. Raznolikost literarnih besedil glede na književno zvrst, vrsto ali žanrsko pripadnost. 

8. Raznolikost slikanic glede na ilustrativne možnosti. 

Avtorici D. Haramija in J. Batič (2013) se strinjata, da je vrednotenje slikanic celostno, pri 

čemer se upošteva besedilo, ilustracije in celostno oblikovanje vseh teh elementov. Medtem pa 

avtorica B. Hlevnjak (2000, v Haramija & Batič, 2013) poudari, da slika na prvi pogled bolj 

odstopa od besedila, zato je vrednotenje slikanic v večji meri odvisno od ilustracij.  

Zupančič (2012, str. 9–11) izpostavi kriterije, ki so pomembni za določanje kakovosti 

ilustracij. Izpolnjeni morajo biti kriteriji anatomske ustreznosti likov, zakonitosti upodabljanja 

prostora, razpoloženja besedila, ustreznosti izbire likovnih tehnik, materialov in izraznih 

načinov ter ilustratorjevega osebnega sloga. Za kakovostno ilustracijo je značilno, da so 

vključena osnovna načela likovne gradnje. Vsi likovni elementi morajo biti med seboj skladni 

in celostni. Kakovostna ilustracija ne sme vsebovati nepotrebnih likovnih elementov, ampak 

mora biti likovno prečiščena. Avtor poudari pomembnost upodobitve likov in prostora. 

Upodobitev likov pokaže risarske sposobnosti ilustratorja. Živa bitja, ne glede na to, ali so 

upodobljena realistično ali karikaturno, so podvržena risarskim zakonitostim in pravilom 

anatomije ter konstrukcije. Pregibi telesa in njegovih delov morajo biti anatomsko pravilni, 

odnosi med deli pa v smiselnem sorazmerju. Upodobitev prostora se kaže glede na perspektivo 

gledanja. Kakovostna ilustracija naj bi vsebovala zanimive perspektive gledanja, kot so na 

primer poudarjena žabja perspektiva (pogled od spodaj) ali ptičja perspektiva (pogled od 

zgoraj). Pri tem je pomembno, da je na eni ilustraciji vse postavljeno v enoten prostor in iz iste 

perspektive gledanja. Torej morajo biti vsi predmeti in osebe na ilustraciji postavljeni v prostor 

po enaki prostorski logiki.  

Tabela 1: Kriteriji za določanje kakovostnih ilustracij (Zupančič, 2012, str. 14) 

 »Dobra ilustracija Slaba ilustracija 

L
ik

o
v
n

i 
k

ri
te

ri
ji

 jasno, likovno urejeno prenasičeno, likovno neurejeno 

poudarjeno likovno bistvo, 

odsotnost nepotrebnega 

likovni klišeji, šablone, stereotipi, prisotno 

nebistveno 

anatomsko pravilna risba, 

upoštevani prostorski ključi, enovito 

upodobljen prostor 

anatomsko zgrešena risba, neupoštevanje 

ali nekompatibilnost prostorskih ključev, 

nelogično upodobljen prostor 

prisotna individualna nota neosebna upodobitev 

V
se

b
in

sk
i 

k
ri

te
ri

ji
 

namenu ustrezna upodobitev 

(humorna, karikaturna, tragična, 

zlovešča, žalobna …), brez 

vsebinskih nepotrebnosti  

kičasta, osladna upodobitev (solzavo, 

patetično, idealizirano …), banalni 

vsebinski dodatki 

ustrezna vsebina: didaktično 

premišljena, poučna, razumljiva 

sporna vsebina (poudarjeni družbeni, 

spolni, estetski stereotipi), žaljiva vsebina« 
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2.3 LITERARNI LIKI 
 

Zaradi potreb po analizi literarnih likov v magistrskem delu bomo predstavili klasifikacijo 

razdelitve po M. Kobe (1999, str. 6): 

1. otroški glavni literarni lik; 

2. oživljena igrača/oživljeni predmet kot glavni literarni lik; 

3. poosebljena žival kot glavni literarni lik; 

4. poosebljena rastlina kot glavni literarni lik; 

5. poosebljeno nebesno telo/pojav kot glavni literarni lik; 

6. glavni literarni lik, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila. 

Podrobneje bomo predstavili literarni lik otroka in poosebljene živali, saj sta v izbranih 

slikanicah najpogostejša glavna literarna lika.  

 

2.3.1 Otroški glavni lik 

Glede na to, da so pravljice namenjene otrokom, je logično, da je najpogostejši glavni literarni 

lik prav otrok, saj je tema otroštva njim poznana in najbolj razumljiva. Glavne motivno-

tematske in morfološko-strukturne značilnosti pravljic z otroškim glavnim literarnim likom 

so (Kobe, 1999, str. 6–11): 

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

2. Sintetična dogajalna linija: dogajanje je po navadi omejeno le na manjši izsek iz 

vsakdanjika otroka. 

3. Glavni literarni lik: je sodoben mestni otrok (od predšolskega do zgodnje šolskega 

obdobja). V tem obdobju je značilna igra ter doživljanje realnega in irealnega sveta še 

vedno kot dve enakovredni resničnosti.  

4. Liki odraslih ljudi: so pogosto navzoči kot stranske vloge, medtem ko je otrok 

središčni lik. Odrasli liki sicer lahko sprožijo stisko ali konflikte pri otrocih, vendar 

njihova vloga ostaja v ozadju, na robu dogajanja.  

5. Dogajanje poteka na dveh ravneh: realni in irealni. Po navadi irealni/fantastični 

elementi vdirajo v vsakdanjo realnost otroka. Na irealni/iracionalni ravni otroci lažje 

razrešujejo stiske in probleme, s katerimi se spoprijemajo v realnem svetu, zato je irealni 

svet za otroški lik eksistencialno pomembnejši od realnega. 

6. Dogajalni prostor in čas: sta na realni ravni. Prostor in čas sta v sodobnosti, po navadi 

sodobno mestno okolje z zaznamovanimi tehnološkimi napredki. 

7. Brez moraliziranja: je značilnost večine pravljic z otroškim glavnim literarnim likom. 

Avtorji so »na strani« otrok in vzbujajo empatijo do otroškega doživljanja sveta.  

8. Ostale značilnosti so vezane na irealnost, česar v naših izbranih slikanicah ni, zato jih v 

nadaljevanju ne bomo podrobneje predstavili. 
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2.3.2 Živalski glavni lik 

Drugi najpogostejši lik, ki nastopa v izbranih slikanicah, je poosebljena žival, zato bomo 

podrobneje predstavili še poosebljeno žival kot glavni literarni lik (Kobe, 2000, str. 6–12): 

1. Glavni literarni lik: poosebljena žival. Ko liki dobijo antropomorfne značilnosti, se te 

po navadi nanašajo na otroško držo in dikcijo. 

2. Stranski liki: so po navadi ljudje (ali otroci), lahko pa tudi poosebljene živali. 

Komunikacija med glavnim likom in ostalimi človeškimi liki je lahko vzpostavljena, ni 

pa to vedno nujno.  

3. Sintetična dogajalna linija: je stalnica vseh obravnavanih pravljic. 

4. Dvodimenzionalnost oz. dvoplastnost: dogajanje se dogaja na realni in irealni ravni.  

5. Funkcija glavnega lika: antropomorfen glavni literarni lik se sooči z realnim svetom 

ljudi in s tem ustvari dvoplastnost dogajanja. Tudi v tem tipu pravljice lahko pride do 

komunikacije z ljudmi, vendar ni nujno. 

6. Dogajalni prostor in čas: po navadi gre za urbano sodobno okolje.  

7. Pripovedovalec, pripovedni položaj: zorni kot glavnega literarnega lika v 

obravnavanih pravljicah je skozi oči glavnega lika, torej gre za personalni pripovedni 

položaj.  

8. Sporočilo: brez moraliziranja. 

 

2.3.2.1 Mladinska animalistična književnost 

Živalski literarni liki, imenovani zooliki, so zelo pogosti v otroški književnosti (do pribl. 11. 

leta). Priljubljenost lahko povežemo s kognitivnim razvojem otroka, pri katerem je v zgodnjem 

otroštvu po Jeanu Piagetu značilen animizem. Animizem je značilen v obdobju med 2. in 7. 

letom starosti – otroci pojavom, predmetom, rastlinam in živalim pripišejo zavestne dejavnosti. 

Pri animizmu gre za mešanje subjektivnosti in objektivnosti, ki sprva izhaja iz asimilacije in 

akomodacije. Pri asimilaciji otrok še prilagaja mišljenje sebi iz znanega ali podobnega okolja, 

medtem ko pri akomodaciji miselne sheme prilagaja okolju (Inhelder, 1978, v Haramija, 2015, 

str. 13). 

Avtorica D. Haramija (2015) termin animalistična književnost oziroma književna 

animalistika uporablja za literarna in polliterarna (literarno-informativna) besedila, v katerih 

je žival glavni književni lik. V evropskem in severnoameriškem svetu teorije književne 

animalistike segajo v sedemdeseta leta 20. stoletja. Začetnik kulturne animalistike je avstralski 

filozof Peter Singer z delom Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals, 

ki je izšlo leta 1975. V delu je postavil temelje o človeku, njegovem ravnanju ter o pravicah 

živali, utemeljil je pojme zooetika, kulturna zoologija/animalistika, književna ekologija ipd. 

(Haramija, 2015). 

Crnković (1990, str. 174) je opredelil štiri možnosti oziroma avtorske pristope za prikazovanje 

živalskega sveta: 

̶ antropomorfno prikazovanje živali: cilj antropomorfnosti ni prikaz resničnih lastnosti 

živali, temveč ima drugačen namen;   

̶ prikazovanje živali z dodajanjem človeških lastnosti (npr. dodan govor): uporaba 

dodanih lastnosti olajša in omogoča hitrejše razumevanje o tem, kaj žival dela in čuti; 

̶ realistično opisovanje živali: temelji na opazovanju; 

̶ kombinacija umetniškega in znanstvenega opisovanja živalskega sveta: znanstveni 

podatki so prepleteni z doživljanjem narave. 
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2.4 DRUGAČNOST 
Današnja družba je vedno bolj raznolika, učenci v šolo prihajajo iz različnih manjšin in 

kulturnih ozadij, vse več je učencev s posebnimi potrebami in številnimi drugimi vrstami 

drugačnosti. Učitelji ali učenci se lahko na drugačnost v šoli odzovejo z nestrpnostjo, 

sovraštvom ali grožnjami. Poskrbeti moramo za strpnost do raznolikosti, saj lahko šolsko okolje 

zaradi nestrpnosti postane žarišče konfliktov (Palomares, 2001).  

2.4.1 Definicija drugačnosti 

Pojem drugačnosti nima jasno določene definicije, saj se razlage na različnih strokovnih 

področjih med seboj zelo razlikujejo in so ohlapne. Vendar je vsem skupno to, da gre za neko 

odstopanje od povprečja – odstopanje je lahko pozitivno ali negativno, gre pa odstop od večine 

oz. povprečnega (Haramija, 2003).  

S. Palomares (2001, str. 8) drugačnost pojmuje kot različnost oz. raznolikost. Vsak ima različne 

kvalitete, značilnosti, vrednote, prepričanja in navade. Poznamo številne drugačnosti – rasno, 

etnično, kulturno, razlike v sposobnostih, socialno-ekonomske razlike, verske razlike ipd.  

Podobna razlaga pojma je tudi zapisana v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SAZU), 

vendar je zelo nejasno opredeljena: 

̶ »drugáčnost  -i ž (ȃ) lastnost, značilnost drugačnega: boleče se je zavedala svoje 

drugačnosti, zato je bila pretirano občutljiva / ne moremo odločati o svoji takšnosti 

ali drugačnosti ♪« 

̶ »drugáčen  -čna -o prid. (ȃ) 1. ki se po lastnostih razlikuje od določenega: drugačen je od 

svojega očeta; poskusiti na drugačen način; to blago je drugačno kot tisto v izložbi / 

pričakoval sem drugačen odgovor; stvar je treba oceniti tudi z drugačnih vidikov / moral bi 

biti drugačen; danes so nam potrebni drugačni ljudje 2. ki ni tak kot navadno, ampak 

spremenjen: danes je nekoliko drugačna / domača vas se mu zdi čisto drugačna ● kmalu bo 

drugačnih misli bo spremenil svoje mnenje; ekspr. ni mu všeč ne v takšni ne v drugačni 

obliki sploh ne; ekspr. zdaj bomo ubrali drugačne strune zdaj se bomo lotili stvari z večjo 

strogostjo ♪« 

 

2.4.2 Toleranca oz. strpnost do drugačnosti 

Toleranca je naučena socialna veščina, ki pomeni strpnost. Strpen človek ni samo oseba, ki ne 

prepoveduje in dopušča brez nasprotovanja, temveč oseba, ki drugačnost tudi spoštuje. 

Tolerantni ljudje imajo tudi željo po sprejemanju novih informacij in so odprti za novosti, ki 

niso v skladu s stereotipi. Strpnost torej obsega tudi zmožnost spreminjanja mišljenja, ki je 

značilna za ljudi, ki so odprti in usmerjeni v osebnostno rast. Netoleranca do drugačnosti je 

lahko prisotna v različnih oblikah: rasizem, seksizem, antisemitizem, verski fanatizem, 

homofobija in tudi diskriminacija starostnikov (Palomares, 2001, str. 7–8). 

2.4.3 Stališča 

Stališča sodijo med najpomembnejše temelje socialne psihologije, saj stališča usmerjajo naše 

vedenje. Zaradi povezanosti stališč z obnašanjem so ključna pri oblikovanju predstav o nas 

samih ter o drugih (Nastran - Ule, 1994). Vsako stališče ima tri osnovne komponente: 

kognitivno, emocionalno in motivacijsko. Kognitivna komponenta obsega znanje in predstave 

o stvareh. Emocionalno komponento sestavlja vrednotenje teh vedenj, in sicer si na podlagi 

našega znanja o stvareh izoblikujemo čustven odnos. Motivacijska komponenta pa pomeni 

pripravljenost za akcijo, torej bomo hitreje ukrepali v situacijah, pri katerih smo čustveno bolj 

navezani. Vrednost naštetih komponent je lahko različna in te se s časom tudi spreminjajo 

(Svetina, 2002, str. 30–32). 



Tjaša Tratnjek, Tema istospolnosti v slikanicah 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

12 

 

2.4.4 Stereotipi 

Če je objekt stališč oseba, govorimo o stereotipu (Nastran - Ule, 1994). Stereotipi so 

poenostavljena posplošitev določene skupine ljudi, pri kateri niso upoštevane individualne 

razlike posameznikov (Palomares, 2001, str. 8). 

 

2.4.5 Predsodki 

Kadar so stališča oblikovana na nepreverjenih dejstvih in govoricah, to poimenujemo 

predsodki. Za predsodke je značilno, da (Svetina, 2002, str. 35–36): 

̶ je odnos do objekta negativen; 

̶ temeljijo na neosnovanih, nepopolnih ali neresničnih informacijah. Večinoma se 

predsodki razvijejo, ko o določeni stvari premalo vemo ali pa so naše informacije le 

enostranske; 

̶ spremljajo močna čustva do objektov. Pogosto gre za negativna čustva, predvsem gnus, 

prezir, vzvišenost, lahko tudi strah in negotovost; 

̶ so zelo odporni proti spremembam. Zaradi močnih čustev je izjemno težko spremeniti 

predsodke, kljub logičnemu prepričevanju in dejstvom, ki so v nasprotju s 

posameznikovim mišljenjem. 

 

Predsodki nastanejo na podlagi različnih dejavnikov. Oblikujejo se lahko v procesu 

prilagajanja skupini, v kateri živimo. Po navadi se zgodi, da se prilagodimo na življenje v 

določenem okolju in nenačrtno prevzamemo stališča. Predsodki se lahko oblikujejo tudi zaradi 

prevzemanja tradicionalnih norm, ki so nastajala in se prenašala skozi več generacij. Po 

navadi se teh predsodkov niti ne zavedamo, dokler nismo postavljeni v določen konflikt (npr. 

predsodki pridejo do izraza šele, ko dekle predstavi fanta črnca svojim staršem). Predsodki 

lahko nastanejo tudi kot posledica različnih osebnostnih lastnosti in ekonomske situacije 

ljudi, do katerih imamo predsodke (Svetina, 2002, str. 36).  

 

Najbolj problematični so negativni etnični in rasni predsodki, saj temeljijo na odklanjanju in 

sovražnosti do pripadnikov posameznih skupin, npr. črncev, Židov, homoseksualcev itd. 

Vsak ima lahko drugačne predsodke, ni pa nujno, da se vsi predsodki manifestirajo – lahko se 

v blažji ali težji obliki (Nastran - Ule, 1994).  

 

Avtorji poudarjajo pet stopenj izražanja predsodkov (Nastran - Ule, 1994):  

1. ogovarjanje – izražanje antipatij (npr. šale, vici);  

2. izogibanje – socialna distanca do pripadnikov na individualnem (npr. druženje, 

intimnejši kontakti) ali družbenem nivoju (npr. zakonske norme);  

3. diskriminacija – preprečevanje dostopa ogroženih skupin do nekih občih dobrin (npr. 

neenake možnosti šolanja, zaposlovanja ipd.);  

4. nasilje – fizični vpliv na življenje (npr. prepovedan vstop, fizično nasilje); 

5. genocid – iztrebljanje ali preganjanje skupin. 
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2.4.6 Drugačnost v šoli 

»Najvišji dosežek izobraževanja je strpnost«  Hellen Keller (v Palomares, 2001, str. 14). 

Šola sicer ne more odpraviti nestrpnosti in diskriminacije, lahko pa z uvedbo norm, pravil in 

sankcij izboljša odnose ter zmanjša napetost in konflikte do drugačnih. Pomembno je, da šolska 

klima sprejema drugačnost ter da učenci s pomočjo raznolikosti bogatijo svoje izkušnje 

(Palomares, 2001).  

 

Avtorica S. Palomares (2001, str. 10–12) predstavi nekaj postopkov za razbijanje stereotipov 

in predsodkov ter preprečevanja diskriminacije: 

̶ Srečanja z drugačnostjo: učenci naj spoznavajo različne ljudi z različnimi mnenji, 

izmenjujejo naj si mnenja in izkušnje. Raziskave so pokazale, da več kot učenci vedo o 

etničnih skupinah, bolj tolerantni so do pripadnikov te skupine. 

̶ Skupinsko delo ali sodelovalno učenje: učenci pri igri v skupini ter skupinskem delu 

razvijajo pozitivna stališča drug do drugega. V heterogenih učnih skupinah se učenci 

seznanijo z medsebojnimi razlikami, se spoznavajo med seboj in učijo drug od drugega.  

̶ Zagotavljanje priložnosti za pozitivno socialno izkušnjo: učenci morajo doživeti čim 

več pozitivnih socialnih izkušenj z ostalimi vrstniki. Socialni stiki razvijajo 

razumevanje in spoštovanje vrstnikov. 

̶ Spreminjanje mnenj, ki so osnovana na predsodkih: kadar učenci izražajo 

predsodke, jih učitelj ne sme potlačiti, temveč jih mora nadomestiti z novimi stališči. 

Npr. če ima učenec negativno mnenje o sošolcu, ga spodbudimo k iskanju vsaj ene 

pozitivne lastnosti in ga postopoma usmerjamo k nadomeščanju negativne misli s 

pozitivnimi. 

̶ Razvijanje veščin kritičnega mišljenja: s kritičnim in analitičnim mišljenjem najlažje 

razbijamo predsodke ter s tem razvijamo strpnost in zavzetost za prenos strpnosti v 

naslednje generacije.   

Učitelji in ostali strokovni delavci na šoli imajo velik vpliv na učence, zato jim moramo 

pomagati razvijati spoštovanje in strpnost do drugačnosti. Avtorica S. Palomares (2001, str. 13–

14) svetuje: 

̶ da naj učitelji uporabljamo knjige in druga gradiva, ki obravnavajo otroke različnih 

starosti, sposobnosti, socialnoekonomskega statusa, različnih etničnih skupin in ras. Pri 

tem je pomembno, da so gradiva kakovostna in razlike prikazujejo občutljivo in 

realistično; 

̶ da naj dobro spoznamo učence in vse enako obravnavamo, da se bodo učenci kljub 

razlikam počutili sprejete in enake; 

̶ da učence usmerjamo k zaznavanju in razumevanju občutkov drugih. Empatični učenci 

po navadi ne sklepajo na podlagi stereotipov in predsodkov; 

̶ da pri načrtovanju učnih ciljev skrbno premislimo o učnih stilih, ki jih uporabljajo 

učenci. Pri tem smo pozorni, da načrt uporabimo za okrepitev občutka individualne 

identitete pri vsakem učencu; 

̶ da pomagamo učencem razumeti podobnosti in razlike med skupinami in znotraj 

skupine; 

̶ da se prepričamo, da učenci razumejo, zakaj so predsodki nepravični. Poudarjajmo 

načelo, da smo vsi enaki in nihče ne sme biti izločen zaradi drugačnosti; 

̶ da učencem postavljamo zahtevnejša vprašanja, ki prisilijo h kritičnem razmišljanju in 

so jim v izziv; 

̶ da pripravljamo srečanja, na katerih učenci spoznavajo različne ljudi iz različnih okolij. 
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Avtorica M. Pan (2009) pa se z zadnjo trditvijo ne bi strinjala, saj trdi, da pri vodenju skupin 

otrok, kljub številnim vprašanjem, nikoli ne predstavi svoje spolne usmerjenosti. In pravi: 

»Revoltirajo me načini, ko po šolah hodimo invalidi, slovensko govoreči črnci, lezbijke in 

podobni, z namenom, da bi mladini približali »drugačne« in zmanjšali stereotipe o njih. Takšen 

način je ponižujoč do cirkuške banalnosti« (Pan, 2009, str. 193). 

2.4.7 Drugačnost v literaturi 

Tema drugačnosti pa je vse pogostejša v mladinski književnosti. V Sloveniji je na voljo vedno 

več izvirnih in prevedenih slikanic s to tematiko, ki imajo spoznavno in etično funkcijo, in sicer 

stremijo k sprejemanju drugačnosti ter spodbujanju strpnosti do drugačnih. V slikanicah 

prevladujeta predvsem dva vidika drugačnosti – telesna drugačnost in drugačno ravnanje oz. 

odzivanje (Haramija, 2003).  

Avtorica D. Haramija (2003) izpostavi teme drugačnosti, ki se najpogosteje pojavljajo v 

slikanicah: 

̶ Fizična drugačnost (invalidnost): fizični primanjkljaj glavnega književnega lika. 

Stranske osebe tak lik po navadi sprva zavračajo, kasneje pa ga sprejmejo. Pogosto se 

tudi izkaže, da je kljub svoji hibi nadpovprečen na nekem drugem področju, npr. 

Veveriček posebne sorte (Svetlana Makarovič in Marjan Manček) – Veveriček sicer ne 

more skakati, vendar je v znanju matematike in na drugih področij najpametnejši v 

gozdu.   

̶ Rasna drugačnost: zavračanje na podlagi rasnega razlikovanja. Npr. Drugačen 

(Kathryn Cave in Chris Riddel) medvedek se je zelo trudil biti podoben ostalim bitjem, 

vendar ga ostali »podobni med seboj« niso sprejeli medse.  

̶ Netolerantnost zaradi  neznanja: drugačno odzivanje na slabo znanje posameznikov 

in posledično izločanje iz družbe. Npr. Tiho, tukaj beremo! (Becky Bloom in Pascal 

Bieta) – volka zaradi slabega branja ostale živali izločijo, a ga kasneje sicer sprejmejo, 

ker se začne tudi lepše obnašati. 

̶ Netolerantnost, ki je posledica meje: konflikti zaradi mej. Gospod Cipek in gospod 

Kapic (Birta Muller) se začneta prepirata zaradi novonastale rdeče meje nad njuno 

hišico.  

̶ Nestrpnost zaradi nesprejemljivega vedenja: izločitev posameznika zaradi 

njegovega slabega vedenja. Npr. Godrnjava pikapolonica (Eric Carl) – pikapolonica se 

želi pretepati z vsemi, a kasneje spozna, da bo sprejeta v družbi le, če bo prijazna. 

̶ Drugačnost zaradi nerazumevanja:  neko vedenje si opazovalci drugače razlagajo in 

se mu zato posmehujejo. Npr. Izgubljeni nasmeh (Philipp Gossens) – deklico 

posmehujejo zaradi nasmeha, ki ga je namenila fantu.  

Avtorica D. Haramija (2003) poudari, da otroci pri branju besedil na temo drugačnosti 

potrebujejo posrednika, po navadi odraslo osebo, saj ima več znanja in lahko pride do 

različnega razumevanja. 

Avtorica L. Praprotnik - Zupančič (2003) pa se sprašuje, kaj sploh je drugačnost v 

književnosti. Glede na to, da smo si vsi različni med seboj, je težko postaviti stroge kriterije, 

katera literatura je drugačna od drugih oz. katera literatura obravnava temo drugačnosti. 

Poudari, da je potrebno upoštevati časovni in družbeni kontekst, v katerem je nastala. Poleg 

tega, da je tema odvisna od družbe in časa, je odvisna tudi od avtorja, saj ima vsak avtor lasten 

umetniški slog pisanja in vsak lahko to tematiko opiše na drugačen način. Pred desetletji je 

prevladoval idealistični in pozitivistični način pisanja za otroke in bi vsako pisanje o 

nestrpnosti, nasilju, alkoholizmu, invalidnosti in smrti pomenilo veliko drugačnost. Pravzaprav 

so te teme že bile prisotne v prastarih pravljicah, vendar je prevladoval simbolični in preneseni 
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nivo. Danes pa o takih temah ne pišejo več na simbolni ravni, zato se pogosto zdi, da je današnja 

literatura bolj kruta in po mnenju odraslih (staršev) neprimerna za branje. Vendar danes 

omenjene teme niso več tabu, ampak so celo zaželene. Poleg tem o drugačnih posameznikih 

so aktualne tudi teme o težavah z drogami, priseljevanjem, razpadanjem klasične družine, 

neozdravljivih sodobnih bolezni, ekoloških katastrofah, vojnah, terorističnih napadih, 

istospolnosti in številnih drugih temah (Praprotnik - Zupančič, 2003). 

L. Praprotnik - Zupančič (2003, str. 63) izpostavi pomembno vprašanje, ali so vse te teme sploh 

primerne za otroke vseh starosti. Številne problemske teme so sicer vezane na odrasli svet, zato 

se zdi, da ni smiselno obremenjevati otrok z odraslimi temami, saj lahko dosežemo nasprotni 

učinek, kot pa spodbujanje tolerantnosti otrok. Pri tem je pomembno, da teme drugačnosti 

izbiramo, ko opazimo, da se dotika otroškega sveta, in ne zato, ker je nekaj trendovsko. Teme, 

ki ne ustrezajo določeni starostni skupini otrok in določenemu okolju, lahko povzročijo več 

škode kot koristi. Zato moramo pri obravnavi takih tem ravnati zelo odgovorno.  

Avtorica M. Pezdirc - Bartol (2016, str. 71) problemske teme v slikaniški obliki za otroke 

razdeli v tematske sklope: 

̶ bojazen pred nesprejetjem: samopodoba, osamljenost, prijateljstvo, drugačnost, 

večkulturnost, motiv tujca, predsodki, ksenofobija; 

̶ odnosi v družini: rojstvo sorojenca, ločitev staršev, smrt bližnjega, istospolne zveze; 

̶ strahovi: tema, pošasti; 

̶ bolezen: invalidnost, razvojne motnje, posebne potrebe, zdravniki, življenje v 

bolnišnici; 

̶ izražanje (negativnih) čustev: jeza, žalost, slaba volja …  

M. Pezdirc - Bartol (2016, str. 70) izpostavi dejstvo, da je vprašanje drugačnosti tesno 

povezano z vprašanjem identitete. Po navadi je drugačnost predstavljena negativno, zato 

takrat govorimo o zaznamovani ali stigmatizirani identiteti. Stigma se pojmuje kot družbeni 

odnos, ki se plete okoli določene lastnosti/posebnosti, ki jo družba v svoji normiranosti 

diskriminira. Identiteta se razvija že od otroštva dalje, zato je slikanica kot prva oblika knjige 

zelo pomembna pri sprejemanju drugačnosti in oblikovanju lastne identitete.  

M. Pezdirc - Bartol (2016) poudari pomen kakovosti pri slikanicah na temo drugačnosti. 

Načeloma naj bi take slikanice spodbujale k razvoju tolerantnih in sočutnih otrok, vendar vse 

teme niso primerne za otroke vseh starosti, zato mora biti izbira slikanic dobro premišljena. 

Včasih niti ni jasno, komu so namenjene tovrstne slikanice – ali otrokom, ki so drugačni; ali 

večini, da spozna drugačnost in ravnanje z njo; ali staršem in učiteljem/vzgojiteljem. Poleg tega 

tudi ni vedno jasen namen, torej ali je slikanica namenjena poudarjanju etičnih standardov 

družbe ali poučevanju o drugačnosti in pomoči pri vključevanju. Največji problem pa je v 

kakovosti slikanic, saj te vplivajo na etično funkcijo. Temeljno vprašanje, ki ga avtorica 

poudarja, je, kako lahko slikanice s poudarjenim etičnim in spoznavnim namenom na bralca 

sploh dosegajo estetsko vrednost branja besedila? Predvsem za mladinsko književnost, še 

posebej v slikaniški obliki za otroke, je najprej pomembna literarno-estetska vrednost besedila, 

ki šele nato lahko razvije etični vidik. Tovrstne slikanice zahtevajo pisateljsko znanje in 

strokovnost na področju določene problematike, saj lahko avtorji zaradi nepoznavanja hitro 

oblikujejo klišeje, stereotipe ali predsodke. »Tematiko identitete, drugačnosti, tolerance, 

večkulturnosti, strpnosti in dialoga torej odpira v prvi vrsti kakovostna literatura« (Pezdirc - 

Bartol, 2016, str. 77). 
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N. Šlibar (2006, str. 23–24) zagovarja, da je »literatura (in umetnost) tista, ki skuša 

neizrekljivemu dati glas, nepojmljivemu dati podobo, nerazumljivemu pa najti odgovor. 

Umetniški prostor je družbeno sprejeti »prostor svobode«, kamor se lahko zateče vse tisto, kar 

je porinjeno na obrobje.« Izpostavi, da taka vrsta literature v veliki meri razvija strpnost do 

besedilne drugačnosti. Vendar poudari, da le kakovostna literarna dela razbijajo predsodke in 

razvijajo strpnost do drugačnosti (Šlibar, 2006). 

 

2.5 HOMOSEKSUALNOST 
Zaradi potreb empiričnega dela bomo podrobneje predstavili pojma istospolnost in istospolne 

družine ter predstavili temo istospolnosti v literaturi in šoli.  

LGBT je krajšava za širši pojem, in sicer zajema lezbično, gejevsko, biseksualno in transspolno 

skupnost. Izrazi temeljijo na spolni usmerjenosti in identiteti (Magić & Swierszcz, 2012). 

 

2.5.1 Homoseksualnost oz. istospolnost 

Madžarski zdravnik in pisatelj Karoly Maria Benkert je prvi javno uporabil besedo 

»homoseksualnost.« V pismu za ministrstvo za pravosodje je zapisal o »homoseksualnem 

gonu«, ki naj bi bil kriv, da »žrtvi te strasti ni mogoče potlačiti občutij, ki jih v njej sprožajo 

posamezniki lastnega spola« (Pirnar, 2006, str. 11). Danes »homoseksualni gon« imenujemo 

homoseksualnost, osebo pa homoseksualec oz. homoseksualka. V 20. stoletju so prevzeli 

poimenovanje »gay« oz. gej tako moški homoseksualci kot tudi ženske homoseksualke. 

Kasneje pa so ženske prevzele besedo »lezbijke« za svojo spolno identiteto, ki je izhajala iz 

poimenovanja grškega otoka Lesbos (na katerem je imela grška pesnica Sapfo svojo skupnost 

učenk, ki so jo kasneje povezovali z lezbično spolno prakso). V sodobnem času pa se za 

homoseksualnost pojavlja tudi poimenovanje »queer.« Homoseksualnost torej zajema spolno 

nagnjenost do oseb istega spola (Pirnar, 2006). 

2.5.2 Istospolna oz. mavrična družina 

Urednika Kuhar in A. M. Sobočan (2010) izpostavita nejasno poimenovanje družin z 

istospolnimi starši. Družino lahko poimenujemo na dveh ravneh – glede na formo družine, 

npr. nuklearna, jedrna, enostarševska, razširjena družina; in glede na spolno sestavo staršev v 

družini. Najpogostejši slovenski izraz je istospolna družina, v angleško govorečih državah je 

delitev bolj natančna na gejevske, lezbične, biseksualne in transspolne družine (gay, lesbian 

ipd.); v nemško govorečih državah se uveljavlja izraz »mavrična družina« 

(regenbogenfamillie); v frankofnem pa »homoseksualni starši« (homoparantalité). Izraz 

»mavrična družina« izhaja iz simbola LGBT gibanja, ki ga predstavlja mavrična zastava. 

2.5.3 Homofobija  

Homofobija je predsodek, nestrpnost, strah ali sovraštvo do istospolnih, biseksualnih in 

transspolnih oseb. Lahko se izraža v obliki nasilja (verbalno ali fizično) ali diskriminacije. 

Poznamo različne oblike (Magić & Swierszcz, 2012, str. 31–33): 

̶ Ponotranjena homofobija: istospolna ali biseksualna oseba verjame in sprejema, da je 

heteroseksualnost edini pravilni način življenja. 

̶ Institucionalizirana homofobija: oblasti nasprotujejo enakosti LGBT oseb. Lahko se 

pojavi na nivoju zakonodaje, politike, sovražnega govora, prepovedi in drugih oblik 

diskriminacije.  

̶ Homofobno nasilje: zaradi spolne usmerjenosti je prisotno izključevanje, grožnje, 

poškodovanje ali poniževanje teh oseb. Nasilje je lahko fizično ali verbalno, pogosto je 
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posredno – homofobne žaljivke in šale ustvarjajo neprijetno vzdušje, ki posredno 

izključuje, grozi ali ponižuje homoseksualne osebe. Najpogostejša oblika homofobnega 

nasilja je homofobno ustrahovanje, ki se pojavi do istospolnih oseb, do oseb z 

istospolnimi prijatelji ali družinskimi člani ali do oseb, ki po videzu odstopajo od 

tradicionalnega spolnega stereotipa (ni videti kot »pravi« fant, »pravo« dekle). 

 

2.5.4 Homoseksualnost (LGBT) in homofobija v šoli 

Avtorja J. Magić in J. Swierszcz (2012, str. 15–16) poudarita dejstvo, da vidna in jasna podpora 

mladim veliko pomaga, da se v šoli in razredu počutijo bolj varne. Raziskave so pokazale, da 

polovica učencev in dijakov skriva svojo spolno usmerjenost, saj šolsko okolje deluje kot 

»heteronormativno« okolje, ki ne zagotavlja nobene zaščite LGBT učencev. Učitelji lahko s 

svojim govorom in enakopravnim vključevanjem v veliki meri pripomorejo k spoštovanju in 

sprejemanju. Nasilje nad LGBT učenci se s strani vrstnikov lahko izraža na različne načine 

– s homofobnimi zmerljivkami (besede, kot so npr. peder, lezba, toplovodar …), z izogibanjem, 

ustrahovanjem ali drugimi oblikami verbalnega in psihološkega nasilja. Nasilje in pritiski pa se 

lahko pojavijo tudi s strani učiteljev – pogosto je izmikanje vprašanjem na temo spolnosti, 

prisotni so lahko tudi neprimerni komentarji ali odkriti predsodki.   

Razlogi učiteljev za izogibanje tej tematiki so različni, najpogostejši je pomanjkanje strokovnih 

informacij na to temo. Vendar molk o tem ni rešitev, saj le poglablja nevidnost teme in 

oblikuje lažno strpnost. Avtorja poudarita, da govor ni edini način za zmanjševanje 

homofobnega nasilja, vendar je prebijanje molka o tematiki prvi korak k oblikovanju temeljev 

za dialog in ozaveščanje vseh, tako učencev, učiteljev kot tudi drugih strokovnih delavcev (npr. 

snovalcev učnih načrtov), ki imajo lahko večji vpliv na oblikovanje prakse in politike (Magić 

& Swierszcz, 2012, str. 15–16). 

Avtorica C. Mayo (2009) izpostavi, da sicer sovražni govor do homoseksualnosti povzroči 

veliko škodo, vendar tudi vljudni govor ali molk o tem ne prinašata nobene koristi, saj razlike 

zakrivata in onemogočata razpravo o drugačnosti. Pogosto se dogaja, da je vljudni govor v šolah 

edini ukrep pri spremembah šolskega okolja. C. Mayo (2009, str. 137) meni, da »poleg tega 

vljudnostne prakse, na primer raba pravilnih besed za naslavljanje manjšinskih skupin in 

obzirno govorjenje, omogočajo ljudem, ki nadvladujejo, da varujejo vir svoje nadvlade.« S 

pravili govora in vedenjem ustvarjamo le navidezno enakost, ki spodbuja ljudi k prepričanju, 

da z uporabo primernih besed nasprotujejo neenakosti, brez da bi spremenili svoje vedenje 

(Mayo, 2009).  

Avtorja Magić & Swierszcz, (2012, str. 41) poudarita, da imamo učitelji in starši velik vpliv 

na življenje učencev in dijakov, zato se moramo zavedati, da s svojimi stališči in zgledom 

ustvarjamo osnovo za njihovo prihodnost in usmerjamo proces učenja. Kljub temu da učni načrt 

ne vsebuje veliko ciljev na to tematiko, je učitelj dovolj avtonomen ter lahko temo vključi s 

pogovori in drugimi ukrepi.  

Številni homoseksualni učenci zaradi svoje spolne usmerjenosti niso sprejeti v družinskem 

okolju, zato je odgovornost šole še toliko večja, da vsem mladim nudi varno in podporno šolsko 

okolje, ki omogoča učenje in identitetni razvoj (Vončina, 2009). 

V šoli pa se lahko srečamo tudi z učenci s homoseksualnimi starši (torej dve materi ali dva 

očeta, npr. ločeni heteroseksualni par z novim homoseksualnim partnerjem). Avtorica C. 

Donovan (2008) ugotavlja, da je za take učence ključnega pomena potrditev, priznavanje in 

spoštovanje njihovega družinskega življenja, saj potrebujejo varno okolje, v katerem se 

počutijo samozavestne in mu lahko zaupajo svojo družinsko življenje. Kot učitelji moramo biti 
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odprti do drugačnosti, premišljeno vključevati vsebine v pouk (npr. materinski dan, opis moje 

družine) in biti pozorni na morebitne konflikte med učenci ali starši. 

Ideje in predlogi za odpiranje teme v razredu 

Učitelji lahko temo raznolikosti, predsodkov in človekovih pravic obravnavamo na različne 

načine. Vključevanje teme homoseksualnost lahko obogati učno uro in spodbuja občutljivost 

za raznolikost. Pri književnosti, tujih jezikih, umetnosti ipd. lahko vključimo biografije 

umetnikov, pisateljev in drugih oseb iz kulturnega življenja, analiziramo članke, si ogledamo 

LGBT film ipd. Pri tem je potrebno upoštevati, da (Magić & Swierszcz, 2012, str. 53–59): 

̶ ne predstavimo spolne identitete, kot da je to edina pomembna lastnost osebnosti; 

̶ ne dopuščamo homofobnih stališč; 

̶ ne primerjamo istospolnosti s heteroseksualnostjo; 

̶ ne predstavimo spolne usmerjenosti kot problem, izbiro ali alternativo.  

 

2.5.5 Tema homoseksualnosti v literaturi  

O homoseksualnosti se še vedno govori z zadržkom, se tej temi izogiba ali pa izraža številne 

predsodke. Glede na to, da odrasli gledamo na to temo zelo različno, se pojavi problem, kako 

to razložiti otroku. Na to vprašanje pa si otroci lahko poiščejo odgovor tudi sami – pri drugih 

odraslih, pri prijateljih, s pomočjo filmov ali prebiranju knjig.  Številne založbe po svetu si 

prizadevajo, da bi ponudile čim več enciklopedij, leksikonov in slikanic za otroke na to 

tematiko. Avtorica ugotavlja, da je mladinske literature s homoseksualno tematiko na 

slovenskem trgu še zelo malo in si želi, da bi založbe tuje knjige prevedle in jih ponudile na 

našem trgu (Černigoj, 2000).  

Pri projektu No Outsiders (The No Outsiders Project Team, 2008) so učitelji ugotovili, da so 

tovrstne slikanice neprecenljiv pripomoček za soočanje s homofobijo v šoli. Odpirajo možnosti 

pogovora o problematičnih vprašanjih o identiteti, enakosti in raznolikosti ter o spolni 

usmerjenosti, saj na podlagi različnih oblik družin omogočajo lažje razumevanje za vse starosti 

otrok. 

Prva ameriška slikanica s to tematiko je bila izdana leta 1991, in sicer z naslovom Daddy's 

Roommate (avtor in ilustrator Micahel Willhoite), v Evropi je bila ena prvih knjig s to tematiko 

izdana na Danskem leta 1981 z naslovom Jenny Lives with Eric and Martin (avtorica Sussanna 

Bösche, ilustrator Andreas Hansen), medtem ko smo v Sloveniji šele leta 2008 izdali prevedeno 

špansko knjigo Sosedje in prijatelji (avtor Lawrence Schimel, ilustratorka Sara Rojo Pérez). 

Edina izvirna slovenska slikanica pa je bila izdana leta 2014 z naslovom Prva ljubezen (avtor 

Brane Mozetič, ilustratorka Maja Kastelic) (Picco, 2011). 

Danes je na slovenskem trgu na voljo približno deset tovrstnih slikanic. V slovenskem jeziku 

slikanica Prva ljubezen (avtor Brane Mozetič, ilustratorka Maja Kastelic, 2014) in prevedene: 

Rilko in Cvilko (avtorica in ilustratorka Holly Hobbie, 1997), In s Tango smo trije (avtorja Peter 

Parnell in Justin Richardson, ilustrator Henry Cole, 2010), Sosedje in prijatelji (avtor Lawrence 

Schimel, ilustratorka Sara Rojo Pérez, 2008) ter prevedena poučna slikanica Vse naše družine 

(avtorica Alexandra Maxeiner, ilustratorka Anke Kuhl 2012). V tujih jezikih pa lahko v 

knjižnicah najdemo tudi slikanice: v francoščini ali angleščini Mummy never told me (avtorica 

in ilustratorka Babette Cole, 2004), v nemščini König & König (Linda de Haan in Stern Nijland, 

2001) ter v angleščini The family book (Todd Parr, 2010). 
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Tema homoseksualnosti se v literaturi po navadi izraža na štiri načine (Homosexuality in 

Children's Literature. Children's Literature Review, 2019): 

̶ z upodobitvijo homoseksualnih družin, ki živijo enak življenjski slog kot ostale 

heterospolne družine, npr. Daddy's Roommate (Michaell Willhoite, 1991); 

̶ s književnimi deli o odraščanju s homoseksualnimi protagonisti, npr. Deliver Us from 

Evie (M. E. Kerr, 1994); 

̶ z upodobitvijo homoseksualcev kot podpornih književnih likov, npr. Wetzie Bat 

(Francesca Lia Block, 1989); 

̶ z naslovi, ki vključujejo homoseksualnost kot običajen življenjski slog, npr. It's 

Pefectly Normal: Changing Bodies, Growing Up, Sex and Sexual Health (Robie H. 

Harris, 1994). 

Številne knjige so v slikaniški obliki, zato so prav te knjige tarča protesta, saj se številni kritiki 

ne strinjajo z razpravo o spolni identiteti za mlade bralce. Pisateljica Elizabeth A. Ford kot 

spornost slikanic navede strah, česa bi se otroci naučili z branjem – kaj bi spoznali o svoji spolni 

identiteti, ne pa o spolnosti odraslih. Patrick Finnessy poudari, da te knjige niso o seksu, temveč 

o družinah. Poleg tega tudi Cat Yampbell zagovarja, da se otrokom ne predstavi le tipične 

družine arhetipa mati–oče, temveč tudi ostale družinske oblike (Homosexuality in Children's 

Literature. Children's Literature Review, 2019).  
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2.6 PROBLEMSKA KNJIŽEVNOST 
Ker je tema istospolnosti v naši družbi še vedno tabu, bomo predstavili osnovne pojme 

problemske in tabujske književnosti ter razlikovanja med njima.  

2.6.1 Razvoj problemske književnosti 

Zorn (1995, str. 8) se je spraševal, »česa ne sme biti v besedilih za mladino: nemoralnosti, 

nespoštljivosti, bohotnosti, mehkužnosti, dvoumnosti, nenravnosti?« Ni jasno, ali filmi, ki 

prikazujejo umore, spodbujajo otroke k posnemanju ali jih odvračajo od kriminala. Že antična 

literatura vsebuje zapise o umorih, a ne spodbuja posnemanja, temveč vzbuja grozo in katarzo. 

Zato bi se bilo smiselno vprašati, ali moramo otrokom tovrstne filme in literaturo prepovedati, 

da jih ne bi posnemali (Zorn, 1995).  

Avtorica M. Pezdirc - Bartol (2016, str. 71) pojasni, da so se tabuji v mladinski književnosti 

prvič začeli pojavljati v šestdesetih letih 20. stoletja. Sprva so se pojavljale teme o 

neidealiziranem prikazu odraslih in družine (ločitve, samohranilke, alkoholizem, vrstniško in 

družinsko nasilje), o najstniški spolnosti (nezaželena nosečnost in splav) ter o prestopništvu 

in narkomaniji. Drugi val novih tabuiranih tematik se je zgodil v 90.-ih letih, ko se pojavljajo 

teme o homoseksualnosti, bolezni, invalidnosti, spolni zlorabi, samomorih in o smrti. Omenjene 

teme so se pojavljale predvsem v mladinski književnosti za najstnike, medtem ko so začele 

prehajati v slikaniško obliko po letu 1990, do velikega porasta pa je prišlo v 21. stoletju.  

V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja so se problemske teme zelo redko obravnavale, kasneje pa 

se je razvoj obravnave problemskih tem povečal. Vse pogosteje pa so prisotne tudi 

kompleksnejše teme. Z vstopom tabujskih tem v mladinsko književnost se teme postopoma 

detabuirajo (Kos, 2014).  

Saksida (2014, str. 26) pojasni, da so vprašanja problemske in tabujske mladinske književnosti 

zapletena in kompleksna, saj so problemi in tabuji odvisni od konteksta družbe in njenega 

pojmovanja vloge vzgoje, šole, avtoritete in avtonomije učitelja ter ideologije. Velik vpliv 

na problemske teme pa imajo tudi mediji. Glavna vprašanja, katera si zastavlja avtor Saksida 

(2014), so: kdaj govorimo o problemski in kdaj o tabujski književnosti ter kako lahko to 

povezujemo ali ločujemo? Pojasni, da pojmovanja še vedno niso enotna in jasna. 

 

2.6.2 Definiranje in označevanje tabujev 

Saksida (2001, str. 5) pojasni, da je odgovor na vprašanje »kaj je tabu« podobno, kot če bi želeli 

odgovoriti na vprašanje »kaj odrasli v določenem zgodovinskem trenutku pričakujemo od 

otroka in otroške književnosti.« 

Označevanje tabujev izhaja iz razmerja med književnostjo in družbo, in sicer gre za 

prepoznavanje razlik med bralčevimi vrednotami in vrednotami v književnem besedilu. 

Tabujsko je torej tisto, kar se bralcu zdi neprimerno in lahko tudi nesprejemljivo, zato pogosto 

lahko pride do (samo)cenzure takih tem. Pri določanju neprimernosti za otroke imajo v veliki 

meri vlogo starši, saj želijo otroke zaščititi pred problemskimi temami, kot so npr. spolnost, 

nasilje, smrt, saj po njihovem mnenju rušijo njihovo pojmovanje nedolžnega in naivnega 

otroštva (Saksida, 2014, str. 26). 

G. Kos (2014, str. 36) poudari, da »kar je tabu za ene, ni nujno tudi za druge.« Določanje tabujev 

je subjektivno, kar pride do izraza pri književnosti, ko bralci obravnavane teme označijo kot 

tabu. Avtorica posploši na dve strani – prvi so avtorji, ki želijo mladim približati težavne in 

problemske plati življenja, torej se borijo proti tabujem, drugi pa so odrasli bralci, ki 
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nasprotujejo razkritju tabujskih tem. Še vedno ni jasno, kaj točno je tabu, vendar številni 

problemske teme dojemajo kot tabujske teme, ki bi morale ostati skrite (Kos, 2014).  

P. Kovač (1998) se sprašuje, če obstajajo teme, ki jih moramo prikriti pred mladimi. Meni, 

da ne obstaja tema in medij, ki bi ga morali prepovedati otrokom. Otroci in mladi iščejo 

informacije na številna vprašanja in podporo pri reševanju problemov, zato je literatura odlično 

izhodišče. Kot omeni avtorica je pomembno, da jih obvarujemo pred »poplavo praznih 

školjčnih lupin« (Kovač, 1998, str. 78), torej pred nekakovostno literaturo, ter jih naučimo h 

kritičnem premisleku o prebranem in možnosti literarnega užitka.  

Avtorica D. Lavrenčič - Vrabec (2001a) se sprašuje, ali je za otroke 21. stoletja primernejši 

model Motovilke ali model Grdega račka. Ali naj se zgledujemo po vlogi v Grimmovi 

pravljici, v kateri hudobna čarovnica zapre deklico v gozd, da bi jo obvarovala pred grozotami 

sveta? Ali pa je vloga Grdega račka primernejša za današnjega otroka? Andersen v pravljici 

odpira tudi težke in problemske strani življenja. Strokovnjaki so ugotovili, da je dandanes 

odraščanje otrok zahtevnejše in proces odraščanja je daljši. Zaradi sodobne »internetske« dobe 

lahko otroci in najstniki vse informacije pridobijo na spletu, tudi tiste, pred katerimi jih 

odrasli/starši želijo zavarovati.  

Na strokovnem posvetovanju o tabujih (Lavrenčič Vrabec, 2001b) v mladinski književnosti, ki 

je potekalo 26. aprila 2001 v Zagrebu, so se predstavila različna stališča o prisotnosti tabujev. 

Hrvaška bibliotekarka H. Čičko meni, da problemska literatura olajša otrokom in njihovim 

staršem prepoznavanje in razreševanje težav ter poudari, da je za rešitev potrebno sodelovanje 

med otrokom in odraslim. Pri oblikovanju bibliografskega popisa problemske literature 

(hrvaške in prevedene) je ugotovila, da je mladinsko leposlovje tisto področje, ki ima 

najpogosteje vključene tabu teme (Lavrenčič Vrabec, 2001b). 

 

2.6.3 Načini izrekanja tabujev 

Saksida (2001) izpostavi dve vrsti oziroma načina izrekanja tabujev – izrazno in vsebinsko, 

torej na podlagi izbora besed ali na podlagi vsebine oz. teme. V izraznem tabuju tema ni v 

nasprotju z bralčevimi pričakovanji, temveč so v besedilu prisotne »neprimerne, vulgarne, 

nespodobne ali prostaške besede.« Vsebinski oz. tematski tabu se besedila, določena na podlagi 

teme (npr. smrt, nasilje), in ne vsebujejo tabu besed, temveč le pojme, ki so povezani s temo 

(npr. bolezen, strah). 

G. Kos (2014, str. 37) problemske teme razdeli na enajst tematskih sklopov: 

̶ smrt in samomor (tudi poskus samomora); 

̶ psihične motnje; 

̶ fizična hendikepiranost; 

̶ iskanje spolne identitete; 

̶ nasilje; 

̶ mladostniki brez staršev; 

̶ odvisnosti; 

̶ bolezni, 

̶ nezaželena nosečnost in starševstvo; 

̶ delinkventnost; 

̶ rasna nestrpnost; 

̶ politični problemi. 
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Tema je sicer pomembna in osrednja pri označevanju književnih del za problemske oz. 

tabujske, vendar ne more biti edini dejavnik. Glede na sestavine književnega besedila in njenega 

sloga lahko predpostavimo, kaj vse vpliva na sprejemanje oz. zavračanje konkretnega dela. 

Bistveni dejavniki problemskosti kot vsebinske in tabujskosti kot družbeno recepcijske 

oznake so (Saksida, 2014, str. 27–28): 

1. Tema: problemske teme rušijo predpostavko o varnem otroštvu, gre za odstopanje od 

tradicionalnih prikazov odraščanja – prikazane so otrokove stiske, bolečine odraščanja 

in različne vrste drugačnosti (npr. istospolnost). 

2. Perspektiva: problemske teme sodijo v perspektivo oporekanja, v kateri je značilna 

uporniška drža do sveta.   

3. Zgodba: mora vključevati konflikt ali »(samo)poškodbo«, ki je lahko tudi usodna. 

4. Književna oseba: je drugačna od okolice in deluje kot »izobčenec« iz družbe. 

5. Jezik: prisotne so kletvice, vulgarizmi in ostale neobičajne jezikovno-slogovne prvine 

(npr. prvine tujega jezika).  

6. Razpoloženje: s čustvenimi prvinami književnega jezika ustvarja razpoloženje, 

povezano s trpljenjem, umiranjem, spolnostjo ipd. 

7. Subjektivne predstave: o pojmovanju otroštva in o vlogi branja v njem. Ideološki 

koncept otroštva danes lahko pojasnimo na dva načina: »model Motovilke« in »model 

Grdega račka«. »Model Motovilke« ščiti otroke pred stiskami in temnimi platmi 

odraščanja, pogovarjanje o tem pa škodi. »Model Grdega račka« pa odkriva temne in 

problematične strani življenja. 

Torej tabujskost ni le besedilna kategorija, ampak je interakcija besedilnih pomenov in bralčeve 

bralne zmožnosti, njegovih besedilnih izkušenj in ideoloških predpostavk. Poleg besedilnih 

prvin pa na problemskost vplivajo tudi subjektivne predstave bralca o tem, katere teme so 

primerne za branje in katere ne. Zaradi subjektivnih in družbenih predpostavk hitro pride do 

cenzuriranja in označevanja knjig kot neprimernih, kljub temu da niso problemske. Ena izmed 

takih knjig je slikanica In s Tango smo trije, ki je bila v Ameriki označena kot »protidružinska, 

homoseksualna, neprimerna za otroke« ipd., medtem ko je bila v Sloveniji leta 2010 označena 

kot dobra knjižna novost. Slikanico bomo v empiričnem delu tudi analizirali in ovrgli oz. 

potrdili »ameriške« oznake za neprimernost (Saksida, 2014, str. 29). 

 

2.6.4 Branje problemske književnosti 

Branje problemske mladinske književnost zahteva bralni dogodek, pri katerem gre za 

vodeno skupinsko branje in razpravljanje o književnosti, take oblike so npr. pouk, bralna 

značka, domače branje, Cankarjevo tekmovanje. Bralni dogodek se od prostočasnega branja 

razlikuje v bralni motivaciji, izbiri besedil in dejavnosti. Bralna motivacija pri prostočasnem 

branju je odvisna od notranje motivacije posameznika, medtem ko pri vodenem branju 

prevladuje zunanja motivacija. Bralec pri prostočasnem branju sam izbira književna dela na 

podlagi svojih želj in zanimanj, medtem ko pri bralnem dogodku mentor izbere seznam gradiva, 

ki je enak za vse udeležence. Dejavnosti pri bralnem dogodku so vodene, mentor sistematično 

vodi bralni dogodek, tako da se bralci kritično izražajo in utemeljujejo svoje mnenje. Mentor 

mora razvijati kritično branje, medtem ko gre pri prostočasnem branju le za užitek pri bralnem 

doživetju. Tako ima mentor pri bralnem dogodku pomembno vlogo in mora oblikovati bralne 

naloge različnih zahtevnosti, zato da utemelji oz. nadomesti prvotne odzive o prebranem ter z 

nalogami poglobi bralno doživetje ter kritično analizo prebranega. Bralne naloge morajo 

vsebovati: priklic besedilnih informacij, razumevanje (teme) s sklepanjem ter vrednotenje 

besedila  (Saksida, 2014, str. 30–31). 
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2.7 KRITERIJI IZBIRE KAKOVOSTNIH KNJIG 
 

D. Haramija (2011) je predstavila kriterije, ki so pomembni za izbiro kakovostnih knjig. 

Posrednik pri branju mora biti pozoren na: dolžino besedila, na zanimivost teme in na 

kakovost besedila ter ilustracij. Ker gre v slikanici za interakcijo besedila in ilustracije, je 

izbira tovrstnih knjig še zahtevnejša, saj se moramo v slikanicah izogibati kiču v besedilu in 

kiču v ilustracijah.  

Najpomembnejši kriteriji za izbiro kakovostnih knjig so tematska, jezikovna in oblikovna 

primernost knjig. Avtorica kriterije razdeli na deset kategorij (Haramija, 2011, str. 33–35): 

̶ Kakovost literarnega dela. Spoznavna, etična, estetska vrednost besedila (in 

ilustracije). Pri obravnavi slikanic in ilustriranih knjig je pomembna tudi kakovost 

ilustracij in njena interakcija z besedilom. Spoznavna, estetska in etična komponenta se 

morajo združevati v celoto in tvoriti besedno umetnost. Ne sme biti prisoten le vzgojni 

cilj, saj ta lahko hitro zaide v moraliziranje. Besedilo mora biti jezikovno kakovostno in 

primerno otrokovemu razvoju, torej njegovi zmožnosti razumevanja besedišča. Zelo 

pomembna je etična funkcija, saj izbrana dela v šoli ne smejo vzbujati nestrpnosti do 

razlik med ljudmi, temveč so literarna dela dobro izhodišče za razvijanje tolerance do 

drugačnosti. 

̶ Skladnost z učnim načrtom. 
̶ Razvijanje različnih metod ob spoznavanju literature. Pri pouku je pomembna 

uporaba različnih metod – metoda večkratnega branja istega besedila, branje v 

nadaljevanjih, branje na deževen dan, žepna pravljica, družinsko branje. Poleg tega pa 

moramo krepiti motivacijo pri metodi družinskega branja, npr. z bralno značko, bralnim 

nahrbtnikom.  

̶ Razmerje med branjem domače in prevedene literature. Temeljno izhodišče je 

branje besedila v uradnem slovenskem jeziku. Besedila naj bodo tako nacionalna kot 

tudi prevedena, pri čemer avtorica poudarja prednost izvirne slovenske literature.  

̶ Razmerje med branjem kanonske (klasične) in sodobne literature. Pomembno je, 

da otrok spozna tako kulturno dediščino kot tudi sodobno literaturo.  

̶ Primerna vsebina glede na starost otrok. Tema besedila je pomembnejša od glavnega 

literarnega lika, ki nastopa v zgodbi. D. Haramija (2019) navede kot najbolj zanimive 

teme za predšolske otroke in učence v prvem triletju naslednje teme: družina in 

družinski odnosi, drugačnost in sprejemanje, prijateljstvo, čustva, otroštvo in živali. 

̶ Primerna oblika knjige. Za mlajše otroke so primernejše zgibanke in slikanice, 

starejšim pa pri opismenjevanju ponudimo ilustrirane knjige, saj vsebujejo več besedila 

kot ilustracij. Z obliko knjige je povezana tudi dolžina besedila. 

̶ Primerna dolžina knjige. Odvisna je od psihološkega razvoja otroka in zmožnosti 

koncentracije pri poslušanju besedila. Velja enostavno pravilo – mlajši kot je otrok, 

krajša besedila izbiramo in obratno.  

̶ Upoštevanje drugih zunajliterarnih dejavnikov (npr. letni čas, interes otroka ipd.). 

̶ Raznolikost glede na književno zvrst, vrsto in žanr. 
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2.7.1 »Literarnobralni« razvoj 

Pri izbiri besedil moramo upoštevati otrokovo recepcijsko zmožnost oz. kako otrok bere, 

sprejema in procesira mladinska literarna besedila.  Za raziskovanje in opisovanje otrokovega 

recepcijskega razvoja je potrebno znanje s številnih področij – psihologije, sociologije, literarne 

teorije, literarne teorije mladinske književnosti in recepcijske estetike. Otrokov recepcijski 

razvoj se v večji meri sklada s kognitivnim, emocionalnim, moralnim, socialnim in jezikovnim 

razvojem. Včasih so se faze otrokovega »literarnobralnega« razvoja različno poimenovale, 

danes pa se uveljavlja razdelitev po psihološki lestvici faz osebnostnega razvoja: 

senzomotorno gibanje (do konca 1. leta); obdobje otrokove praktične inteligence (do 

približno 2./3. leta); obdobje intuitivne inteligence (od 2./3. leta do 7./8. leta); obdobje 

konkretnih, logičnih intelektualnih operacij (od 7./8. leta do 12. leta); in obdobje 

abstraktne inteligence (od 12. leta dalje). Zaradi osredotočenosti magistrskega dela na prvo 

triletje osnovne šole bomo podrobno predstavili le tretje obdobje intuitivne inteligence 

(Kordigel Aberšek, 2008, str. 45–46): 

 

Obdobje intuitivne inteligence (od 2./3. leta do 7./8. leta); 

Otrok vstopi v šolo s približno 6. letom starosti, zato se bomo v magistrskem delu osredinili 

predvsem na obdobje intuitivne inteligence (2./3.–7./8. leta), ki najbolj zajame učence v 

prvem triletje osnovne šole. V obdobju intuitivne inteligence poleg zvočne podobe otrok začne 

razumeti tudi vsebinski segment književnosti. Obdobje lahko razdelimo na dve fazi: 

̶ obdobje egocentrične recepcije; 

̶ naivno pravljično obdobje. 

V obdobju egocentrične recepcije se otrok začne spoznavati z dvema literarnima svetovoma – 

»realnim« literarnim svetom in »nerealnim«, domišljijskim literarnim svetom. Realni 

literarni svetovi so urejeni po objektivni shemi, domišljijski pa po subjektivni. Za objektivno 

miselno shemo je značilno, da predmete in dogodke predstavlja v realni in stvarni podobi. Tudi 

subjektivna miselna shema obsega resnični svet, vendar v odnosu do lastnega jaza (otrok misli, 

da je svet urejen, kot si on želi). Hkrati pa s subjektivno miselno shemo otrok zaznava vse, kar 

se dogaja na nerealni ravni. Načeloma se obe shemi razvijata vzporedno, vendar otroci v fazi 

egocentrične recepcije lažje procesirajo besedila, ki so urejana po objektivni miselni shemi, v 

naivno pravljičnem obdobju pa so že zmožni procesirati domišljijske svetove, urejene na 

subjektivnih miselnih shemah. V fazi egocentrične recepcije otrok intenzivno doživlja literarna 

besedila (Kordigel Aberšek, 2008, str. 49–50): 

̶ v katerih prepoznava samega sebe; 

̶ ki mu ponujajo vrata za identifikacijo; 

̶ ki jih lahko prilagaja lastnim potrebam; 

̶ ki dajejo možnosti posrednega razmisleka o svetu in pravilih v njem. 

Zakaj se sploh imenuje naivno pravljično obdobje? Ker otroci verjamejo, da je pravljičnost del 

realnega sveta. Načeloma obdobje traja do približno 7. leta, kot prelomnica pa velja, ko se otrok 

zaveda meje med pravljično resničnostjo in realnim svetom. Glavne recepcijske zmožnosti v 

tem obdobju so (Kordigel Aberšek, 2008, str. 54–61): otroci opažajo in razumejo književne 

osebe, ki niso več popolnoma enake kot oni, ampak so lahko samo podobne in prepoznavajo 

tudi tiste, ki so popolnoma nasprotne, predvsem živali. Lažje se vživi in razume vlogo živali in 

predmetov, saj so antropomorfizirane živali in predmeti v skladu z animističnim dojemanjem 

sveta. Zaznavajo lahko tudi pravljična bitja, kot so vile, palčki, čarovnice itd., in razumejo 
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njihovo vlogo. Težje pa razumejo karakter književnih likov. Glavna značilnost je polarizacija 

likov, in sicer ali je oseba popolnoma dobra ali popolnoma slaba. 

Odpirajo se vrata za identifikacijo – otrok se lažje identificira z liki, ki so mu podobni, vendar 

ni več potrebno, da so popolnoma enaki kot pri egocentrizmu. Najlažje se identificira, če je 

glavna oseba otrok; odrasla oseba, ki se vede otročje in nezrelo; oseba, ki se odloča 

instinktivno in brez premisleka; če je oseba zmedena ali pod vplivom tuje avtoritete. Otrok je 

sposoben oblikovati domišljijske podobe književnih oseb. Iz imena ali socialne vloge po 

navadi podobo oblikuje na podlagi dobrega in slabega, dobra in prijazna oseba je lepa, slaba in 

hudobna pa grda. Še vedno pa opazujejo književne osebe le iz svojega zornega kota, ne morejo 

pa razumeti pogleda drugih. Lahko razumejo motive za ravnanje književnih oseb, ne 

razumejo pa čustev prek opisa, temveč le prek položaja, v katerem se čustva izražajo. Npr. otrok 

ne bo razumel »deklica je žalostna,« ampak bo razumel »deklica joka.« 

Zaznavajo in razumejo dogajalni prostor, vendar ne opažajo socialnih in kulturnih razlik, ker 

jim primanjkuje izkušenj v svetu in tudi zaradi prevladujoče pozitivne naravnanosti otroške 

domišljije. Lahko dojemajo književni čas, če si dogodki kronološko sledijo brez večjih 

preskokov. Najpogostejše pojmovanje časa je NEKOČ : DANES. »Nekoč« temelji na 

subjektivni miselni shemi, meja med realnostjo in domišljijskim je zabrisana. Za »nekoč« tudi 

veljajo »pravljična« pravila, npr. kralj ima 3 sinove, vila izpolni 3 želje in tipičen pravljični 

srečni konec. Medtem pa »danes« obsega realne izkušnje in objektivne miselne sheme, na 

katere nobeno čudežno bitje nima vpliva – npr. otrok mora v šolo, pa mu nobena vila ne more 

pomagati. Ne more zaznavati vzročno-posledičnih povezanosti med motivi, lahko le sledi 

doživljanju glavne osebe, ne pa dogajanju, ki je usmerjeno k nekemu cilju. 
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2.8 SLOVENSKA ZAKONODAJA 

2.8.1 Človekove pravice 

V osnovnih šolah vzgoja in izobraževanje o človekovih pravicah potekata posredno in 

neposredno. Neposredno s posredovanjem vsebin o človekovih pravicah, posredno pa s 

posredovanjem vsebin, ki so opredeljene v učnem načrtu in programu šole. Posredovanje vsebin 

posredno in neposredno sta pogoj, da učenci ponotranjijo in ravnajo v skladu s človekovimi 

pravicami. Pri tem je pomembno, da se tudi spodbuja učno klimo, v kateri učenci lahko 

svobodno izražajo svoje ideje in mnenja, npr. skupno oblikovanje hišnega reda. Vzgoja in 

izobraževanje morata poleg šolskega programa potekati tudi v situacijah, kot so odmori, izleti, 

kulturni dnevi … Za uspešno vzgojo je pomembno vzpostaviti šolsko klimo, ki omogoča z 

vzgledi prakticiranje človekovih pravic. Pri tem se moramo zavedati, da so pri vzpostavljanju 

šolske klime vključeni vsi: ravnatelj, učitelji, drugi strokovni delavci in učenci. Šolska klima 

mora spodbujati učence k prakticiranju človekovih pravic tudi v ostalih okoljih, kot so družina 

in sovrstniki (Klarič, 2003, str. 53–55). 

Ameriška sociologinja Judith Stacey (v Szalma & Takacs, 2012, str. 424–425) izpostavi ključno 

sporočilo: »dostop istospolnih parov do posvojitev in reproduktivnih tehnologij krepi pravice 

tistih, ki so bili prikrajšani za te pravice, hkrati pa ne jemlje nobenih pravic tistim 

družinam in partnerskim zvezam, ki jih je zakon že priznal.« V intervjuju poudari dejstva, 

da med homo in heteroseksualnimi družinami sicer obstajajo razlike, vendar te ne predstavljajo 

problema. Študije so pokazale, da so otroci v istospolnih družinah bolj strpni, manj je prisotnega 

telesnega kaznovanja ter so vsi otroci »načrtovani«, zato imajo prednosti pri opravljanju 

starševske vloge. Hkrati pa raziskave zavračajo argument, da sta za uspešen otrokov razvoj 

potrebna oče in mati. Poleg tega raziskave potrjujejo, da spolna usmerjenost staršev ne vpliva 

na spolno usmerjenost otroka (Szalma & Takacs, 2012). 

 

Analize izobraževalnih ciljev in standardov so pokazale, da je slovenski izobraževalni sistem 

heteronormativen in v neskladju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. (Magić & 

Swierszcz, 2012, str. 38): 

̶ 8. člen:  Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja: »Vsakdo ima 

pravico do spoštovanja njegovega zasebnega in družinskega življenja, doma in 

dopisovanja« (1994, str. 9). 

̶ 9. člen:  Svoboda mišljenja, vesti in vere: »Vsakdo ima pravico do svobode mišljenja, 

vesti in vere. Ta pravica vključuje svobodo spremembe vere ali prepričanja ter svobodo, 

da človek bodisi sam ali skupaj z drugimi ter zasebno ali javno izraža svojo vero ali 

prepričanje pri bogoslužju, pouku, praksi in verskih obredih« (1994, str. 10). 

̶ 14. člen: Prepoved diskriminacije: »Uživanje pravic in svoboščin, določenih s to 

Konvencijo, je zagotovljeno vsem ljudem brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo 

kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnostni ali socialni izvor, 

pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine« (1994, str. 

11). 

̶ Dodatni protokol: 2. člen: Pravica do izobraževanja: »Nikomur ne sme biti odvzeta 

pravica do izobraževanja. Pri izvajanju nalog, ki so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, 

mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo 

in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim verskim in filozofskim prepričanjem« 

(1994, str. 28). 
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2.8.2 Učni načrt 

V šolah se še vedno zelo redko govori o homoseksualnosti, pogosto je obravnava teme odvisna 

od pripravljenosti in želje učiteljev ter na kakšen način to tematiko posredujejo. Analize 

osnovnošolskega kurikuluma so leta 2011 pokazale, da je tema homoseksualnosti obravnavana 

samo enkrat, in sicer pri družbi v 5. razredu (Picco, 2011). Enako ugotavljata tudi Magić in  

Swierszcz (2012, str. 38), in sicer so v osnovnošolskem kurikulu in učbenikih zasledili temo 

homoseksualnosti le enkrat, in sicer v 5. razredu na temo raznolikosti. Analize izobraževalnih 

ciljev in standardov so pokazale, da je slovenski izobraževalni sistem heteronormativen in v 

neskladju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. (Magić & Swierszcz, 2012, str. 38). 

Zato sem tudi sama pregledala učne načrte za razredno stopnjo (spoznavanje okolja, 

slovenščina in družba) in se osredinila na pojme, ki so v tesni povezanosti s tematiko 

homoseksualnosti v šoli, predvsem sem se navezala na pojmovanje družine, drugačnosti, 

strpnosti do drugačnih, predsodke in stališča.  

Pri pregledu učnih načrtov sem ugotovila, da pojma »homoseksualnosti« ali »istospolnosti« ni 

mogoče zaslediti v nobenem učnem načrtu. Cilji so zelo splošno in ohlapno zapisani, zato bom 

izpostavila le tiste, ki bi jih lahko povezali na temo drugačnosti oz. podtemo istospolnosti: 

1. Spoznavanje okolja (1. triletje) 

V učnem načrtu za spoznavanju okolja učenci v 1. razredu: 

̶ »prepoznajo podobnosti in razlike med ljudmi« (2011b, str. 13); 

̶ »prepoznajo oblike družinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih« (2011b, 

str. 14); 

̶ »spoznajo, da ima vsak človek pravice in dolžnosti, ter opišejo razlike med pravicami 

in dolžnostmi« (2011b, str. 14); 

in učenci v 2. razredu:  

̶ »spoznajo, da smo ljudje različni, in razumejo različnost« (2011b, str. 15); 

̶ »vedo, da morajo biti vsem (ne glede na razlike) dani pogoji, da živimo človeka 

vredno življenje« (2011b, str. 16). 

 

Didaktična priporočila priporočajo, da naj »učitelj upošteva individualne razlike in naj 

dejavnosti prilagaja sposobnostim učencev. Pri obravnavi nekaterih družbenih vsebin je 

pomembna socialna občutljivost učitelja« (2011b, str. 25). 

 

2. Slovenščina (1. in 2. triletje) 

V učnem načrtu za slovenščino v 1. triletju učenci v 3. razredu:  

̶ »vživljajo se v književno osebo, ki je sicer drugačna od njih, a jim je še vedno zelo 

podobna – pojasnjujejo podobnosti in razlike ter presegajo naivno identifikacijo s 

književno osebo« (2015, str. 12); 

in v 2. triletju: 

̶ učenci »ugotavljajo (z učiteljevo pomočjo), o čem govori književno besedilo (tema), 

kaj je sporočilo književnega besedila« (2015, str. 22). 

Osrednje teme v 4. razredu so: »otroštvo, besedna igra – nonsens, družina;« v 5. razredu so: 

»nenavadna stvarnost, tradicija in izročilnost, prijateljstvo;« in v 6. razredu: »odraščanje in 

vrstništvo, stvarnost kot pustolovščina/skrivnost, ustvarjalnost« (2015, str. 22). 
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3. Družba (2. triletje) 

Učenci v 4. razredu v tematskem sklopu ljudje v družbi: 

̶ »oblikujejo lastna mnenja in stališča; pripravljeni so jih izraziti in smiselno 

zagovarjati; 

̶ razumejo smisel povezovanja v družine (ljubezen, varnost, pomoč, sodelovanje idr.); 

̶ razumejo nekatere spremembe v družinskem življenju (razveze, smrt, novi člani idr.); 

̶ poznajo in razumejo temeljne otrokove pravice, dolžnosti in odgovornosti (do sebe in 

drugih), ob primerih prepoznajo uveljavljanje človekovih in otrokovih pravic in 

dolžnosti (pri nas in drugje, danes in nekoč); 

̶ razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti« (2011a, str. 7). 

 

V 5. razredu pa je tematika ljudje v družbi že podrobnejše razčlenjena: 

̶ »spoznajo, da so ljudje v skupnosti različni (na primer: po starosti, veri, spolni 

usmerjenosti, etnični pripadnosti, družbenoekonomskem statusu; družbene, kulturne 

razlike idr.) in prepoznajo stereotipe v povezavi z njimi« (2011a, str. 8). 

 

Pomembno se mi zdi izpostaviti didaktično priporočilo za učitelje: »Posebno pozornost naj 

učitelj nameni pridobivanju in razvijanju sociokognitivnih in socialnih spretnosti (vključno s 

samouravnavanjem čustvovanja), kot so na primer zavzemanje socialne perspektive, 

razumevanje in spoštovanje drugačnosti, skrb za sebe in druge, oblikovanje in izražanje 

mnenj, samostojno odločanje, prevzemanje odgovornosti, navade, ki prispevajo h 

kakovostnemu življenju v skupnosti, sodelovanje pri delu v skupini idr.« (2011a, str. 14). 

 

2.8.3 Družinski zakonik 

 

V zahodnem svetu so raziskave pokazale, da v družini ni pomembna spolna usmerjenost staršev 

za razvoj otroka, temveč odnosi, varnost in skrb znotraj družine. V ZDA, Veliki Britaniji in 

drugih državah poročajo o pozitivnih učinkih namestitve otrok pri homoseksualnih starših, 

vendar se praksa številnih držav še vedno oblikuje na pogledih (po navadi negativnih, 

homofobnih) na homoseksualnost (Kuhar & Sobočan, 2010). 

Predlog družinskega zakonika leta 2010 je vključeval pojmovanje družine – torej, da družina 

ne temelji na bioloških razmerjih, temveč na socialno-skrbstvenih odnosih. Kljub temu da je bil 

leta 2012 zakonik zavrnjen, pa je pripomogel k vidnosti istospolnih družin. Nevidnost pogosto 

vodi k nepoznavanju, neznanju, oblikovanju strahu in neutemeljenih predsodkov. Zato je 

vidnost prvi korak k prepoznavanju in enakopravnosti (Sobočan, 2013). 
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2.9 POVZETKI IZBRANIH SLIKANIC 
 

2.9.1 Slikanica Rilko in Cvilko 

 

Naslov: Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) 

Avtorica in ilustratorka: Holly Hobbie (prevedel Milan Dekleva)  

Holly Hobbie je ameriška pisateljica, ilustratorka in grafična umetnica, rojena leta 1942, 

poročena s pisateljem W. Douglas Hobbie. Študirala je likovno umetnost na Inštitutu Pratt in 

slikarstvo na Univerziteti Boston. Za zbirko slikanic Rilko in Cvilko je prejela nagrado ABBY 

Honor Book (Hobbie Holly, 2019).  

 

Napisala in ilustrirala je celotno zbirko Rilko in Cvilko (Hobbie Holly, 2019): 

̶ Toot and Puddle (Rilko in Cvilko), (1997); 

̶ Toot and Puddle: A Present for Toot (Rilkov rojstni dan), (1998); 

̶ Toot and Puddle: You Are My Sunshine [Ti si moj sonček], (1999); 

̶ Toot and Puddle: Puddle's ABC [Cvilkova abeceda], (2000); 

̶ Toot and Puddle: Welcome to Woodcock Pocket [Dobrodošli v Lesenem žepku], (2001); 

̶ Toot and Puddle: I'll Be Home for Christmas [Pridem domov za božič], (2001); 

̶ Toot and Puddle: Top of the World [Na vrhu sveta], (2002); 

̶ Toot and Puddle: Charming Opal [Očarljiv opal], (2003); 

̶ Toot and Puddle: The New Friend [Novi prijatelj], (2004); 

̶ Toot and Puddle: Wish You Were Here [Želim si, da bi bil tu], (2005); 

̶ Toot and Puddle: The One and Only [Eden in edini], (2006). 

 

Tema: potovanje okoli sveta in prijateljstvo/partnerstvo med literarnima likoma (pujska) 

Čas in prostor: celo leto (januar–december), Leseni žepek in celoten svet 

Glavna lika: Rilko in Cvilko 

Stranski liki: živali, ki jih je Rilko spoznaval na 

potovanju 

Dogajanje: Zgodba se začne v Lesenem žepku, kjer 

živita glavna literarna lika, pujska Rilko in Cvilko. 

Cvilko je bil zadovoljen s svojim življenjem doma, 

Rilko pa si je želel na potovanje, zato je nekega 

januarskega dne spakiral, odšel sam po svetu in obljubil, 

da bo pisal razglednice. Rilko je obiskal Afriko, Egipt, 

Salomonove otoke, Indijo, Alpe, Španijo, Antarktiko, 

Pariz in Italijo. Medtem pa je Cvilko užival doma – 

pozimi drsal na ribniku, nabiral javorjev sirup, se kopal 

v ribniku, slikal na platno, se oblekel v pustno masko. 

Novembra se je Rilko odločil, da se vrne domov. Cvilko 

je bil zelo vesel in pospravil vse in skuhal za prijatelja. 

Decembra sta bila končno spet skupaj, srečna, da lahko 

skupaj praznujeta praznike. 

Sporočilo: prijateljstvo oz. partnerstvo se lahko ohrani tudi na daljavo 

Slika 1: Naslovnica slikanice Rilko 

in Cvilko (Hobbie, 1997) 
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2.9.2 Slikanica Vse naše družine 

 

Naslov: Vse naše družine (Maxeiner, 2012) 

Avtorica: Alexandra Maxeiner (prevedla Neža Božič) 

Alexandra Maxeiner je rojena leta 1971 in živi v Frankfurtu, kjer kot scenarist dela že od leta 

2002. Študirala je v Parizu in Mainzu, kot pisateljica je delala v različnih založbah in kot 

urednik na državnem radiju Hessian (We Are Family!, 2019).  

  

Ilustratorka: Anke Kuhl 

Anke Kuhl je rojena leta 1970 in živi v Frankfurtu z možem in dvema otrokoma. Študirala je 

ilustracijo in je svobodna ilustratorka od leta 1998 (We Are Family!, 2019). 

 

Tema: vrste družin 

Povzetek: V poučni slikanici je predstavljeno strokovno področje različnih vrst družin. Na 

začetku so opisane živalske družine, nato pa družine v preteklosti (kameni dobi, kasneje okoli 

leta 1900). Nato so predstavljene družine danes. Pri različnih vrstah družine so opisani tudi 

odnosi med družinskimi člani, poimenovanja in družinske navade. Predstavljene so ločene 

družine, sestavljene družine, mavrične družine. Problemske teme, ki so prisotne, so tudi 

posvojitev, smrt staršev, otroški dom (v katerem živijo sirote). Izpostavljeno je tudi, da pogoj 

za družino niso otroci. Družina je lahko tudi samo mož in žena, bratje in sestre, živali itd. 

Razložen je tudi pojem krvno sorodstvo, podedovanje telesnih značilnosti, dvojčki, trojčki itd. 

Sporočilo: Na objektiven način predstaviti različne vrste družin, odnose med njimi in 

sprejemanje drugačnosti. 

 

Slika 3: Naslovnica slikanice Vse naše družine 

(Maxeiner, 2012) 

Slika 2: Zadnja platnica slikanice Vse naše 

družine (Maxeiner, 2012) 
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2.9.3 Slikanica Prva ljubezen  

 

Naslov: Prva ljubezen (Mozetič, 2014)  

Avtor: Brane Mozetič 

Brane Mozetič je rojen 1958. Dela kot prevajalec, 

pisatelj, urednik in založnik Alpha in Lambda. Napisal je 

13 pesniških zbirk, 2 romana, knjige kratkih zgodb in 

uredil 3 antologije homoerotične literature. V tujini je 

izšlo 50 prevodov njegovih knjig. Aktiven je v gejevskem 

gibanju, je selektor najstarejšega evropskega festivala 

gejevskega in lezbičnega filma. Slikanica Prva ljubezen 

je bila prevedena v številne tuje jezike, npr. v angleščino 

First love in v španščino Mi primer amor, po njej pa je 

bila uprizorjena tudi lutkovna predstava (Hočevar, 2019). 

 

Ilustratorka: Maja Kastelic 

Maja Kastelic je rojena leta 1981. Študirala je slikarstvo 

na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v 

Ljubljani, podiplomski študij je zaključila na Fakulteti za 

humanistične študije v Kopru, smer Filozofije in teorije 

vizualne kulture. Je avtorica in ilustratorka brezbesedne 

slikanice Deček in hiša (2015), za katero je prejela 

številne nagrade: plaketo Hinka Smrekarja, Levstikovo 

nagrado, nagrado Kristine Brenkove, slikanica se je 

uvrstila med 200 najboljših otroških in mladinskih knjig 

iz vsega sveta (Maja Kastelic, 2019).   

 

Tema: istospolna ljubezen 

Čas in prostor: del otroštva v vrtcu, vrtec v mestu 

Glavni lik: 6-letni deček pripovedovalec in njegov 

prijatelj Drejček 

Stranski liki: mama, vzgojiteljica, Drejčkovi starši 

Dogajanje: Zgodba se začne, ko se mora 6-letni deček 

preseliti v mesto. Deček v mestu nikogar ni poznal in ni 

bil srečen v vrtcu, saj ni bil dovolj pogumen, zato si je včasih želel iti nazaj na deželo. Pogrešal 

je tudi televizijo, ki jo je imel pri stari mami, saj je rad gledam filme in festivale popevk. V 

bloku se je zato rad preoblačil v mamina oblačila in igral sanremski festival. V vrtcu se je 

razumel in igral le z Andrejčkom (ki ga je klical Drejček), vse sta počela skupaj. Nekega dne je 

Drejčku uprizoril pevsko predstavo, vzgojiteljica Tončka pa je to opazila in ju okregala, da se 

to ne sme več ponoviti. Od takrat naprej sta bila oba bolj po nadzorom vzgojiteljic in omejena 

pri druženju. Pozimi je deček zbolel in manjkal v vrtcu en teden, ko se je vrnil, pa ga je Drejček 

od navdušenja objel in poljubil. Vzgojiteljicam to ni bilo všeč, zato so ju ločile, kasneje pa se 

je Drejček preselil in prepisal v drugi vrtec. 

Sporočilo: Vzgojiteljičino neodobravanje odnosa je bilo neprimerno in je zaznamovalo 

pripovedovalca. 

Slika 4: Naslovnica slikanice Prva 

ljubezen (Mozetič, 2014) 

Slika 5: Zadnja platnica  slikanice 

Prva ljubezen (Mozetič, 2014) 
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2.9.4 Slikanica In s Tango smo trije 
 

Naslov: In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010)  

Avtorja: Justin Richardson in Peter Parnell 

 

Justin Richardson je klinični in akademski 

psihiater z zanimanjem za psihoanalizo, spolni 

razvoj in starševstvo. Je soavtor slikanice In s 

Tango smo trije, ki je prejela številne nagrade 

(Justin Richardson, MD, 2019).  

Peter Parnell je ameriški dramatik in soavtor 

slikanice In s Tango smo trije. Kot producent je 

veliko napisal za televizijo, napisal je tudi 

epizode za serije Little Bear od Maurice Sendak 

(Peter Parnell, 2019). 

Ilustrator: Henry Cole 

Henry Cole je umetnik samouk. Študiral je 

gozdarstvo na Virginia Tech, vendar je že od 

nekdaj kazal zanimanje za umetnost in znanosti. 

Njegove ilustracije so navdih podrobnega 

opazovanja narave, ki ga je zahtevalo njegovo 

izobraževalno področje. Poučeval je pouk 

naravoslovja na osnovni šoli, poskusil pa je tudi 

številne druge zaposlitve, tudi kot ilustrator revij. 

Njegove knjige so odlične za poučevanje o jeziku 

in življenju. Otroke vedno zabavajo, nasmejijo in neskončno nagradijo (Emily, 2014).  

 

Tema: istospolna pingvinja družina v živalskem vrtu 

Čas in prostor: poletje, živalski vrt v Centralnem parku New Yorka 

Glavna lika: Roy in Silo 

Slika 6: Naslovnica slikanice In s Tango 

smo trije (Parnell in Richardson, 2010) 

Slika 6: Opomba avtorjev (Parnell in 

Richardson, 2010, str. 29) 

Slika 7: Mnenja strokovnjakov (Parnell in 

Richardson, 2010, str. 30) 
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Stranski lik: oskrbnik Gramzay, obiskovalci živalskega vrta in ostale živali 

Dogajanje: Zgodba se začne z opisom živalskega vrta v New Yorku in kako se vsak dan tja 

odpravijo razne družine. Poleg tega pa so v živalskem vrtu tudi živalske družine, rdeče pande, 

opičje družine, krastače, tukani, dolgolase tamarinke in pingvinje družine. V pingvinjem domu 

pa je en pingvinji par Roy in Silo, ki sta drugačna od drugih, saj sta dva zaljubljena fanta. Vse 

sta delala skupaj, vendar nista mogla imeti mladička. Opazovala sta ostale pare in jih 

posnemala, iz kamnov sta naredila gnezdo, vanj položila kamen in ga grela, vendar se iz gnezda 

ni izlegel mladiček, kot pri ostalih parih. Ko je oskrbnik Gramzay opazil zapuščeno jajce, se je 

domislil, da jajce položi v njuno gnezdo. Roy in Silo sta za jajce skrbela kot bi bilo njuno, 

nekega dne pa se je iz njega izvalil pingvinji mladiček. Gramzey je mladička poimenoval 

Tango, saj sta za tango potrebna dva. Tango je bila prvi pingvinček v živalskem vrtu z dvema 

očetoma. Istospolna družina je počela vse enako kot ostale družine, obiskovalci živalskega vrta 

so jo kmalu opazili in ji z navdušenjem vzklikali dobrodošlico. 

Sporočilo: Vsaka družina je enaka, ne glede na usmerjenost, in si zasluži sprejemanje in enake 

pravice. 

 

2.9.5 Slikanica Sosedje in prijatelji 

 

Naslov: Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) 

Avtor: Lawrence Schimel 

Lawrence Schimel se je rodil leta 1971 v 

New Yorku. Živi v Španiji ter je prevajalec 

in pisatelj v španščini in angleščini. Je avtor 

več kot 100 del, piše tako za odrasle kot tudi 

otroke v različnih zvrsteh, npr. pesniške 

zbirke, stripe, slikanice. Je tudi prejemnik 

nekaterih nagrad, kot so Lambda Literary 

Award in Independent Publisher Book 

Award, v Sloveniji je prejel tudi zlato 

hruško za slikanico Cecilija in zmaj 

(Lawrence Schimel: Brada za dva, 2019). 

 

Ilustratorka: Sara Rojo Pérez 

Sara Rojo Pérez je umetnica na različnih 

področjih. Ilustrirala je več kot 30 knjig, 

slikanica No Hay Nada Como El Original 

(Destino) je bila leta 2005 izbrana med 

najboljših 200 knjig z vsega sveta za White 

Ravens 2005 Munich. Nekaj let je bila tudi 

umetniška direktorica animacijskega 

studija Sopa de Sobre (Smith, 2006).  

 

Tema: osrednja tema je istospolna družina, prisotne pa so tudi ločitev, posvojitev, vrste družin, 

predsodki 

 

Čas in prostor: šolski dan, dečkov dom (mesto) 

Slika 7: Naslovnica slikanice Sosedje in prijatelji 

(Schimel, 2008) 
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Glavni lik: prvoosebni pripovedovalec deček 

Stranski lik: dečkovi starši Ati in Oči,  dečkov prijatelj Paco in njegova mama Lola ter njen 

nov fant Alfonso 

Dogajanje: Zgodba se začne, ko Paco pozvoni na dečkovih vratih. Paco je dečkov najboljši 

prijatelj, ki živi v istem bloku. Večinoma pride na obisk, saj je njegova mama Lola popoldne v 

službi, oče pa se je odselil, saj sta se ločila. Dečkovi starši pa so poročeni že 12 let in so ga 

posvojili iz tujine. Ati je grafični oblikovalec, Oči pa dela v mednarodnem podjetju. Ko je imel 

Ati odmor za malico, so skupaj odšli na trg na malico. Tam so srečali številne druge raznovrstne 

pare in tujce, sosedovi otroci pa so dečka in Paca povabili na igro, vendar se nista pridružila. 

Zvečer so Ati, Oči, deček in Paco skupaj pripravljali večerjo, ko je pozvonilo na vratih. Bila je 

Lola in njen nov fant Alfonso. Atiju in Očiju je Lola predstavila novega fanta, ta pa je ves 

zgrožen nad istospolnim parom začel žaliti njene prijatelje in sina. Prepir se je tako stopnjeval, 

da ga je Oči odgnal iz njihovega doma. Naslednji dan deček v šoli razmišlja, kako težko je biti 

član družine in opiše vse različne družine sošolcev. Ko se vrne iz šole, pa ponovno pozvoni na 

vratih. Bil je Alfonso. Prišel se je opravičit za nesramno vedenje in prosil za odpuščanje, saj je 

neutemeljeno izražal predsodke do istospolnosti.  

Sporočilo: Vsi smo si enaki ne glede na spolno usmerjenost. 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Poučna vsebina "Ali veš ..." (Schimel, 

2008, str. 30) 

Slika 11: Slovar pojmov "Diskriminacija in 

predsodki" (Schimel, 2008, str. 31) 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Osnovni problem je izhajal iz osrednje tematike izbranih slikanic, saj je v vseh prisotna tema 

drugačnosti, in sicer istospolnost. Želeli smo raziskati, kako se v slikanicah pojavlja tema 

istospolnosti in kako je sprejeta, saj je v današnji družbi sprejemanje istospolnosti še vedno 

problematično. Slikanice lahko s svojim sporočilom otrokom približajo istospolnost ter 

spodbujajo sprejemanje v družbi. Poleg tega pa so slikanice priročno učno sredstvo, s katerim 

si učitelji lahko pomagajo pri seznanjanju učencev s tovrstno problemsko tematiko. 

V empiričnem delu smo raziskali slikanice Rilko in Cvilko (avtorica in ilustratorka Holly 

Hobbie, 1997), Vse naše družine (avtorica Alexandra Maxeiner, ilustratorka Anke Kuhl, 2012), 

Prva ljubezen (avtor Brane Mozetič, ilustratorka Maja Kastelic, 2014), In s Tango smo trije 

(avtorja Peter Parnell in Justin Richardson, ilustrator Henry Cole, 2010) in Sosedje in prijatelji 

(avtor Lawrence Schimel, ilustratorka Sara Rojo Pérez, 2008). Pri izbranih slikanicah smo 

analizirali, kateri literarni liki so prisotni v slikanicah (Kobe, 1999), raziskali smo, ali izbrane 

slikanice vsebujejo značilnosti problemske literature (Saksida, 2014) in predsodke ter kako so 

ti izraženi (Nastran - Ule, 1994). Preverili smo, ali slikanice ustrezajo kriterijem kakovostnih 

knjig (Haramija, 2011), interakcijo med besednim in slikovnim delom v slikanicah (Batič in 

Haramija, 2013) ter analizirali, ali katera od slikanic vsebuje več elementov poučne slikanice 

kot leposlovne (Batič in Haramija, 2013). 
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3.2 CILJI RAZISKAVE 
 

Skladno z raziskovalnim problemom magistrskega dela smo zastavili naslednje cilje raziskave: 

1. Ugotoviti, kateri literarni liki po teoriji M. Kobe (1999) so prisotni v izbranih 

leposlovnih slikanicah: Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Prva ljubezen (Mozetič, 2014), 

In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 

2008). 

 

2. Ugotoviti, ali se v leposlovnih slikanicah: Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Prva ljubezen 

(Mozetič, 2014), In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010) in Sosedje in 

prijatelji (Schimel, 2008) pojavljajo značilnosti problemske literature po teoriji Sakside 

(2014). 

 

3. Ugotoviti, ali slikanice: Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Vse naše družine (Maxeiner, 

2012), Prva ljubezen (Mozetič, 2014), In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 

2010) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) ustrezajo kriterijem kakovosti po 

priporočilih D. Haramija (2011) in ali so primerne za obravnavo v 1. triletju osnovne 

šole. 

 

4. Ugotoviti, katere elemente poučne slikanice po teoriji J. Batič in D. Haramija (2013) 

vsebujejo izbrane slikanice Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Vse naše družine (Maxeiner, 

2012), Prva ljubezen (Mozetič, 2014), In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 

2010) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008). 

  

5. Ugotoviti interakcijo med ilustracijo in besedilom po teoriji J. Batič in D. Haramija 

(2013) v izbranih slikanicah Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Vse naše družine 

(Maxeiner, 2012), Prva ljubezen (Mozetič, 2014), In s Tango smo trije (Parnell in 

Richardson, 2010) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008). 

 

6. Ugotoviti, ali se v slikanicah: Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Vse naše družine 

(Maxeiner, 2012), Prva ljubezen (Mozetič, 2014), In s Tango smo trije (Parnell in 

Richardson, 2010) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) pojavljajo predsodki in na 

kakšen način so izraženi po psihološki teoriji M. Nastran - Ule (1994).  
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Na podlagi zastavljenih ciljev smo opredelili naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze. 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Kateri literarni liki po teoriji M. Kobe (1999) so prisotni v izbranih leposlovnih 

slikanicah Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Prva ljubezen (Mozetič, 2014), In s Tango 

smo trije (Parnell in Richardson, 2010) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008). 

 

2. Ali izbrane leposlovne slikanice Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Prva ljubezen 

(Mozetič, 2014), In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010) in Sosedje in 

prijatelji (Schimel, 2008) vsebujejo značilnosti problemske literature po teoriji Sakside 

(2014). 

 

3. Ali izbrane slikanice Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Vse naše družine (Maxeiner, 

2012), Prva ljubezen (Mozetič, 2014), In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 

2010) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) ustrezajo kriterijem kakovosti po 

priporočilih D. Haramija (2011) in so primerne za prvo triletje osnovne šole. 

 

4. Ali izbrane slikanice Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Vse naše družine (Maxeiner, 

2012), Prva ljubezen (Mozetič, 2014), In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 

2010) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) vsebujejo elemente poučne slikanice po 

teoriji J. Batič in D. Haramija (2013). 

 

5. V kakšni interakciji so ilustracije z besedilom po teoriji J. Batič in D. Haramija (2013) 

v izbranih slikanicah Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Vse naše družine (Maxeiner, 

2012), Prva ljubezen (Mozetič, 2014), In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 

2010) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008). 

 

6. Ali se v izbranih slikanicah Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Vse naše družine (Maxeiner, 

2012), Prva ljubezen (Mozetič, 2014), In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 

2010) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) pojavljajo predsodki in na kakšen način 

so izraženi po psihološki teoriji M. Nastran - Ule (1994). 

Hipoteze: 

1. V slikanicah Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) in In s Tango smo trije (Parnell in 

Richardson, 2010) je prisoten živalski glavni literarni lik, v slikanicah  Prva ljubezen 

(Mozetič, 2014) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) pa otroški glavni literarni lik.  

2. Vse izbrane leposlovne slikanice ne vsebujejo vseh značilnosti problemske literature. 

3. Vse izbrane slikanice ustrezajo kriterijem kakovosti in so primerne za prvo triletje. 

4. Vse izbrane slikanice ne vsebujejo elementov poučne slikanice. 

5. Vse izbrane slikanice imajo usklajen odnos med ilustracijo in besedilom. 

6. V vseh izbranih slikanicah se ne pojavljajo predsodki. 
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3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  
V raziskavi smo uporabili kvalitativno literarno analizo raziskovanja in pri petih izbranih 

slikanicah analizirali tematiko istospolnosti. Uporabili smo deskriptivno metodo raziskovanja 

3.4.1 VZOREC 

Vzorec je bil pet slikanic na temo istospolnosti: 

1. Rilko in Cvilko (avtorica in ilustratorka Holly Hobbie, 1997); 

2. Vse naše družine (avtorica Alexandra Maxeiner, ilustratorka Anke Kuhl, 2012); 

3. Prva ljubezen (avtor Brane Mozetič, ilustratorka Maja Kastelic, 2014); 

4. In s Tango smo trije (avtorja Peter Parnell in Justin Richardson, ilustrator Henry Cole, 

2010); 

5. Sosedje in prijatelji (avtor Lawrence Schimel, ilustratorka Sara Rojo Pérez, 2008). 

 

3.4.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Vse izbrane slikanice smo po priporočilih D. Haramije (2011) podrobno analizirali, če so po 

kriterijih kakovosti primerne za 1. triletje osnovne šole. Poleg tega smo v vseh izbranih 

slikanicah analizirali prisotnost predsodkov in način izražanja po psihološki teoriji M. Nastran 

- Ule (1994). Po teoriji J. Batič in D. Haramija (2013) nas je zanimalo, katere elemente poučne 

slikanice vsebujejo slikanice in kakšna je interakcija med besedilom in ilustracijo. 

V leposlovnih slikanicah smo po teoriji M. Kobe (1999) analizirali literarne like ter po teoriji  

Sakside (2014) značilnosti problemske literature. 

 

3.4.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Uporabili smo kvalitativno literarno analizo petih izbranih slikanic. V prvem delu smo v vseh 

slikanicah analizirali kriterije kakovosti, prisotnost predsodkov, elemente poučne slikanice in 

interakcijo med besedilom in ilustracijo na podlagi teorij D. Haramija (2011), M. Nastran - Ule 

(1994), J. Batič in D. Haramija (2013). Po priporočilih D. Haramija (2011) smo analizirali 

kakovost vsake slikanice glede na tematsko, jezikovno in oblikovno primernost. Ugotovitve 

smo medsebojno primerjali in povzeli, katere slikanice so primerne za prvo triletje. Na podlagi 

teorije J. Batič in D. Haramija (2013) smo iskali elemente poučne in leposlovne slikanice v vseh 

izbranih slikanicah, pri tem pa analizirali, ali gre med besedilom in ilustracijam za usklajen ali 

za odmikajoč odnos. Po psihološki teoriji Nastran - Ule (1994) smo preverili, če se v slikanicah 

pojavljajo predsodki in na kakšen način. Vsa imenovana področja in podkategorije smo 

analizirali za vsako slikanico posebej in ugotovitve posameznih slikanic medsebojno primerjali. 

V drugem delu pa smo kvalitativno literarno analizo uporabili v štirih leposlovnih slikanicah za 

analizo literarnih likov in značilnosti problemske literature.  

Na podlagi teorije M. Kobe (1999) smo literarne like razdelili na dve področji – živalski in 

otroški glavni lik,  imenovani področji pa razdelili na podkategorije: funkcijo glavnega lika, 

stranske like, dogajalni prostor in čas ter sporočilo brez moraliziranja. Vsa področja smo 

analizirali in ugotovitve medsebojno primerjali. Glede na teorijo Sakside (2014) smo analizo 

uporabili na področjih teme, perspektive, zgodbe, književne osebe, jezika, razpoloženja in 

subjektivnih predstav. Značilnosti smo v celoti analizirali in interpretirali skupne ugotovitve. 

Vse analize smo predstavili v tabeli z zapisanimi citati in interpretacijo, ki potrjuje uporabljene 

literarne in psihološke teorije.  
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3.4.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.4.4.1 Literarni liki v slikanicah 

 

Po M. Kobe (1999) smo analizirali literarne like, ki nastopajo v izbranih slikanicah, in ugotovili, 

da je najpogosteje prisoten otroški glavni literarni lik in (poosebljeni) živalski glavni 

literarni lik, zato smo se podrobneje osredinili na funkcijo glavnega lika in stranskih oseb, 

dogajalni prostor in čas ter sporočilo. 

Primerjalna analiza bo razdeljena na dva dela: v prvem delu bomo analizirali slikanice z 

živalskim glavnim literarnim likom, v drugem delu pa z otroškim glavnim literarnim likom. 

 

Tabela 2: Živalski literarni liki v slikanici Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) 

 Citati (Hobbie, 1977) Interpretacija 

G
la

v
n

i 
li

te
ra

rn
i 

li
k

  ̶ »V Lesenem žepku sta živela 

pujska Rilko in Cvilko.« (str. 1) 

Slika 8: Antropomorfna literarna lika  

(str. 2) 

̶ Literarna glavna lika, pujska, sta 

prikazana antropomorfno. Po videzu, 

govoru, pisanju in opravljanju 

vsakdanjih opravil sta podobna človeški 

drži in dikciji.  

 

F
u

n
k

ci
ja

 g
la

v
n

eg
a
 l

ik
a
  ̶ »Rilko pa je odšel (na potovanje) 

in obljubil, da bo pisal.« (str. 6) 

̶ »V Afriki sem našel imenitne 

prijatelje!« (str. 7) 

 

 

̶ Antropomorfen glavni literarni lik 

Rilko se zaradi potovanja sooči z 

realnim svetom ljudi in drugih živali, 

vendar ne pride do komunikacije z 

ljudmi. Deloma se zaradi tega ustvari 

dvoplastnost zgodbe – Cvilko ostane 

doma, Rilko pa potuje. 

 

̶ Pujska Rilko in Cvilko sta v tesnem 

odnosu, torej nosita glavno funkcijo 

istospolnega partnerstva. 
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S
tr

a
n

sk
i 

li
k

i  ̶ »Najstrašnejšemu biku je ime 

Lepotec!« (str. 17) 

 

 

̶ Stranski liki so druge živali in ljudje, ki 

jih je Rilko spoznaval na potovanju, 

vendar ni bilo vzpostavljene nobene 

komunikacije. Stranske like lahko 

prepoznamo le na ilustracijah 

razglednic, ki jih je Rilko pošiljal 

domov. 

D
o
g
a
ja

ln
i 

p
ro

st
o
r 

in
 č

a
s  CVILKO 

̶ »Cvilko je odkimal z rilčkom. 

»Povsod je lepo, a doma je 

najlepše« (str. 5) 

̶ »Samo poglejte si Cilka na 

zaledenelem ribniku v Žepku!« 

(str. 8) 

̶ »Julij je. Poglejte Cvilka ob 

ribniku v Žepku!« (str. 18) 

RILKO 

̶ V Afriki … (str. 7), Egipt je 

veličasten … (str. 9), … sem na 

Salomonovih otokih, sredi Tihega 

oceana (str. 11), sem res v Indiji 

(str. 13), Alpsko plezanje je 

nevarnejše od skokov s padalom 

(str. 15), Trikrat zdravo in trikrat 

bravo iz Španije (str. 17), na 

Antarktiki je avgusta mrzlo … 

(str. 19), Bonjour iz Pariza! (str. 

21), Italija je nebeška (str. 23). 

 

̶ »februar, 1997« (str. 7). 

̶ »Ko se je Rilko nekega 

novembrskega jutra prebudil, si 

je mislil: Zdaj pa je že čas, da 

grem domov.« (str. 25) 

 

̶ Razvidna je dvoplastnost zgodbe – 

Rilko potuje v sodobni realni svet, 

večinoma v urbani svet in naravo, 

medtem ko Cvilko ostaja doma v 

irealnem svetu, Lesenem Žepku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

̶ Iz razglednic lahko razberemo, da je 

dogajalni čas skoraj eno leto, saj 

Rilko začne s potovanjem februarja in 

se vrne novembra. Dogajanje tako ni 

omejeno le na manjši izsek iz 

vsakdanjika otroka, zato ne gre za 

sintetično dogajalno linijo. 

S
p

o
ro

či
lo

  / ̶ Ni zaznanega moraliziranja. 
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Tabela 3: Živalski literarni liki v slikanici In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 

2010) 
 Citati (Parnell in Richardson, 2010) Interpretacija 

G
la

v
n

i 
li

te
ra

rn
i 

li
k

  ̶ »Dva pingvina v pingvinjem domu 

pa sta bila malce drugačna. Enemu 

je bilo ime Roy, drugemu Silo. Bila 

sta fanta, a sta vse počela skupaj.« 

(str. 6) 

 
Slika 9: Realističen prikaz literarnih likov 

(str. 7) 

̶ Živali v živalskem vrtu so opisane 

poosebljeno in ilustrirane 

realistično na podlagi opazovanja – 

glavna literarna lika nimata nobenih 

antropomorfnih značilnosti (govora, 

otroške drže ali drugih človeških 

značilnosti). 

F
u

n
k

ci
ja

 g
la

v
n

eg
a
 l

ik
a
  ̶ »Roy in Silo sta opazovala, kako 

so drugi pingvini delali gnezda. Pa 

sta si naredila lastno gnezdo iz 

kamnov.« (str. 9) 

̶ »Mama pingvinka je izlegla jajce.« 

(str. 11) 

 

̶ »Potem je gospoda Gramzaya 

prešinila zamisel« (str. 16) »Našel 

je jajce, za katero ni nihče skrbel, 

in ga položil v Royevo in Silovo 

gnezdo.« (str. 17) 

 

 

̶ Dvoplastnost zgodbe je razvidna že iz 

človeškega sveta in živalskega sveta – 

obiskovalci in živali v živalskem vrtu. 

Glavna literarna lika, pingvina Roy in 

Silo, se posredno soočita z realnim 

svetom ljudi, pri čemer ne pride do 

komunikacije, saj stranski lik, 

oskrbnik, sam poseže v njuno življenje 

in z njegovim posegom poskrbi za 

rešitev njunega problema. 

 

̶ Literarna lika pingvina Roy in Silo sta 

par, zato imata pomembno funkcijo 

istospolnega para. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 10: Oskrbnikov poseg v prazno 

gnezdo (str. 17) 
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S
tr

a
n

sk
i 

li
k

i  ̶ »»Hura, Roy! Hura, Silo! 

Dobrodošla, Tango!« so veselo 

vzklikali.« (str. 25) 

 

 

̶ Stranski liki so ostale živali v 

živalskem vrtu, oskrbnik in 

obiskovalci živalskega vrta, med 

katerimi ni vzpostavljene direktne 

komunikacije. Enosmerna 

komunikacija med glavnima 

literarnima likoma in ostalimi 

človeškimi liki je vzpostavljena le na 

koncu zgodbe, v kateri obiskovalci 

izrazijo dobrodošlico Tangi. 

D
o
g
a
ja

ln
i 

p
ro

st
o
r 

in
 č

a
s  ̶ »Sredi New Yorka je čudovit, velik 

park, ki mu pravijo Centralni park 

… Ampak najbolj čudovito je, da 

ima park čisto svoj živalski vrt.« 

(str. 1–2) 

 

 

 

 

̶ Ni prisotne dvoplastnosti zgodbe – 

dogajanje je le na realni ravni, in sicer 

v sodobnem urbanem okolju v 

živalskem vrtu v New Yorku. 

Dvoplastnost se kaže le v živalskem in 

človeškem svetu v živalskem vrtu. 

 

̶ Deloma je prisotna sintetična 

dogajalna linija, saj je predstavljen le 

manjši izsek iz vsakdanjika v 

živalskem vrtu. 

S
p

o
ro

či
lo

  ̶ »Tam so se privili drug k drugemu 

in zaspali kot vsi drugi pingvini v 

pingvinjem domu, kot vse živali v 

živalskem vrtu in kot vse družine v 

velikem mestu.« (str. 27) 

 
Slika 11: Komentarji strokovnjakov (str. 

29) 

̶ Ni prisotnega moraliziranja, avtorja 

želita otrokom le vzbuditi empatijo za 

sprejemanje drugačnosti, in sicer 

istospolne družine.  

 

̶ Z mnenjem strokovnjakov želijo tudi 

spodbuditi k zavedanju in sprejemanju 

drugačnosti. 
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Primerjava slikanic z živalskimi literarnimi liki 

Pri analizi slikanic z živalskim glavnim literarnim likom smo ugotovili, da so živali v slikanici 

Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) prikazane antropomorfno, saj lahko iz ilustracij in po vedenju 

razberemo človeško držo in dikcijo pujskov. Medtem ko so živali v slikanici In s Tango smo 

trije (Parnell in Richardson, 2010) prikazane realistično brez antropomorfnih značilnosti, tudi 

ilustracije predstavijo živali v realni podobi. 

V obeh slikanicah je prisotna dvoplastnost dogajanja, saj se glavni liki v obeh slikanicah 

soočijo z realnim svetom, le da se ta razlikuje v posrednosti. V slikanici Rilko in Cvilko (Hobbie, 

1997) se literarni lik Rilko neposredno sooči z realnim svetom, saj se sam odloči za potovanje, 

medtem ko se literarna lika v slikanici In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010) 

posredno soočita z realnim svetom, saj oskrbnik sam poseže v njun svet. V obeh slikanicah ni 

bilo izpostavljene komunikacije z ljudmi. Enosmerna komunikacija s strani ljudi je bila zaznana 

le v slikanici In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010), ko obiskovalci živalskega vrta 

izrečejo dobrodošlici pingvinu Tangi. Funkcija glavnih likov v obeh slikanicah je prikaz 

istospolnega partnerstva. 

Dogajalni prostor v slikanici Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) je dvoplasten, saj se dogaja tako 

na realni (potovanje okoli sveta) kot tudi na irealni ravni (v Lesenem Žepku), medtem ko je 

dogajanje v slikanici In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010) enoplastno, in sicer le 

na realni ravni v sodobnem urbanem okolju (živalski vrt). Poleg tega se slikanici razlikujeta 

tudi v dogajalnem času, saj je v slikanici Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) dogajalni čas skoraj 

celo leto (od februarja do novembra), medtem ko je v slikanici In s Tango smo trije (Parnell in 

Richardson, 2010) dogajalni čas strnjen le na manjši izsek iz živalskega vrta, torej gre za 

sintetično dogajalno linijo. 

V obeh slikanicah ni prisotnega moraliziranja. Avtorja in drugi strokovnjaki v slikanici In s 

Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010) želijo pri otrocih vzbuditi empatijo po 

sprejemanju drugačnosti.  
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Tabela 4: Otroški literarni liki v slikanici Prva ljubezen (Mozetič, 2014) 
 

Citati (Mozetič, 2014) Interpretacija 
G

la
v
n

i 
li

te
ra

rn
i 

li
k

 ̶ »Ko sem bil star šest let, sem se moral 

od stare mame preseliti k mami v 

mesto.« (str. 1) 

 

 

̶ Glavni literarni lik je prvoosebni 

pripovedovalec, ki se opiše kot 

vaški deček, ki se je moral 

preseliti v mesto, torej gre za 

mestnega otroka v predšolskem 

obdobju (v vrtcu).  

̶ Glavni lik nosi funkcijo 

istospolnega, zaradi česar pride 

do zapletov v zgodbi. 

S
tr

a
n

sk
i 

li
k

i 
 

̶ »… sem se moral od stare mame 

preseliti k mami v mesto.« (str. 1) 

̶ »Večkrat se je z mano igral Andrejček, 

ki je bil iz sosednjega bloka. Vsi smo 

ga klicali Drejček.« (str. 9) 

̶ »Blokovski otroci so se mi zdeli sami 

razbojniki …« (str. 18) 

̶ »Skozi veje sem zagledal resen obraz 

tovarišice Tončke in onemel.« (str. 30) 

̶ »… jaz pa sem začutil, da je nekaj 

narobe, da je nekaj hudo narobe.« (str. 

31) 

 

 

̶ Glavni središčni lik je prvoosebni 

pripovedovalec, 6-letni otrok. 

Stranski liki so drugi otroci v 

vrtcu in odrasli, vzgojiteljice in 

mama. Odrasli stranski liki mu 

povzročajo stiske, sprva selitev 

in nato neodobravanje 

istospolnega odnosa s strani 

vzgojiteljice. Vloga odraslih je 

na robu dogajanja, kar je tudi 

razvidno iz ilustracij, vendar ima 

kljub položaju še vedno velik 

vpliv na stiske pripovedovalca.  

D
o
g
a
ja

ln
i 

p
ro

st
o
r 

in
 č

a
s ̶ »V mestu sva bila z mamo v majhnem 

stanovanju, v bloku, v katerem je bilo 

sicer veliko otrok, a nisem nikogar 

poznal.« (str. 3) 

 

 

̶ Dogajalni prostor je blokovsko 

naselje v mestnem okolju, torej 

gre za prostor na realni ravni. 

 

̶ Dogajalni čas v zgodbi je daljše 

časovno obdobje, ki ni 

opredeljeno – opisuje vsakdanjik 

otroka v vrtcu in doma, opisanih 

je več dogodkov v vrtcu, torej 

zgodba ni omejena le na manjši 

izsek iz vsakdanjika otroka in ne 

gre za sintetično dogajalno linijo. 

S
p

o
ro

či
lo

  ̶ »Bila je to prva ljubezen, ki pa 

vzgojiteljicam ni bila všeč. Ločile so 

naju in nama dale vedeti, da najina 

čustva niso pravilna, šele dolgo let 

kasneje sem ugotovil, da niso imele 

prav.« (zadnja platnica) 

 

 

̶ V zgodbi ni moraliziranja, avtor 

svojo misel zapiše na zadnji 

platnici knjige in ne spada v del 

zgodbe. Z besedilom želi 

vzbuditi empatijo bralcem in 

povečati sprejemanje 

drugačnosti. 
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Tabela 5: Otroški literarni liki v slikanici Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) 
 

Citati (Schimel, 2008) Interpretacija 
G

la
v
n

i 
li

te
ra

rn
i 

li
k

 ̶ »Verjetno je Paco, ki živi v stanovanju tik nad 

našim. To je moj najboljši prijatelj, čeprav je 

dve leti starejši od mene.« (str. 5) 

 

 

̶ Glavni literarni lik je 

prvoosebni 

pripovedovalec, ki se ne 

predstavi. Iz konteksta 

lahko razberemo, da gre 

za sodobnega mestnega 

otroka v Španiji, 

najverjetneje v zgodnjem 

šolskem obdobju. 

̶ Glavni lik ima istospolne 

starše, zaradi katerih 

pride do osrednjega 

konflikta. 

S
tr

a
n

sk
i 

li
k

i 
 

̶ »Moji starši živijo skupaj več kot dvanajst let. 

Star sem bil dve leti, ko sta me posvojila.« (str. 

6) »Jaz starša kličem Ati in Oči.« (str. 8) 

 

̶ »Njegovi starši so ločeni in njegov oče živi v 

drugem mestu.« (str. 5) 

̶ »Mamim nov fant mi ni všeč. Kar naprej 

ukazuje. Šele nekaj tednov sta skupaj, pa 

misli, da mi lahko reče, kaj moram ali česa ne 

smem početi. Pa saj ni moj oče.« (str. 14) 

̶ »Ati odpre vrata in slišiva, kako ga Pacova 

mama pozdravi: »Živjo, Luis, naj ti 

predstavim Alfonsa.« (str. 15) 

 

̶ »Alfonso naju gleda in vpraša: »Ali nista že 

prestara, da bi se igrala s punčkami?« (str. 16) 

̶ »»Hočem ti samo povedati, da nimam 

predsodkov,« … »No …« pravi Alfonso in me 

gleda, »ker je tvoja žena Azijka.« Govori, kot 

da mene ne bi bilo zraven. Zdaj se mi zdi, da 

je Lolin deveti fant meni še bolj zoprn kot 

Pacu!« (str. 18) 

̶ »»Saj sta dva moška! … Se pravi, da sta 

pedra?« Vsi smo preveč presenečeni, da bi 

lahko kdo kaj rekel. Lola postane vsa rdeča od 

sramu, čez hip pa tudi obraza Atija in Očija 

postaneta rdeča, ampak od jeze. … Oči ne 

prenese več žalitev v našem lastnem domu. 

»Takoj se poberi!« zavpije na Alfonsa.« (str. 

20) 

 

̶ Glavni središčni lik je 

prvoosebni 

pripovedovalec, ki 

predstavi svojega 

prijatelja Paca, njegove 

ločene starše ter svojo 

družino.  

̶ Odrasli liki (starši) so kot 

stranske osebe na robu 

dogajanja, vendar imajo 

pomembno vlogo, saj so 

odločilni za zaplet 

zgodbe, ki povzroči 

osrednji konflikt. 

Istospolna starša 

glavnega lika, Ati in Oči, 

se spreta z Lolinim novim 

fantom, Alfonsom, ki 

izraža svoje predsodke, 

kar povzroči nelagodje 

Pacu in njegovemu 

prijatelju.  
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D
o
g
a
ja

ln
i 

p
ro

st
o
r 

in
 č

a
s ̶ »Stanujemo v središču mesta in kadar je lepo 

vreme, v naši četrti postavijo na teraso stole in 

mize.« (str. 12) 

 

̶ »»Seveda, lahko večerjaš pri nas, Paco. Kar 

zdajle bom poklical v trgovino in rekel Loli, 

da boš pri nas do večera.« (str. 14) 

 

̶ »Po večerji … pozvoni na vratih. »Živjo, 

Luis, naj ti predstavim Alfonsa.« (str. 15) 

 

 
Slika 12: Dogajalni čas po večerji (str. 15) 

 

 

̶ Dogajalni prostor je 

mestno središče, torej 

gre za prostor na realni 

ravni. 

̶ Besedilo vsebuje veliko 

opisov družine in oseb, 

družinskih odnosov, 

prijateljstva in le malo 

dogajanja – dogajalni čas 

je strnjen izsek iz 

vsakdanjika (večer), ki se 

iz normalne vsakdanje 

večerje zaplete v osrednji 

konflikt. 

S
p

o
ro

či
lo

  ̶ »Alfonso malo pokašlja in pogleda v svoje 

čevlje. »Ja, se pravi … Prišel sem se 

opravičit,« končno reče. »Zaradi tistega, kar 

sem rekel včeraj. Veš, še nikoli nisem poznal 

gejevskega para in zmeraj so mi govorili, da 

to ni normalno … Ampak zdaj sta mi Lola in 

Paco malo bolj razložila, kakšna sta kot 

človeka, in spoznal sem vaju, in če mi nihče 

ne ni nič povedal, si sploh ne bi mislil, da… 

Skratka, motil sem se, ker sem tako razmišljal, 

in žal mi je za tisto, kar sem rekel. Upam, da 

mi bosta dala še eno priložnost.« (str. 26) 

̶ Zgodba nosi pomembno 

sporočilo, da ne smemo 

soditi ljudi po videzu in 

govoricah. Z besedilom 

avtor želi podučiti bralce 

o predsodkih in o 

neprimernosti žaljivk, 

vendar je opravičilo 

nejasno in nenadno, zato 

celotna zgodba deluje kot 

da je edini namen 

poučevanje in 

moraliziranje. 
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Primerjava slikanic z otroškimi literarnimi liki 

Pri analizi smo ugotovili, da je glavni literarni lik prvoosebni pripovedovalec, in sicer mestni 

otrok. V slikanici Prva ljubezen (Mozetič, 2014) gre za fantka v predšolskem obdobju, medtem 

ko je v slikanici Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) fant najverjetneje starejši, v zgodnjem 

šolskem obdobju. Funkciji glavnega literarnega lika se razlikujeta v analiziranih slikanicah 

– v prvi slikanici Prva ljubezen (Mozetič, 2014) je glavni lik istospolno usmerjen, zaradi česar 

pride do konflikta, medtem ko je v slikanici Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) funkcija 

glavnega lika drugačna, saj ima istospolne starše, zaradi katerih pride do konflikta. 

Stranski liki v obeh slikanicah so otroci in odrasli, ki so sicer na robu dogajanja, vendar 

povzročajo stisko glavni književni osebi oziroma so povzročitelji konflikta. V slikanici Prva 

ljubezen (Mozetič, 2014) vloga odrasle osebe, in sicer vzgojiteljice v vrtcu, povzroči stisko 

glavnemu liku in je glavni krivec za selitev Drejčka. V slikanici Sosedje in prijatelji (Schimel, 

2008) je vloga odraslih oseb drugačna, saj so odrasli nosilci vloge istospolnosti, zaradi katerih 

se razvije konflikt med Alfonsom in pripovedovalčevimi starši, ki posledično sproža stisko in 

nelagodje pripovedovalcu in Pacu, vendar ta konflikt ni usoden. 

Dogajalni prostor v obeh slikanicah je urbano mestno okolje. Dogajalni čas je različen, saj 

gre v slikanici Prva ljubezen (Mozetič, 2014) za daljše časovno obdobje, ki opisuje več 

dogodkov v vrtcu in doma. V drugi slikanici Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) gre za 

sintetično dogajalno linijo, saj je dogajanje omejeno le na krajši izsek vsakdanjika, in sicer 

konflikt po večerji. Besedilo poleg zgodbe vsebuje številne opise družin, oseb, odnosov. 

Obe slikanici nosita pomembno sporočilo, ki je delno moralizirano. V slikanici Prva ljubezen 

(Mozetič, 2014) želi avtor čez celotno besedilo vzbuditi empatijo otrok do neprimernega 

vedenja vzgojiteljice, glavno sporočilo pa brez moraliziranja strne na zadnji platnici. Slikanica 

Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) predstavlja sporočilo bolj direktno, saj čez celotno besedilo 

deluje bolj vzgojno kot leposlovno. Zaznali bi lahko tudi moraliziranje, saj je Alfonsovo 

opravičilo na koncu nepojasnjeno in nenadno ter nima izhodišča v zgodbi. 
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3.4.4.2 Značilnosti problemske literature 

Tabela 6: Značilnosti problemske tematike v slikanici Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) 
 Citati (Hobbie, 1997) Interpretacija 

T
E

M
A

  ̶ »Tako lepo jima je 

bilo, da si Cvilko ni 

želel nikamor drugam. 

Rilko pa je rad 

potoval.« (str. 3) 

̶ »Nekega januarskega 

dne se je Rilko odločil, 

da se bo odpravil na 

svoje najdaljše 

potovanje in si ogledal 

cel svet.« (str. 4) 

 

 

̶ Besedilo govori o dveh literarnih likih, Rilkotu in 

Cvilkotu, ki živita skupaj. Rilko se je odločil, da 

gre na potovanje, Cvilko pa je ostal doma. Rilko je 

redno pošiljal razglednice domov s celega sveta, iz 

katerih lahko razberemo njun tesen odnos. 

 

̶ Osrednja tema je Rilkovo individualno potovanje 

okoli sveta, ki lahko predstavlja neko vrsto 

drugačnosti, saj odstopa od tradicionalnega 

potovanja v dvoje ali s prijatelji. Hkrati potovanje 

lahko odstopa od predstav normalnega otroštva, saj 

večina meni, da je tujina nevarna in morajo biti 

otroci obvarovani pred nevarnostmi in kulturnimi 

razlikami. 

 

̶ Problemska tema je izražena kot življenje dveh 

pujskov v istospolnem partnerstvu ter morebitno 

ljubezensko dopisovanje preko pošiljanja 

razglednic. 

P
E

R
S

P
E

K
T

IV
A

 

O
P

O
R

E
K

A
N

J
A

  ̶ »Lahko bi odšla 

nekam, kjer je toplo in 

kjer ni nobenih 

prašičjih 

sovražnikov.« (str. 4) 

̶ Rilko si želi potovati v kraje, kjer ni sovražnikov. 

Odpotuje v številne tuje kraje. Potovanje lahko 

povezujemo z begom iz realnosti in upor do 

vsakdanjega življenja, saj si želi novih dogodivščin 

v toplih krajih. 

Z
G

O
D

B
A

  / ̶ V besedilu ni prisotnih konfliktnih situacij. Zgodba 

poteka od Rilkovega odhoda na potovanje, pisanja 

razglednic s potovanj, do njegove vrnitve domov. 

K
N

J
IŽ

E
V

N
A

 O
S

E
B

A
  ̶ »»A greš z mano?« je 

vprašal Cvilka.« (str. 

4) 

̶ »Cvilko je odkimal z 

rilčkom. »Povsod je 

lepo, a doma je 

najlepše.«« (str. 5) 

̶ »Rilko pa je odšel in 

obljubil, da bo pisal.« 

(str. 6) 

 

̶ Rilko se razlikuje v tem, da rad raziskuje nove 

kraje, medtem ko Cvilko raje ostane doma. 

Potovanja mu nudijo nove dogodivščine, vendar ni 

zaznanih nobenih problemskih preizkušenj oz. 

poškodb.  

 

̶ Rilko sicer rahlo odstopa od »normalnih« pujskov, 

saj se sam odpravi na potovanje, vendar pa zaradi 

tega ni izobčen in se ne sooča s težavami na 

potovanju. 

J
E

Z
IK

  ̶ »Dragi Cvilko!« (str. 

7–21) 

̶ »Dragi Cvilči!« (str. 

23) 

̶ Z besednimi zvezami lahko zaznamo tesen odnos 

med pujskoma – ni jasno ali gre le za prijateljstvo 

ali za ljubezenski odnos od njima.  
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Interpretacija: Slikanica vsebuje nekatere značilnosti problemskosti, vendar delo ne bi mogli 

označiti kot problemsko literaturo, saj na tematiko istospolnega partnerstva namigujejo le 

nekateri nagovori in pozdravi na razglednicah. Poleg tega besedilo ne vsebuje nobenih kletvic, 

vulgarizmov ali drugih negativnih opisov razpoloženja, ki bi lahko vzbujali nelagodje pri 

otrocih in jim predstavljali »temno« plat življenja – istospolnega partnerstva ali individualnega 

potovanja, s katerimi se nekateri odrasli ne bi strinjali (model Motovilke). Poleg tega zgodba 

ne vsebuje nobenega konflikta ali poškodbe, ki bi zaznamovala književna lika. Besedilo sicer 

odstopa od »tradicionalnega,« saj bi pričakovali tradicionalni zakonski par mož–žena in njuno 

skupno potovanje, medtem ko je v besedilu istospolno partnerstvo in individualno potovanje, 

ki odstopa od »normalnega,« še posebej v času 1997, ko je bila slikanica napisana, pa tudi danes 

individualna potovanja še niso zelo pogosta. 

 

 

 

 

 

̶ »Rilko.« (str. 7) 

̶ »Tvoj prijatelj Rilko.« 

(str. 9) 

̶ »Tvoj prijateljček 

Rilko.« (str. 11) 

̶ »Vedno tvoj prijatelj 

Rilko.« (str. 13) 

̶ »Pogrešam te. Upam, 

da tudi ti mene, vsaj 

malo! Vedno tvoj 

Rilko.« (str. 19) 

̶ »Tvoj prijatelj Rilči.« 

(str. 23) 

̶ »Nazdraviva najinem 

snidenju.« (str. 28) 

̶ Nagovori se skoraj ne spreminjajo,, le na zadnji 

razglednici (str. 23) je uporabljeno ljubkovalno 

ime »Cvilči«. 

̶ Pozdravi so bolj raznoliki, zaznamo lahko od samo 

podpisa z imenom, z oznako prijatelja do »vedno 

tvoj« in ljubkovalno »Rilči.«  

̶ Na podlagi nagovorov in pozdravom lahko 

sklepamo, da gre med njima za zelo tesno 

prijateljstvo, pri katerim bi lahko zaznali 

ljubezensko razmerje predvsem zaradi 

ljubkovalnih izrazov, ki po navadi med moškimi 

prijatelji niso pogosti.  

̶ Kletvic, vulgarizmov in podobnih problematičnih 

izrazov ni prisotnih v besedilu. 

R
A

Z
P

O
-

L
O

Ž
E

N
J
E

   ̶ Razpoloženje, ki ga vzbuja besedilo, je zelo 

pozitivno in predvsem nostalgično za tiste, ki radi 

potujejo/potujemo. Ni zaznanih nobenih opisov 

trpljenja 

S
U

B
J
E

K
T

IV
N

E
 

P
R

E
D

S
T

A
V

E
  

 

̶ »Povsod je lepo, a 

doma je najlepše.« (str. 

5) 

̶ »Rilko pa je odšel in 

obljubil, da bo pisal.« 

(str. 6) 

 

̶ Besedilo predstavlja dve zgodbi – Rilkovo 

potovanje okoli sveta in Cvilkovo vsakdanje 

življenje doma v Lesenem žepku. Pojavljala bi se 

lahko vprašanja, kakšna je vloga branja – ali otroku 

predstaviti individualna potovanja polna 

nevarnosti in kulturnih šokov (model Grdega 

račka), ali jim prikrivati in predstavljati le varno 

domače okolje (model Motovilke). 
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Tabela 7: Značilnosti problemske tematike v slikanici Prva ljubezen (Mozetič, 2014) 
 Citati (Mozetič, 2014) Interpretacija 

T
E

M
A

 ̶ »Ko sem bil star šest let, sem se moral 

od stare mame preseliti k mami v 

mesto. Težko sem se poslovil …« (str. 

1—2) 

̶ »Večkrat se je z mano igral 

Andrejček … Kadar smo šli na 

sprehod v park, sva bila vedno v 

paru. Držal me je za roko in me 

povlekel, če sem bil prepočasen.« (str. 

10) 

̶ »Imel je tako lepe modre oči. Po 

vsaki točki je navdušeno zaploskal. 

Na vse sva pozabila. Nobenih klicev 

tovarišic nisva slišala.« (str. 28) 

̶ »… je kar planil k meni, me objel  in 

poljubil na lička.« (str. 36) 

̶ »Imel sem ga rad. In mislim, da tudi 

on mene.« (str. 41) 

 

̶ Tema je problemska, saj prikazuje 

otrokovo stisko, ki jo doživlja v vrtcu 

zaradi istospolne usmerjenosti. Že na 

začetku zgodbe se pokaže 

problematika odraščanja, ko se mora 

otrok preseliti v mesto. Besedilo 

govori o tesnem prijateljstvu oz. prvi 

istospolni ljubezni pripovedovalca z 

Andrejčkom. Skozi celotno besedilo 

se kažejo fantkove težave, s katerimi 

se sooča v vrtcu zaradi svoje 

drugačnosti. 

 

P
E

R
S

P
E

K
T

IV
A

 O
P

O
R

E
K

A
N

J
A

 ̶ »Lahko bi zbežal domov, če mi ne bi 

bilo všeč v vrtcu.« (str. 5) 

̶ »… hitro sem zajokal, če je bilo kaj 

narobe. Tedaj sem si zaželel nazaj na 

deželo.« (str. 8) 

̶ »Za hišo je bilo veliko grmovja, v 

katerem smo se kdaj skrivali. Če ne 

bo tam nikogar, bom lahko zanj 

izpeljal nastop.« (str. 24) 

̶ »Odtlej so naju imele vse tovarišice 

bolj na očeh, tako da se sploh nisva 

več mogla izmuzniti v grmovje. Samo 

pogovarjala sva se lahko …« (str. 33) 

̶ »… na sprehodih sva se še vedno 

držala za roke.« (str. 34) 

 

̶ Prisotna je uporniška drža do sveta – 

pripovedovalec se ni želel preseliti, 

želel se je vrniti domov, kljub 

neodobravanju vzgojiteljic se je še 

vedno družil z Drejčkom.  

 

  

 

Z
G

O
D

B
A

 ̶ »Je kar planil k meni, me objel in me 

poljubil na lička. Kaj pa ti je, saj ni 

punčka! Je ostro rekla tovarišica. Kar 

potegnila ga je stran. Oba sva vedela, 

da bova kaznovana, čeprav nisva 

natanko vedela, za kaj. Toda nekaj sva 

naredila narobe.« (str. 36–39) 

̶ »Potem se je njegova družina odselila, 

hodil je v drug vrtec in nisem ga več 

videl.« (str. 41) 

 

̶ Zgodba ima številna nesoglasja v 

vrtcu, ki ga povzročijo vzgojiteljice 

zaradi drugačnosti. Konflikti sprva 

niso bili usodni, saj sta bila le 

kaznovana in bolj pod nadzorom 

vzgojiteljic ter omejena pri druženju. 

Ne nazadnje pa je glavni konflikt 

usoden, saj vodi v selitev Drejčka in 

prepis v drugi vrtec. 
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K
N

J
IŽ

E
V

N
A

 O
S

E
B

A
 ̶ »Jaz nisem bil pogumen. Zelo hitro 

sem zajokal, če je bilo kaj narobe.« 

(str. 8) 

̶ »Če sem bil sam doma, sem lahko 

glasno prepeval in uporabil še kakšen 

kos mamine obleke, mogoče ruto, šal 

ali jopico.« (str. 21) 

̶ »Ravno sem bil ovešen v dolgo rdečo 

ruto neke punčke, stal sem na prstih, 

kot da imam visoke pete, se zvijal v 

bokih in se z visokim glasom drl la 

pioggia …« (str. 29) 

̶ Pripovedovalca lahko razumemo kot 

»izobčenca« iz okolice, saj se vede 

drugačno, težje se vključuje v novo 

okolje in spoznava prijatelje. S svojim 

drugačnim vedenjem in istospolno 

usmerjenostjo je postavljen v 

preizkušnje zaradi neodobravanja v 

vrtcu. 

 

J
E

Z
IK

 / ̶ Besedilo ne vsebuje kletvic, 

vulgarizmov ipd., prisotnih je le nekaj 

tujk v italijanščini, vendar nimajo 

provokativnega učinka na bralca. 

R
A

Z
P

O
L

O
Ž

E
N

J
E

 ̶ »Moral preseliti od stare mame k 

mami v mesto. Težko sem se poslovil 

…« (str. 1–2) 

̶ »Edino, kar mi je bilo všeč, je bilo to, 

da sem imel svojo sobo.« (str. 4) 

̶ »Še nekaj sem zelo pogrešal. 

Televizijo.« (str. 13) 

̶ »Malo me je bilo sicer strah, da me 

bodo videli še drugi otroci in se mi 

bodo smejali.« (str. 25) 

̶ »Samo žalostno sva se gledala od 

daleč. In Drejček se je še bolj pretepal 

kot prej.« (str. 40) 

̶ Besedilo vzbuja nezadovoljstvo, 

žalost in strah, ki ga doživlja deček  

 

S
U

B
. 

 P
R

E
D

S
T

A
V

E
 ̶ »Skozi veje sem zagledal resen obraz 

tovarišice Tončke in onemel. Kaj pa 

imata tukaj? … Vrni vse nazaj v 

garderobo! In da se to ne ponovi!« (str. 

31–32) 

̶ »Kaj pa ti je, saj ni punčka! Je ostro 

rekla tovarišica …« (str. 37) 

 

̶ Zgodba vsebuje vzgojiteljičino 

predstavo o »normalnem« otroštvu in 

s svojim dejanjem želi na to vplivati.  

̶ Sama vloga branja izbrane slikanice 

pa je odvisna od odraslih, ki izbirajo 

literaturo za mlade – ali bodo otroku 

ponudili tovrstno slikanico in jih 

soočili z drugačnostjo (model Grdega 

račka) ali pa bi otroke obvarovali pred 

to tematiko (model Motovilke). 

 

Interpretacija: Slikanica vsebuje večino elementov problemskosti, razen jezika. Tema je 

problemska, saj predstavlja vrsto drugačnosti, ki v okolju ni dobro sprejeta. Zaradi istospolnosti 

je izrazita perspektiva oporekanja glavnega književnega lika, ki tudi odstopa od povprečnega. 

Zaradi svojega vedenja je deček soočen z ovirami v vrtcu, ki vodijo v usoden konflikt. Celotno 

besedilo opisuje negativno razpoloženje, strah in nezadovoljstvo, ki lahko pri bralcu vzbudi 

empatijo. Iz vsega naštetega lahko povzamemo, da je besedilo problemsko, saj vsebuje vse 

značilnosti problemskosti, razen jezika (kletvic, vulgarizmov ipd.), ter lahko poudarimo, da na 

samo tabujskost te slikanice vplivajo odrasli pri odločitvi, ali bo otrok prebral slikanico in 

spoznal to tematiko (model Grdega račka). 
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Tabela 8: Značilnosti problemske tematike v slikanici In s Tango smo trije (Parnell in 

Richardson, 2010) 
 Citati (Parnell in Richardson, 2010) Interpretacija 

T
E

M
A

 ̶ »V pingvinjem domu živijo pingvinje 

družine.« (str. 4) 

̶ »Dva pingvina v pingvinjem domu pa sta 

bila malce drugačna. Enemu je bilo ime 

Roy, drugemu Silo. Bila sta fanta, a sta vse 

počela skupaj.« (str. 6) 

̶ »POOOOOK! In iz jajca je pokukala čisto 

njuna mladička. Imela je puhasto belo perje 

in smešen črn kljunček. Roy in Silo sta 

postala očeta. Gospod Gramzay je sklenil 

»Ime ji bo Tango, saj sta za tango potrebna 

dva!« (str. 22) 

̶ »Tango je bila čisto prvi pingvinček v 

živalskem vrtu, ki je imel dva očka.« (str. 

23) 

̶ »Ponoči so se trije pingvini vrnili v gnezdo. 

Tam so se privili drug k drugemu in zaspali 

kot vsi drugi pingvini v pingvinjem domu, 

kot vse živali v živalskem vrtu in kot vse 

družine v velikem mestu.« (str. 27) 

̶ Besedilo govori o različnih 

živalskih družinah v 

živalskem vrtu v New Yorku, 

natančneje predstavi 

pingvinji istospolni par, ki si 

želita imeti mladička. Zgodba 

vsebuje pomembno 

sporočilo, da bi morali imeti 

vsi kljub drugačnosti oz. 

raznolikosti enake pravice, 

kot so npr. do zakona, 

posvojitve in družine. 

 

P
E

R
S

P
E

K
T

IV
A

 

O
P

O
R

E
K

A
N

J
A

 ̶ »Nekega dne pa sta opazila, da drugi pari 

lahko počnejo nekaj, česar onadva ne 

moreta.« (str. 10) 

̶ »Mama pingvinka je izlegla jajce.« (str. 

11) 

̶ »Nekega dne je Roy našel nekaj, kar je bilo 

videti kot tisto, na čemer so sedeli drugi 

pingvini. Tisto nekaj je prinesel v gnezdo. 

Bil je samo kamen, a Silo je skrbno sedel 

nanj in ga grel …« (str. 13) 

̶ Prisotno je humorno 

oporekanje realnosti, saj ne 

moreta izvaliti svojega jajca. 

Zaplet in rešitve zanj so 

prikazane na humoren  in 

izviren način, saj se par ne 

sprijazni z nezmožnostjo 

imeti mladička.   

Z
G

O
D

B
A

 ̶ »Roy in Silo pa nista imela jajca, da bi 

sedla nanj in ga grela … Njuno gnezdo je 

bilo prijazno, a malce prazno.« (str. 12) 

̶ »… dan za dnem sedela na kamnu. A nič 

se ni zgodilo.« (str. 14—15) 

̶ »Potem je gospoda Gramzaya prešinila 

zamisel. Našel je jajce, za katero ni nihče 

skrbel, in ga položil v Royevo in Silovo 

gnezdo.« (str. 17—18) 

̶ Zgodba vsebuje zaplet, 

vendar ne gre za usoden 

konflikt ali usodno poškodbo, 

saj se s pomočjo oskrbnika 

živalskega vrta težava 

razplete. 
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K
N

J
IŽ

E
V

N
A

 O
S

E
B

A
 ̶ »Dva pingvina v pingvinjem domu pa sta 

bila malce drugačna. Enemu je bilo ime 

Roy, drugemu Silo. Bila sta fanta, a sta vse 

počela skupaj.« (str. 6) 

̶ »Drug drugemu sta se klanjala. Skupaj sta 

se sprehajala. Drug drugemu sta pela. 

Skupaj sta plavala. Kamor je šel Roy, je šel 

tudi Silo.« (str. 7) 

̶ »S pingvinjimi deklicami se nista kaj prida 

družila, pa tudi one se niso družine z njima. 

Roy in Silo sta raje objemala drug drugega. 

To je opazil njun skrbnik gospod Gramzay 

in pomislil »Gotovo sta zaljubljena!«« (str. 

8) 

̶ »Nekega dne pa sta opazila, da drugi pari 

lahko počnejo nekaj, česar onadva ne 

moreta.« (str. 10) 

̶ Glavna književna lika po 

videzu nista opazno drugačna 

od okolice, vendar se 

razlikujeta po vedenju 

oziroma po istospolni 

usmerjenosti, kar je razvidno 

tudi navzven. Zaradi biološke 

ovire po nezmožnosti 

spočetja otroka pri dveh 

moških sta postavljena v 

preizkušnjo, kako ta problem 

rešiti.  

J
E

Z
IK

 / ̶ V besedilu ni prisotnih 

kletvic, vulgarizmov ali 

drugih podobnih besed, ki bi 

lahko delovale kot 

provokacija na bralca. 

R
A

Z
P

O
L

O
Ž

E
N

J
E

 ̶ »In otroci, ki so obiskali živalski vrt, so 

lahko videli Tango, kako z očetoma in 

drugimi pingvini plava v pingvinjem 

domku. »Hura, Roy! Hura, Silo! 

Dobrodošla, Tango!« so veselo vzklikali.« 

(str. 25) 

̶ »Ponoči so se trije pingvini vrnili v gnezdo. 

Tam so se privili drug k drugemu in zaspali 

kot vsi drugi pingvini v pingvinjem domu, 

kot vse živali v živalskem vrtu in kot vse 

družine v velikem mestu.« (str. 27) 

̶ Književno besedilo ne vzbuja 

negativnega razpoloženja, 

problematika je opisana zelo 

pozitivno, polno upanja, 

sprejema drugačnost in 

zagovarja enakost. 

S
. 

 P
R

E
D

-

S
T

A
V

E
 ̶ »Tango je kmalu postala dovolj krepka, da 

je zapustila gnezdo. Z Royem in Silom je 

šla plavat kot vse druge pingvinje družine.« 

(str. 25) 

̶ Tangino otroštvo je 

predstavljeno enako kot 

otroštvo ostalih pingvinov iz 

tradicionalnih družin, torej 

gre za model Grdega račka. 

Interpretacija: Slikanica vsebuje nekatere značilnosti problemskosti – tema je problemska, saj 

govori o drugačnosti, in sicer o istospolnem paru. Književna lika sta zaradi svoje istospolne 

usmerjenosti drugačna od okolice, zaradi česar se upreta realnosti, saj nista zmožna spočeti 

mladička. Konflikt je zaznan in rešitve zanj so humorno predstavljene, hkrati pa celotno 

besedilo vzbuja pozitivno razpoloženje pri bralcu in spodbuja sprejemanje drugačnosti. 

Besedilo ne deluje provokativno na bralca, zato delo ne bi mogli označiti kor problemsko. Poleg 

tega ni prisotnih kletvic, vulgarizmov ali drugih slabšalnih besed. Otroštvo v istospolni družini 

je predstavljeno enakovredno ostalim pingvinjim družinam. Po modelu Motovilke odrasli 

slikanice ne bi ponudili otroku, po modelu Grdega račka pa bi otroci lahko prebrali to slikanico 

in spoznali možnost raznolikosti družin v živalskem svetu ter to prenesli na človeštvo. 



Tjaša Tratnjek, Tema istospolnosti v slikanicah 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

54 

 

Tabela 9: Značilnosti problemske tematike v slikanici Sosedje in prijatelji (Schimel, 

2008) 
 Citati (Schimel, 2008) Interpretacija 

T
E

M
A

 ̶ »Njegovi starši so ločeni in njegov oče živi 

v drugem mestu.« (str. 5) 

̶ »Moji starši živijo skupaj več kot dvanajst 

let. Star sem bil dve leti, ko sta me 

posvojila.« (str. 6) 

̶ »Naša četrt je zmeraj polna ljudi, tu se 

zbirajo prijatelji in vsakovrstni pari.« (str. 

12) 

̶ »Saj sta dva moška!« … »Se pravi, da sta 

pedra?« (str. 20) 

̶ Besedilo zajema številne 

problemske tematike, ki naj bi 

rušile predstave o otrokovem 

varnem otroštvu. Prikazane so 

številne drugačnosti, predvsem v 

oblikah družin – ločeno in 

istospolno družino ter  

posvojitev. Različne problemske 

teme so razkropljene čez celotno 

zgodbo, osrednja konfliktna tema 

je istospolno partnerstvo in 

nesprejemanje le-tega. Besedilo 

ima pomembno sporočilo 

sprejemanja drugačnosti in 

odpravljanja predsodkov. 

P
. 
O

P
O

R
E

-

K
A

N
J
A

 

/ ̶ Glavni lik se zaradi istospolno 

usmerjenih staršev ne upre svetu, 

je zadovoljen in srečen s svojo 

družino. 

Z
G

O
D

B
A

 ̶ »»Saj sta dva moška!« … »Se pravi, da sta 

pedra?« Vsi smo preveč presenečeni, da bi 

lahko kdo kaj rekel. Lola postane vsa rdeča 

od sramu, čez hip pa tudi obraza Atija in 

Očija postaneta rdeča, ampak od jeze. »Ne 

govori tako o mojih prijateljih,« reče Lola 

Alfonsu. »To pa to, lepi prijatelji!« 

vzklikne Alfonso. »Očitno slabo vplivata 

na tvojega sina. Kar poglej, saj se igra z 

igračami za punce. Vidim, da je vse, kar 

govorijo o tej četrti, čista resnica.« Oči ne 

prenese več žalitev v našem lastnem domu. 

»Takoj se poberi!« zavpije na Alfonsa. »Z 

največjim veseljem,« odvrne on. »Gremo, 

Lola, Paco,« ukaže, a odide sam.« (str. 20) 

̶ »»Zelo mi je žal,« nam reče Lola. »ne 

morem verjeti, da je govoril takšne 

strahote.«« (str. 21) 

̶ »Alfonso malo pokašlja in pogleda v svoje 

čevlje. »Ja, se pravi … Prišel sem se 

opravičit,« končno reče. »Zaradi tistega, 

kar sem rekel včeraj.« (str. 26) 

 

̶ Zgodba vsebuje konflikt, ki ga 

povzroči Alfonso zaradi 

nestrpnosti do istopolnosti. Prepir 

ni usoden, saj ne povzroči hujših 

posledic ali poškodb, temveč le 

odhod Alfonsa. Konflikt se sprva 

razreši z odhodom krivca, 

kasneje z Lolinim opravičilom ter 

naslednji dan tudi z Alfonsovim 

opravičilom. 
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K
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N
A
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B

A
 ̶ »Star sem bil dve leti, ko sta me posvojila.« 

(str. 6) 

̶ »Jaz starša kličem Ati in Oči.« (str. 8) 

̶ »Alfonso naju gleda in vpraša: »Ali nista 

že prestara, da bi se igrala s punčkami?«« 

(str. 16) 

̶ »Zdaj vidim, zakaj Paco ne mara tega 

novega maminega fanta.« (str. 17) 

̶ Glavna književna oseba je 

prvoosebni pripovedovalec, 

osnovnošolski fant, ki je 

posvojen in ima istospolna starša 

Atija in Očija, zaradi česar 

odstopa od okolice. Na podlagi 

vedenja je s strani Alfonsa 

označen kot »izobčenec« in 

drugačen, kar fanta in njegove 

starše postavi pred preizkušnjo. 

Alfonsovo vedenje lahko 

negativno vpliva na prijateljstvo 

Paca in Lole z njimi. 

J
E

Z
IK

 ̶ »Alfonso se obrne k njima in reče: »Hočem 

ti samo povedati, da nimam 

predsodkov.« »Kaj hočeš reči?« vpraša 

Ati. »No …« pravi Alfonso in me gleda, » 

ker je tvoja žena Azijka.« Govori, kot da 

mene ne bi bilo zraven. Zdaj se mi zdi, da 

je ta Lolin deveti fant še bolj zoprn kot 

Pacu! 

Ati nekaj časa ne reče nič. Opazim, da tudi 

njemu Alfonso ni kaj preveč všeč. Videti 

je, da je Loli nerodno, ko reče: »Edu je 

posvojen.« »Oprosti,« se opraviči Alfonso. 

»Nisem hotel žaliti tvoje žene.« »Mislil 

sem, da nimaš predsodkov,« mu odgovori 

Ati. »Ne, saj ne,« začne Alfonso, »ampak 

tako …« Ati se ironično nasmehne. Vem, 

da uživa, ko brije norce iz tega 

nevzgojenega in zoprnega tipa. S Pacom 

se zadržujeva, da se ne bi zasmejala. »Nič 

hudega,« mu reče Ati, »ker sploh nimam 

žene.«« (str. 18) 

̶ »»Se pravi, da sta pedra?« … »To pa to, 

lepi prijatelji!« vzklikne Alfonso.« (str. 

20) 

 

̶ Izbira jezika vzbuja humorno 

vzdušje. Besedne fraze, strokovni 

izrazi (npr. predsodki), ironični 

odzivi Atija na Alfonsove 

komentarje, žaljivke (npr. pedra), 

sarkastični komentarji (npr. lepi 

prijatelji) delujejo kot 

provokacija na bralca.  

̶ Konfliktni dialog je zelo realen in 

lahko pri osebah s predsodki 

provokativno vzbudi zavedanje 

lastnega vedenja ali 

nesprejemanja drugačnosti.  

 

R
A

Z
P

O
-

L
O

Ž
E

N
J
E

  ̶ Ni prisotnih opisov trpljenja, 

umiranja, spolnosti ali drugih 

podobnih negativnih razpoloženj. 

Zaznano je predvsem humorno in 

ironično razpoloženje. 
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S
U

B
J
E

K
T

IV
N

E
 

P
R

E
D

S
T

A
V

E
 ̶ »Očitno slabo vplivata na tvojega sina. Kar 

poglej, saj se igra z igračami za punce. 

Vidim, da je vse, kar govorijo o tej četrti, 

čista resnica.« (str. 20) 

̶ Alfonso predpostavlja, da 

otroštvo z istospolnimi starši ni 

primerno – da slabo vplivajo na 

otroka. Ta negativnost v zgodbi 

bi se lahko prenesla tudi na 

odrasle bralce, ki se s tem 

strinjajo, in bi posledično 

okrepilo njihove predsodke, zato 

te slikanice ne bi prebrali otroku 

(model Motovilke). 

 

Interpretacija: Slikanica vsebuje različne problemske teme – od posvojitve, ločitve do 

istospolnega starševstva. Besedilo poleg problemskih tematik vsebuje tudi konflikt, ki vpliva 

na razplet zgodbe, saj z Alfonsovim neodobravanjem istospolne družine spodbudi prepir, ki se 

razreši pozitivno z opravičilom. Razpoloženje, ki ga besedilo vzbuja, ni negativno. Kljub temu 

da je osrednji konflikt o predsodkih, dialog ni negativen, temveč na realen, humoren in ironičen 

način predstavi tovrstno tematiko. V jeziku so sicer prisotne nekatere žaljivke, sarkastične 

besedne zveze, vendar se celoten prepir razplete pozitivno z opravičilom in nosi pomembno 

sporočilo o predsodkih in nevednosti oz. nepoznavanju tovrstne tematike. Osrednje književne 

osebe (istospolna družina) sicer odstopajo od okolice, vendar niso izobčene, hkrati pa se ne 

upirajo realnemu svetu, temveč normalno živijo družinsko življenje. Alfonso izpostavi svojo 

predstavo, kakšno bi moralo biti normalno otroštvo, vendar pa ni nujno, da se njegovo mišljenje 

prenese na odrasle posrednike slikanic otrokom, saj lahko z branjem tovrstne slikanice otrokom 

podrobno predstavimo problematiko nesprejemanja drugačnosti in konstruktivno razreševanje 

konfliktov (model Grdega račka). 

 

Primerjava vseh slikanic 

Pri analizi slikanic smo ugotovili, da vse vsebujejo problemsko tematiko, in sicer drugačnost, 

ki prikazuje istospolnost ali odraščanje v istospolni družini, in deluje kot odstop od 

tradicionalnih prikazov odraščanja. V slikanici Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) je tematika 

istospolnosti skrita v tesnem prijateljstvu med literarnima likoma; v slikanici Prva ljubezen 

(Mozetič, 2014) prvoosebni pripovedovalec direktno predstavi svojo prvo istospolno ljubezen 

v vrtcu; v slikanici In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010) je poleg istospolnega 

partnerstva izpostavljena tudi tematika istospolne družine; v slikanici Sosedje in prijatelji 

(Schimel, 2008) pa so poleg tematike istospolnosti prisotne tudi druge problemske teme 

posvojitev, ločitev in ne nazadnje sami predsodki. 

Problemske teme načeloma sodijo v perspektivo oporekanja (Saksida, 2014). Pri analizi 

slikanic smo ugotovili, da se književne osebe v treh od štirih analiziranih slikanic na nek način 

uprejo svetu. V slikanici Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) se lik Rilko odloči odpotovati na toplo 

in stran od prašičjih sovražnikov; v slikanici Prva ljubezen (Mozetič, 2014) se deček upira 

novemu življenju v mestu, v vrtcu se kljub neodobravanju vzgojiteljic druži z Drejčkom; v 

slikanici In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010) je zaznano humorno oporekanje 

nezmožnosti zanositve istospolnega pingvinjega para. V zadnji slikanici, Sosedje in prijatelji 

(Schimel, 2008), nismo zaznali uporniške drže, istospolna partnerja posvojita otroka in kljub 

nekaterim predsodkom normalno živijo družinsko življenje.  



Tjaša Tratnjek, Tema istospolnosti v slikanicah 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

57 

 

Problemsko besedilo mora vsebovati konflikt ali »poškodbo« (Saksida, 2014). Pri analizi smo 

ugotovili, da tri slikanice od štirih vsebujejo konflikt oziroma zaplet v zgodbi. V prvi slikanici 

Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) ni konflikta, saj besedilo brez zapletov predstavi Rilkovo 

potovanje od začetka do konca. V slikanici Prva ljubezen (Mozetič, 2014) se konflikti 

postopoma stopnjujejo, saj vzgojiteljice ne odobravajo druženja z Drejčkom. Zgodba se 

stopnjuje do te mere, da je konflikt usoden in vodi v selitev Drejčka in njegov prepis v drugi 

vrtec. Slikanica In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010) ne vsebuje konflikta, temveč 

le zaplet zaradi nezmožnosti po spočetju mladička, ki ni usoden, saj se s pomočjo tretje osebe 

(oskrbnika) srečno razplete z zapuščenim jajcem. Največji konflikt je prisoten v slikanici 

Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008), saj Alfonso z izražanjem svojih predsodkov sproži velik 

prepir, ki se konča z njegovim odhodom. Konflikt se kasneje sicer razreši z opravičilom, ki 

hkrati nosi pomembno sporočilo o predsodkih in o nepoznavanju tematike. 

Književne osebe v problemski literaturi so praviloma »izobčenci« ali vsaj opazno drugačne 

od okolice (Saksida, 2014). V vseh analiziranih slikanicah smo opazili, da osebe odstopajo od 

okolice in so zato nekatere postavljene pred preizkušnje. Književna lika v slikanici Rilko in 

Cvilko (Hobbie, 1997) ne odstopata od okolice v veliki meri – edina razlika je le v tem, da imata 

kot prijatelja zelo tesen odnos, ki bi lahko pomenil istospolno partnerstvo, poleg tega pa lik 

Rilko za razliko od ostalih normalnih pujskov rad sam potuje. Osrednja književna lika,  

pripovedovalec in Drejček, v slikanici Prva ljubezen (Mozetič, 2014) se razlikujeta od okolice 

predvsem po vedenju, zaradi česar se spoprijemata s težavami v vrtcu. Književna lika, pingvina 

Roy in Silo, v slikanici In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010), sta tudi drugačna od 

okolice in zaradi svoje istospolne usmerjenosti postavljena pred preizkušnjo po spočetju 

mladička. Književni liki  Ati, Oči in njun sin v slikanici Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) se 

od okolice razlikujejo zaradi istospolne družine, ki je vzrok za glavni konflikt in kot preizkušnja 

prijateljstva s stranskimi liki, Lolo in Pacom.  

V problemski literaturi so pogoste kletvice, vulgarizmi in podobni jezikovni izrazi (Saksida, 

2014), vendar pri analizi slikanic tovrstnega jezika nismo zaznali. Glede na to, da so slikanice 

primerne za mlajše otroke, je jezik bolj primeren in neprovokativen. Nekaj kletvic, žaljivk in 

provokativnih izrazov smo našli le v slikanici Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008), kjer glede 

na razplet dialoga delujejo predvsem humorno in ironično. 

Književno besedilo problemske literature naj bi pri bralcu vzbujalo negativno razpoloženje z 

opisi trpljenja, umiranja in spolnosti (Saksida, 2014). V treh od štirih analiziranih slikanicah 

tovrstnega razpoloženja nismo zaznali, saj je istospolnost predstavljena pozitivno in sprejeto. 

Le v slikanici Prva ljubezen (Mozetič, 2014) besedilo vzbuja nezadovoljstvo in žalost 

prvoosebnega pripovedovalca. 

Subjektivne predstave o tem, kaj je otroštvo in kakšna je vloga branja,  so pomemben dejavnik 

za določanje problemskosti besedila (Saksida, 2014). Vse slikanice vsebujejo nekatere bolj ali 

manj problemske teme, ki jih odrasli zlahka lahko cenzurirajo na podlagi svojega mišljenja. Pri 

vseh slikanicah bi lahko povzeli, da moramo učitelji, starši in drugi odrasli natančno analizirati, 

kaj bomo ponudili otrokom (model Grdega račka) in pred čim bi jih radi zaščitili (model 

Motovilke). Problemske tematike v slikanicah so predstavljene pozitivno, sprejeto in brez 

vulgarnega jezika, zato so lahko primerne tudi za mlajše bralce. 
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3.4.4.3 Kriteriji kakovosti slikanic in interakcija 

Po D. Haramija (2011) so najpomembnejši kriteriji za izbiro kakovostnih knjig tematska, 

jezikovna in oblikovna primernost knjig, zato bomo v nadaljevanju sklope razčlenili na: 

 tematsko primernost: primerna vsebina/tema in skladnost z učnim načrtom; 

 jezikovno primernost: primerna dolžina besedila, razumevanje besedišča, spoznavna 

in etična ter estetska vrednost besedila; 

 oblikovno primernost: oblika knjige, kakovost ilustracije. 

 

 

Tabela 10: Kriteriji kakovosti v slikanici Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) 

T
E

M
A

T
S

K
A

 

P
R

IM
E

R
N

O
S

T
 ̶ Osrednja tema slikanice je Rilkovo potovanje okoli sveta in tesno prijateljstvo 

oz. partnerstvo, ki je prikazano s pošiljanjem razglednic domov. Slikanica je 

tematsko primerna, saj so v prvem triletju otrokom zanimive teme o prijateljstvu, 

čustvih in drugačnosti. 

J
E

Z
IK

O
V

N
A

 P
R

IM
E

R
N

O
S

T
 ̶ Slikanica obsega 30 strani A4-formata, na vsaki strani je ilustracija in malo 

besedila (največ 3 povedi, izjemoma na zadnji strani 8 povedi, saj gre za kratek 

dialog). Dolžina slikanice je primerna, saj ne vsebuje preveč besedila, hkrati pa 

ilustracije besedilo razčlenijo na več majhnih delov.  

̶ Besedišče je preprosto in razumljivo, vsebuje nekaj tujih besed »Olé!« (str. 18) 

»Bonjour … Au revoir«  (str 21.) in poleg kontinentov tudi poimenovanje 

različnih krajev po svetu »Egipt« (str. 9), »na Salomonovih otokih« (str. 11), ki 

jih nekateri učenci v 1. triletju še ne poznajo in pri razumevanju katerih bi imeli 

težave, vendar je ob vsakem besednem delu prisotna ilustracija, ki tudi ponazori 

besedilo in olajša razumevanje. 

̶ Besedilo ima zaradi omembe tujih krajev delno spoznavno funkcijo novih 

krajev, kot celota besednega in ilustrativnega dela pa ima primerno estetsko 

vrednost. Etično vrednost besedila lahko zaznamo skozi spoznavanje različnih 

kultur in sprejemanje drugačnosti, tesnega prijateljstva oz. partnerstva. 
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 ̶ Oblika knjige je v pokončnem A4-formatu. Besedila je na vsaki strani od 1 do 3 

povedi, čez večji delež strani pa so ilustracije. Postavitev besedila in ilustracije 

je različna; besedilo je ob ilustraciji, pod ali nad njo. Slikanica je zaradi preproste 

razporeditve primerna za prvo triletje. 

̶ Ilustracije so jasne, likovno urejene in smiselno razporejene čez celotno stran. 

Upodobitev je ustrezna besednemu delu – gre za usklajenost med besednim in 

ilustrativnim delom. Večinoma je prisoten odnos redukcija, ko ilustracija 

poenostavi besedni zapis.  

̶ Ilustracije, na katerih je prisotnih 9 razglednic, dopolnijo besedni del oziroma 

nadomestijo manjkajoče besedilo, hkrati pa so pripadajoče ilustracije ob 

razglednici komplementarne besedilu. 
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̶ Najpogostejša odnosa med ilustracijami sta torej redukcija in dopolnjevanje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Primer ilustracije z dopolnjevanjem (str. 7) 

Slika 13: Primer redukcije ilustracije (str. 3) 
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Tabela 11: Kriteriji kakovosti v slikanici Vse naše družine (Maxeiner, 2012) 
T

E
M

A
T

S
K

A
 

P
R

IM
E

R
N

O
S

T
 ̶ Glavna tema slikanice je družina, ki zaradi kompleksne tematike vsebuje tudi 

temo drugačnih družin in družinskih odnosov, kar so najzanimivejše teme za 

učence prvega triletja.  

J
E

Z
IK

O
V

N
A
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R
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E
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N

O
S

T
 ̶ Slikanica obsega 26 strani pokončnega A4-formata, na katerih se izmenjujejo 

poučno besedilo z ilustracijami. Dolžina besedila je primerna, saj so povedi 

preproste in razumljive, hkrati pa je obsežnejše besedilo razčlenjeno na več 

delov. Vsaka stran obsega od 5 povedi do največ 14 povedi. Na straneh, kjer je 

več povedi, so te večinoma krajše, eno- ali dvostavčne.  

̶ Besedišče je preprosto, razumljivo in primerno za učence prvega triletja. Vsaka 

nova beseda (npr. ime vrste družine, mavrična družina) je jasno razložena in 

prikazana z ilustracijo. 

̶ Slikanica ima pomembno spoznavno funkcijo, saj uči o različnih vrstah družin, 

vendar sta ob tem prisotni tudi etična in estetska vrednost besedila. Besedilo 

stremi k razumevanju in sprejemanju različnih vrst družin, torej spodbuja 

sprejemanje drugačnosti. Ilustracije so pomemben del slikanice, saj dopolnjujejo 

besedilo, zato je prisotna tudi estetska vrednost besedila. 
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 ̶ Oblika knjige je pokončni A4-format, čez celotne strani se izmenjujejo besedilo 

in številne ilustracije, ki ponazarjajo ali dopolnjujejo besedni del.  

̶ Ilustracije so kakovostne, jasne in strokovno prikazujejo področje različnih vrst 

družin. Gre za usklajen odnos med besednim in slikovnim delom. Večina 

ilustracij poenostavi besedni zapis, torej gre za redukcijo. Prisotne pa so tudi 

ilustracije, ki razširijo in dopolnijo besedni del, torej gre za elaboracijo. 

Tovrstne ilustracije besedno razlago vizualno prikažejo s konkretnim 

življenjskim primerom. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 19: Primer redukcije ilustracije (str. 1) 

Slika 20: Primer elaboracije ilustracije (str. 8) 
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Tabela 12: Kriteriji kakovosti v slikanici Prva ljubezen (Mozetič, 2014) 

T
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 ̶ Tema slikanice je drugačnost, in sicer prva istospolna ljubezen v vrtcu, zato je 

vsebina primerna za prvo triletje, saj so otrokom zanimive teme o otroštvu, 

čustvih in drugačnosti. 

J
E
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 ̶ Slikanica obsega 42 strani A5-formata, na vsaki strani je celostranska 

ilustracija, pod njo pa besedilo, od 1 do 3 povedi. Dolžina slikanice je primerna, 

saj ne vsebuje preveč besedila.  

̶ Besedišče je preprosto in razumljivo, povedi so sicer večstavčne, vendar ne 

preveč zakomplicirane za razumevanje. Večina besed je primerna za učence 

prvega triletja, edina nerazumljiva bi lahko bila tujka »la piaggia« (str. 30) in 

italijansko mesto »v San Remu« (str. 16). 

̶ Besedilo ima pomembno spoznavno in etično vrednost, saj učenci ob branju 

spoznajo drugačnost, istospolno ljubezen in zavračanje oz. sprejemanje 

drugačnosti, zato ima pomembno tako poučno kot tudi vzgojno funkcijo. 

Hkrati pa z ustreznimi ilustracijami tvori celostno estetsko vrednost.  
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 ̶ Oblika knjige je pokončni A5-format, čez celotno stran so ilustracije, v 

spodnjem delu strani pa je besedilo. Ilustracije in besedilo so preprosto 

razporejene, zato so primerne za prvo triletje.  

̶ Ilustracije so jasne, likovne urejene, poudarjajo bistvo besedila in ustrezajo 

vsebini besedila. Gre za usklajen odnos med besednim in slikovnim delom, in 

sicer je pri vseh ilustracijah prisotna redukcija, saj ilustracije poenostavljajo 

besedilo in ne vsebujejo dodatnih informacij, ki so že bile zapisane v besednem 

delu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Primer redukcije ilustracije (str. 2) 
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Tabela 13: Kriteriji kakovosti v slikanici In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 

2010) 
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 ̶ Tema slikanice je istospolna družina v živalskem svetu, zato je vsebina primerna 

za učence 1. triletja, saj je vsebina povezana z živalmi, drugačnostjo in 

sprejemanje le-te. 
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 ̶ Slikanica obsega 30 strani A4-formata. Na posamezni strani so ilustracije in 

malo besedila, večinoma največ do 3 povedi, izjemoma je na strani 8 pet 

enostavčnih povedi in na strani 26 štiri povedi. Dolžina slikanice je primerna, 

saj besedila ni preveč in je tudi ustrezno prekinjeno s številnimi ilustracijami. 

̶ Besedišče je preprosto in razumljivo za prvo triletje, edino nerazumevanje in 

problematična izgovorjava bi se lahko pojavila pri tujih imenih, kot so »Roy, 

Silo« (str. 7), »Gramzay« (str. 9) in »New York« (str. 1).  

̶ Ob branju besedila in ilustracij je pomembna estetsko doživetje, ob pripovedi in 

sporočilnosti o sprejemanju istospolnih družin pa je prisotna pomembna 

spoznavna in etična vrednost besedila. 
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 ̶ Slikanica je v ležečem A4-formatu. Ilustracije se večinoma raztezajo čez celotno 

stran, besedilo pa je smiselno vpeto v celoto. Na vsaki strani so približno tri 

povedi, do največ osem enostavčnih povedi. Ilustracije in besedni del se med 

seboj prepletajo in dopolnjujejo, zato omogočajo preprosto branje in so primerne 

za učence prvega triletja.  

̶ Ilustracije jasno prikazujejo bistvo, so likovno urejene in smiselno povezane z 

vsebinskim delom. Med slikami in besedami gre za usklajen odnos, večinoma 

je prisotna redukcija, ko ilustracija poenostavi besedilo. Zelo izvirna je 

kombinacija prepletanja besedila v ilustracijo. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Primer redukcije ilustracije (str. 8) 
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Tabela 14: Kriteriji kakovosti v slikanici Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) 
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 ̶ Glavna tema slikanice je drugačnost, in sicer istospolno partnerstvo in družina 

ter ne/sprejemanje drugačnosti. Osrednja tema je sicer primerna za prvo 

triletje, saj družina in drugačnost spadata med zanimive teme za otroke, vendar 

je v slikanici prisotnih še veliko več drugih problemskih tem, zato se mi zdi, 

da  vsebina ni primerna za prvo triletje, saj je zgodba stalno prekinjena s 

številnimi novimi problemskimi temami (ločitev in novi partner/očim, 

posvojitev, vrste družin – smrt matere, neplodnost, predsodki), ki potrebujejo 

pogovor, kar uničuje estetsko doživetje besedila.  
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 ̶ Besedilo slikanice je na 26 straneh kvadratnega A4-formata, na dodatnih dveh 

straneh pa je zapis »Ali veš …« in slovarček neznanih pojmov. Na večini strani 

je ilustracija z besedilom, najpogosteje 5 do 8 povedi, izjemoma 12 in 15 

povedi; na straneh 9, 10, 19, 27 so celostranske ilustracije brez besedila, na 

strani 18 pa samo besedilo in na strani 26 večinoma samo besedilo z ilustracijo, 

ki deluje kot le obroba strani. 

̶ Dolžina besedila je predolga, preveč je dialogov in večstavčnih povedi, ki 

otežujejo razumevanje in sledenje zgodbi. V primerjavi z ilustracijami je 

besedila veliko več kot ilustracij.  Jezik je preprost, razumljiv in poučen, saj  

želi preko dialogov posredovati otrokom nov pojem »predsodek« (str. 18). 

̶ V ospredju sta spoznavna in etična funkcija besedila, saj celotna slikanica 

vsebuje veliko poučevanja o različnih družinah in drugačnosti, poleg tega je 

pretirana vzgojna funkcija o predsodkih in razreševanju le-teh, zato je delno 

prisotno moraliziranje o vedenju do istospolnih oseb. Estetske vrednosti 

besedila skoraj ni, saj vsebina nima rdeče niti zgodbe, poleg tega pa ilustracije 

niso v pomoč pri razbremenitvi poučnih informacij. 
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 ̶ Oblika knjige je primerna, saj je v ustrezno velikem A4-formatu, vendar pa je 

razporeditev besedila in ilustracij pomanjkljiva. Večinoma prevladuje 

besedilo, ki ima glavno funkcijo, ilustracije nimajo funkcije pripovedovanja.  

̶ Celotna oblikovna vrednost ni primerna, saj ilustracije in besedilo niso dovolj 

usklajene, da bi tvorile smiselno estetsko celoto. 
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Primerjava vseh slikanic 

Pri analizi slikanic smo ugotovili, da so vse slikanice, razen ene – Sosedje in prijatelji (Schimel, 

2008) – primerne za učence v prvem triletju. Vsebina v vseh primernih slikanicah je ustrezna 

in zanimiva za učence prvega triletja, saj slikanice govorijo o prijateljstvu, čustvih, družinah in 

drugačnosti. Poleg tega so primerne tudi jezikovno, saj vsebujejo preproste in razumljive 

besede, hkrati pa ilustracije omogočajo lažje razumevanje nejasnih besed. Besedilo ni 

preobsežno, saj slikanice obsegajo od 26 do 30 strani A4-formata oz. 42 strani A5-formata, 

poleg tega pa na posamezni strani ni več kot 10 povedi. Slikanice so tudi oblikovno primerne, 

saj so v večjem (A4) formatu, čez celotne strani so ilustracije in besedilo, hkrati pa je besedni 

del usklajen s slikovnim delom. Večinoma je prisotna redukcija, ko ilustracija poenostavi 

besedni zapis. V slikanici Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) je prisotno dopolnjevanje, saj 

ilustracija pove, česar besedilo ni; slikanica Vse naše družine (Maxeiner, 2012) pa ima tudi 

elaboracijo, saj nekatere ilustracije razširijo besedni zapis. 

Zdi se mi, da slikanica Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) ni primerna za učence v prvem 

triletju, saj je tematsko prenatrpana. Celotna vsebina nima rdeče niti, temveč je razkropljena na 

številne dele različnih problemskih tematik, ki jih avtor želi posredovati otrokom. Jezikovno ni 

primerna, ker prevladuje predvsem spoznavna in etična funkcija, saj je veliko poučevanja o 

vrstah družin, odnosih ter predsodkih, sama estetska vrednost besedila pa je zanemarjena. Poleg 

tega je dolžina besedila preobsežna, saj celotna slikanica obsega 26 strani z veliko besedila na 

vsaki strani. Oblikovna primernost je pomanjkljiva, saj nekatere ilustracije niso usklajene z 

zgodbo besedila, temveč so le kot okrasni dodatek, na ilustracijah pa so likovno neurejene in 

anatomsko nepravilno upodobljene osebe, s čimer lahko stereotipno predstavijo istospolne 

osebe. 

 

 

 

̶ Nekatere ilustracije niso usklajene z zgodbo besedila, pri drugih gre pa za 

usklajeno interakcijo, in sicer redukcijo. 

 

Slika 17: Primer redukcije ilustracije 

(str. 4) 

Slika 18: Primer neusklajene ilustracije 

(str. 11) 
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3.4.4.4 Elementi poučne ali leposlovne slikanice 

Tabela 15: Leposlovni in informativni elementi v slikanici Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) 
 Citati (Hobbie, 1997) Interpretacija 

L
E

P
O

S
L

O
V

N
A

 ̶ »V Lesenem žepku sta živela pujska 

Rilko in Cvilko.« (str. 1) 

 
Slika 19: Ilustracija videza likov (str. 2) 

̶ »… pujska (str. 1),« »med mogočnimi 

srebrnimi jelkami (str. 3),« »kjer ni 

nobenih prašičjih sovražnikov (str. 4),« 

»Cvilko je odkimal z rilčkom (str. 5),« 

»piramide so ogroooomne (str. 9),« 

»tvoj prijateljček Rilko (str. 11),« 

»Bonjour iz Pariza! Au revoir (str. 21).« 

 

̶ »Juhu, Rilko prihaja!« (str. 26) 

̶ »»Nazdraviva najinem snidenju,« sta v 

isti sapi zaklicala Rilko in Cvilko« (str. 

28) 

̶ »Rilko je bil srečen, ker je bil spet v 

svoji postelji. Cvilko pa je bil srečen, 

ker ni bil več sam.« (str. 29) 

̶ Že iz samega začetka zgodbe lahko 

razberemo, da gre za 

pripovedovanje, in sicer o dveh 

literarnih likih – pujskih Rilkotu in 

Cvilkotu.  

̶ Poleg besedila pripovedujejo tudi 

ilustracije, ki dopolnjujejo besedni 

zapis in tako poskrbijo za estetsko 

vlogo branja, ki je značilna za 

pripovedno slikanico. 

 

 

 

̶ Avtor se svobodno izraža, besedilo 

vključuje umetnostni jezik, saj so 

uporabljene pomanjševalnice, 

ljubkovalni nagovori, tujke in 

podobni opisi. 

 

 

 

̶ Pripovedna slikanica ima tudi 

sporočilno vlogo, ki jo lahko 

razberemo iz konca zgodbe. Kljub 

temu da sta bila pujska ločena celo 

leto zaradi potovanj (ne glede na to, 

ali sta samo prijatelja ali par), sta še 

vedno ostala prijatelja in povezana. 

IN
F

O
R

M
A

T
IV

N
A

  

 
Slika 20: Ilustracija literarnega lika pri kopanju 

v blatu (str. 12) 

̶ Slikanica ni informativna, saj ne 

podaja nobenih strokovnih dejstev o 

tujih krajih ali drugih informacij. 

Poleg tega gre za antropomorfne 

živali, ki ne morejo biti upodobljene 

v realnih ilustracijah, zato take 

slikanice ni mogoče uporabiti za 

poučevanje, seznanjanje o svetu ali 

živalskem svetu pujskov, saj je 

slikanica popolnoma domišljijska in 

ne-informativna. 

Interpretacija: Pri analizi slikanice smo ugotovili, da je slikanica v celoti leposlovna, saj ima 

vse potrebne elemente – vsebuje umetnostni jezik, ki ima pripovedno funkcijo, ilustracije imajo 

estetsko funkcijo ob besedilu, poleg tega pa ima pripovedna slikanica tudi sporočilno vlogo. 

Slikanice ne moramo označiti kot leposlovne, saj ne poučuje ali razlaga o pujskih, temveč je 

živalski svet predstavljen popolnoma domišljijsko. 
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Tabela 16: Leposlovni in informativni elementi v slikanici Vse naše družine (Maxeiner, 

2012) 
 Citati (Maxeiner, 2012) Interpretacija 

L
E

P
O

S
L

O
V

N
A

 ̶ »Živali v naravi največkrat ne živijo same, temveč 

skupaj z drugimi. Tudi ljudje so že pred več deset 

tisoč leti, v kameni dobi, živeli v skupinah. Tako 

so se varovali, skrbeli drug za drugega in si 

pomagali. Največkrat je več družin živelo v jami.« 

(str. 1) 

 

 

̶ Besedilo ni leposlovno, 

saj ne pripoveduje 

zgodbe in ne vsebuje 

umetnostnega jezika. 

 

IN
F

O
R

M
A

T
IV

N
A

 ̶ »V starih časih so bile družine pogosto zelo velike. 

Neredko je pod eno streho živelo deset ali več 

otrok s starši in starimi starši.« (str. 2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 21: "Okoli leta 1900" (str. 2) 

̶ »Podobno je pri Zoji in njenem mlajšem bratcu 

Petru. Zoja in Peter en teden živita pri dveh mama, 

en teden pa pri dveh očetih. Mami Zoje in Petra sta 

Sabina in Tina. Sta lezbijki. Lezbijke se namesto v 

moške zaljubijo v ženske.« (str. 8) 

 

 

 
 

 

 

Slika 22: »No, katera je tvoja mama?« »Obe!« (str. 8) 

̶ »Ker dve ženski ne moreta dobiti otrok, sta 

vprašali Štefana, če bi bil oče. Štefan je gej. To 

pomeni, da se ne zaljubi v žensko, temveč v 

moškega. Natančneje povedano: Štefan ima rad 

Andreja. Andrej in Štefan živita v istospolni 

partnerski skupnosti. Oba sta si že dolgo želela 

postati očeta. Tako so se Štefan, Andrej, Sabina in 

Tina dogovorili, da bodo imeli skupaj otroke. 

̶ Že iz naslova »Vse naše 

družine! In drugih 

sorodnikih« lahko 

razberemo predmetno 

področje, ki bo 

predstavljeno v slikanici, 

in sicer DRUŽINA. 

Besedilo je 

neumetnostno, 

uporabljene so preproste 

besede, trditve so 

veljavne in vsebuje 

realne ilustracije, ki 

ustrezajo opisu. 

̶ Podrobneje sem se 

osredinila na del, ki 

predstavi istospolne 

družine. 

 

̶ Opis istospolne družine 

je jasno, preprosto 

predstavljen, vključena 

so realna imena za lažje 

razumevanje, hkrati pa 

besedni opis dopolnjuje 

ilustracija z realnim 

primerom pogovora iz 

vsakdanjega življenja. 

̶ Opis je jasen, nazoren in 

preprost, trditve so 

podkrepljene z 

ilustracijami, ki 

omogočijo lažje 

razumevanje odnosov.  

̶ Trditve so sicer veljavne 

in strokovne, vendar 

dogovor med dvema 

istospolnima paroma za 
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Najprej sta Štefan in Tina dobila Zojo, nato pa 

Andrej in Sabina Petra.« (str. 9) 

 
Slika 23: »Družine, v katerih otroci živijo z dvema 

lezbičnima mamama ali dvema gejevskima očetoma, 

imenujemo mavrične družine« (str. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spočetje otroka ni edina 

možnost. Še posebej, ker 

lahko  v  Sloveniji 

istospolni partnerji le 

registrirajo istospolno 

skupnost, nimajo pa 

pravice do posvojitve. 

̶ Izraz »mavrične 

družine« je preveden 

izraz iz nemščine 

»Regenbogenfamilie« 

(iz katere je izvorno 

slikanica), zato lahko 

pride do pomanjkljivosti 

pri slovenskem 

poimenovanju, ki je 

najpogostejše – 

»istospolna« družina. 

Poleg tega pa ni 

pojasnjeno, od kod izraz 

»mavrična.« Gre sicer za 

strokovno uporabljen 

pojem, vendar za otroke 

ni dovolj pojasnjen, saj 

pojma »mavrica« ne 

povezujejo z mavrično 

zastavo, ki je simbol 

LGBT gibanja. 

 

 

̶ Na koncu poučne 

slikanice je tudi 

»delovni list,« ki 

spodbudi otroka, da 

predstavi svojo družino. 

 

̶ Besedilo je v celoti 

poučno, saj ne zaznamo 

leposlovne funkcije. Gre 

le za opis različnih vrst 

družin, njihovih 

odnosov, navad ter 

poimenovanj družinskih 

članov. 
Slika 24: Delovni list "Vsaka DRUŽINA je 

edinstvena!" (str. 26) 
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Interpretacija: Slikanica je poučna, saj natančno predstavi strokovno področje različnih vrst 

družin. Besedilo je neumetnostno, uporabljen je preprost jezik, veljavne trditve in realne 

ilustracije, ki ustrezajo besedni razlagi in hkrati tudi poskrbijo za estetsko vrednost. Slikanica 

pa na koncu vsebuje tudi delovni list za otroka, s katerim predstavi svojo družino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Delovni list opis družine (str. 27) 
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Tabela 17: Leposlovni in informativni elementi v slikanici Prva ljubezen (Mozetič, 2014) 
 Citati (Mozetič, 2014) Interpretacija 

L
E

P
O

S
L

O
V

N
A

 ̶ »Ko sem bil star šest let, sem se moral od stare 

mame preseliti k mami v mesto.« (str. 1) 

 

̶ »… od zajcev in kur za hišo, pa seveda od 

sosedovih fantičev, s katerimi sem se igral.« 

(str. 2) 

̶ »… on pa je čepel pred mano in me gledal z 

velikimi očmi.« (str. 27) »Imel je tako lepe 

more oči. Po vsaki točki je navdušeno 

zaploskal. Na vse sva pozabila, nobenih 

klicev tovarišic nisva slišala.« (str. 28) 

̶ »Še raje pa sem gledal festivale popevk. 

Najbolj všeč mi je bil tisti v San Remu.« (str. 

15) »Najraje sem se šel sanremski festival.« 

(str. 19) 

̶ »Ravno sem bil ovešen v dolgo rdečo ruto 

neke punčke, stal sem na prstih, kot da 

imam visoke pete, se zvijal v bokih in se z 

visokim glasom drl »la piaggia«.« (str. 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

̶ »»Kaj pa imata tukaj?« »Nič, samo igrava se,« 

je rekel Drejček, kot da ni nič, jaz pa sem 

začutil, da je nekaj narobe, da je nekaj hudo 

narobe. »Vrni vse nazaj v garderobo! In da se 

to ne ponovi!« je rekla. To je merilo name. 

Jaz sem bil glavni krivec.« (str. 31) 

̶ »»Kaj pa ti je, saj ni punčka!« Je ostro rekla 

tovarišica. Kar potegnila ga je stran.« (str. 37) 

»Odtlej naju niso več pustili sama skupaj.« 

(str. 39) 

̶ Slikanica je leposlovna, saj se 

pripoved zgodbe začne že na 

začetku slikanice. 

 

̶ Avtor se svobodno izraža, 

uporabljen je umetnostni jezik, 

kot so neknjižne besede, 

pomanjševalnice, primerniki, 

tuji kraji in tujke in poetično 

opisovanje dogodkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

̶ Slikanica ima tudi estetsko 

vlogo, saj so ilustracije na 

vsaki strani nad besedilom in 

vizualno predstavljajo besedni 

zapis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

̶ S pripovedjo slikanice se lahko 

razbere pomembno sporočilno 

vlogo, in sicer o nesprejemanju 

istospolnosti v vrtcu. 

Slika 26: Nastop za Drejčka (str. 29) 
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IN
F

O
R

M
A

T
IV

N
A

  »Bila je to prva ljubezen, ki pa vzgojiteljicam ni 

bila všeč. Ločile so naju in nama dale vedeti, da 

najina čustva niso pravilna. Šele dolgo let 

kasneje sem ugotovil, da niso imele prav.« 
(zadnja platnica) 

̶ Slikanica ne vsebuje 

informativnih elementov, saj 

ne poučuje o istospolni 

ljubezni. 

̶ Slikanica ni informativna niti 

poučno-leposlovna, saj gre za 

prvoosebno pripoved o selitvi 

in privajanju na novo življenje 

v mestu z osrednjim 

konfliktom v vrtcu.  

̶ Avtor na zadnji platnici le doda 

pomembno sporočilo, ki bi ga 

lahko opredelili kot sporočilno 

vrednost besedila, ne pa 

informativno predstavljanje 

istospolnosti in njenega 

nesprejemanja v vrtcu. 

 

Interpretacija: Slikanica je leposlovna, saj pripoveduje zgodbo in vsebuje umetnostni jezik. 

Poleg tega imajo ilustracije estetsko funkcijo in so na vsaki strani nad besedilom. Besedilo nima 

vloge poučevanja ali razlage, temveč gre za tipično pripoved s sporočilno vrednostjo, ki jo avtor 

doda tudi na platnici knjige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjaša Tratnjek, Tema istospolnosti v slikanicah 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

71 

 

 

Tabela 18: Leposlovni in informativni elementi v slikanici In s Tango smo trije (Parnell 

in Richardson, 2010) 

 Citati (Parnell in Richardson, 2010) Interpretacija 

L
E

P
O

S
L

O
V

N
A

 ̶ »Otroci se tam neznansko radi igrajo. 

Tam je jezerce, po katerem lahko 

spuščajo čolničke, vrtiljak, na katerem 

se vrtijo poleti, in drsališče, kjer drsajo 

pozimi.« (str. 1) 

̶ »… pa opičje družine očetov in mam, 

ki vzgajajo kričave opičje otročičke. 

Svoje družine imajo krastače, tukani in 

dolgolase tamarinke.« (str. 3) »V 

pingvinjem domu živijo pingvinje 

družine.« (str. 5) 

 
Slika 27: Ilustracija družin v živalskem vrtu 

(str. 2) 

̶ »Dva pingvina v pingvinjem domu pa 

sta bila malce drugačna. Enemu je bilo 

ime Roy, drugemu Silo. Bila sta fanta, 

a sta vse počela skupaj.« (str. 6) 

̶ Besedilo vsebuje umetnostni jezik, ki 

vsebuje prislove, pomanjševalnice in 

podobne olepševalne izraze. Avtorja 

prosto uporabljata poimenovanja.  

 

 

 

 

 

 

 

̶ Pomembno vlogo imajo tudi 

ilustracije, ki dopolnjujejo ali 

natančneje prikazujejo besedni zapis. 

Ilustracija lahko prikaže tisto, česar 

besedni opis ne vsebuje, npr. kakšen je 

videti živalski vrt. Tako imajo 

ilustracije pomembno estetsko vlogo. 

 

 

 

 

 

̶ Poleg tega je besedilo pripovedno, in 

sicer pripoveduje o težavi 

istospolnega pingvinjega para. 

Celotna zgodba nosi pomembno 

sporočilo o enakosti istospolnosti in 

istospolni družini. 

IN
F

O
R

M
A

T
IV

N
A

  ̶ »Vsako leto ob istem času začnejo 

pingvinje deklice oprezati za 

pingvinjimi dečki, pa tudi ti oprezajo 

za deklicami. Ko se najdeta prava 

deklica in deček, postaneta par.« (str. 

5) 

̶ »Roy in Silo sta opazovala, kako so 

drugi pingvini delali gnezda.« (str. 9) 

̶ »Mama pingvinka je izlegla jajce. Z 

očetom pingvinom sta ga grela, 

enkrat ona, drugič on, dokler se ni iz 

njega izlegel pingvinji mladiček.« 

(str. 11) 

̶ Slikanica ni informativna, saj ne 

poučuje o pingvinih ali drugih živalih. 

Živali sicer niso poosebljene, opisane 

so realistično, vendar ne s strokovnimi 

pojmi (pingvinje deklice/dečki, ne 

samice/samci, oče/mama pingvin/ka), 

predstavljene so v umetnem 

življenjskem okolju (živalski vrt) z 

realnimi življenjskimi dogodki 

(izvalitev mladička). Na ilustracijah 

živali niso upodobljene 

antropomorfno, vendar ne z namenom 

poučevanja, temveč kot estetska vloga 

realnega prikaza pingvinov v 

živalskem vrtu.  
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P
O
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N
O

-L
E

P
O

S
L

O
V

N
A

  ̶ »Tam so se privili drug k drugemu in 

zaspali kot vsi pingvini v pingvinjem 

domu, kot vse živali v živalskem vrtu 

in kot vse družine v velikem mestu.« 

(str. 27) 

 

̶ Opomba avtorjev: 

»Vsi dogodki v zgodbi so resnični. Roy in 

Silo sta ogrličasta pingvina (Pygoscelis 

antarcticus), ker imata pod kljunom tenko 

pernato črtico; videti je kot ogrlica.« (str. 

28) 

 

 

̶ »Taka prijazna pripoved (naj bo 

resnična ali ne) je lepo izhodišče za 

zgoden pogovor o toleranci (Kne, v 

Parnell in Richardson, 2010, str. 29).« 

̶ »Ljubezen ne pozna ne let, ne barve, 

ne vere, ne spola, ne pravil in ne 

zakonov, tudi agregatnega stanja ne. 

Ljubezen preprosto je ali pa je ni 

(Dermol, v Parnell in Richardson, 

2010, str. 29).« 

̶ »Drugačnost, ki je med nami, nas 

lahko bogati, če jo znamo prepoznati 

in jo razumeti. Nežna zgodba, polna 

pozitivnih čustev, se bo zagotovo 

dotaknila večine otrok; zdramila bo 

njihove misli in porodila se bodo 

različna vprašanja; otrokom bo 

pomagala pridobiti občutljivost 

razumevanja socialnega prostora in 

dogajanja v njem (Marjanovič 

Umek, v Parnell in Richardson, 2010, 

str. 29).« 

 

̶ Slikanica je v celoti leposlovna, saj 

govori o pingvinji družini. Zaznamo 

lahko pomembno poučno sporočilo na 

koncu zgodbe, in sicer da smo vsi 

enaki, ne glede na spol in spolno 

usmerjenost. Pri tem ne moremo 

govoriti, da gre za poučno slikanico, 

temveč je to le osrednja sporočilna in 

estetska vloga, ki pride do izraza na 

koncu. Poleg tega pa avtorja dodata 

opombe, v katerih razložita stvarne 

informacije o vrsti pingvinov ter 

mnenja strokovnjakov. 

 

̶ Pomemben se mi zdi citat doktorice 

znanosti in profesorice razvojne 

psihologije L. Marjanovič Umek, ki 

izpostavi, da drugačnost bogati in 

razvija občutljivost za sprejemanje. 

 

Interpretacija: Slikanica je leposlovna, vsebuje zgodbo in umetnostni jezik. Ne predstavlja ali 

razlaga področja živali oz. živalskega vrta. Ilustracije so estetske in usklajene z besednim 

delom. Zgodba ima pomembno sporočilno vrednost o sprejemanju istospolne družine, na koncu 

slikanice pa so dodani tudi komentarji znanih strokovnjakov, ki izrazijo strokovno mnenje. Zato 

slikanica vsebuje poučni del, vendar ne govorimo o poučni slikanici, saj je vsebina v celoti 

leposlovna. 
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Tabela 19: Leposlovni in informativni elementi v slikanici Sosedje in prijatelji (Schimel, 

2008) 
 Citati (Schimel, 2008) Interpretacija 

P
O

U
Č

N
O

-L
E

P
O

S
L

O
V

N
A

                                                                                      

IN
F

O
R

M
A

T
IV

N
I 

D
E

L
  ̶ »»Bom jaz odprl!« zavpijem, ko pozvoni 

pri vratih.« (str. 4) 

̶ »Njegovi starši so ločeni in njegov oče 

živi v drugem mestu. Njegova mama Lola 

popoldan dela v trgovini. Ni daleč, ampak 

Paco prihaja k nam, da ne bi bil sam.« 

(str. 5) 

̶ Star sem bil dve leti, ko sta me posvojila. 

Zmeraj ju zelo rad poslušam, ko mi 

pripovedujeta zgodbo o tem, kako daleč 

sta potovala, da sta me izbrala.« (str. 6) 

»Domov sta me pripeljala v letalu …« 

(str. 7) 

 

 

̶ »Moji starši so Paca prosili, naj ju kliče 

po imenu. Jaz starša kličem Ati in Oči. 

Luis je Ati. Dela doma na računalniku. Po 

poklicu je grafični oblikovalec.« (str. 8) 

»Očiju pa je ime David. Dela v 

mednarodnem podjetju, v pisarni zunaj 

mesta.« (str. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

̶ »»Odmor imam,« pravi Ati, ko vstopi v 

dnevno sobo. »kdo bi šel rad dol do trga 

na malico?« … Naša četrt je zmeraj polna 

ljudi, tu se zbirajo prijatelji in 

vsakovrstni pari. Prihaja veliko tujcev 

(str. 12).« »Tudi midva s Pacom poznava 

veliko ljudi iz naše četrti. … »Mogoče 

čez nekaj časa,« odgovoriva, ker še nisva 

pomalicala.« (str. 13) 

 

̶ »»Ali lahko ostanem pri vas na večerji?« 

… »Mamin nov fant mi ni všeč. Šele 

nekaj tednov sta skupaj, pa misli, da mi 

lahko reče, kaj moram ali česa ne smem 

početi. Pa saj ni moj oče.« S Pacom 

pomagava Atiju pri kuhanju večere … S 

̶ Besedilo slikanice se začne na 

četrti strani s pripovedjo o prihodu 

prijatelja in nadaljuje z 

opisovanjem družine.  

̶ Pri tem že (str. 5–7) izpostavi 

ločitev, samohranilstvo, posvojitev 

in istospolno starševstvo, torej je že 

prisotna kombinacija opisovanja z 

informativno funkcijo. Izpostavi 

tudi problematiko posvojitve, in 

sicer kam sta mogla potovati, da sta 

ga lahko posvojila, vendar ni jasno, 

ali zaradi istospolne usmerjenosti 

ali na splošno zaradi težje 

posvojitve v Španiji. 

̶ Nato sledi pripoved z natančnejšim 

opisom staršev, Atija in Očija. 

Opisuje službe staršev, ki so tudi 

prikazane na celostranskih 

ilustracijah (str. 8–11). 

 

̶ Če povzamemo, od začetka 

besedila (4. stran) do 11. strani 

prevladuje predstavljanje in 

opisovanje književnih oseb. Torej 

gre za 8 strani brez pripovedi, ne 

gre za poučevanje, vendar le za 

seznanjanje o različnih tipih družin 

in odnosov znotraj njih (ločene, 

istospolne, posvojitev). 

 

̶ Na straneh 12 in 13 se zgodba 

začne – gre za kratko pripoved o 

odmoru za malico, ki je ponovno 

polna opisov ljudi, zajema le 

pogovor brez osrednje zgodbe. Ta 

del lahko razumemo kot uvod v 

zgodbo, in sicer predstavitev 

okolja, v katerem živijo.  

 

̶ Na strani 14 se zgodba nadaljuje o 

pripravljanju večerje, pri katerem 

se že izrazi Pacovo nelagodje o 

maminem fantu, ki se po večerji s 

prihodom Alfonsa stopnjuje od 
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Pacom pogrneva mizo. Oči pride ravno 

prav.« (str. 14) 

̶ »Po večerji … Pacova mama pozdravi: 

»Živjo, Luis, naj ti predstavim 

Alfonsa.«« (str. 15) 

 

̶ »Alfonso naju gleda in vpraša: »Ali nista 

že prestara, da bi se igrala s 

punčkami?«« (str. 16) 

̶ … »Rekel bi mu marsikaj, ampak čeprav 

se grdo obnaša, vem, da ne smem biti 

tak kot on.« (str. 17) 

̶ »Alfonso se obrne k njima in reče: 

»Hočem ti samo povedati, da nimam 

predsodkov.« … »ker je tvoja žena 

Azijka.« … »Nisem hotel žaliti tvoje 

žene.« Ati se ironično nasmehne. »Nič 

hudega,« mu reče Ati, »ker sploh nimam 

žene«.« (str. 18) 

̶ »Saj sta dva moška!« Alfonso se ne 

zmeni za Očija, obrne se k Loli in jo 

vpraša: »Se pravi, da sta pedra?« … 

»To pa to, lepi prijatelji!« vzklikne 

Alfonso. »Očitno slabo vplivata na 

tvojega sina. Kar poglej, saj se igra z 

igračami za punce. Vidim, da je ve, kar 

govorijo o tej četrti, čista resnica«.« 

(str. 20) 

̶ »Oči ne prenese več žalitev v našem 

lastnem domu. »Takoj se poberi!« 

zavpije na Alfonsa.« (str. 20) 

̶ »Zelo mi je žal,« nam reče Lola (str. 21). 

»Naslednjega dne se v šoli ne morem 

zbrati, ker me skrbi za Paca. Upam, da je 

z njim vse v redu.« (str. 22) 

 

̶ »Pogledam druge otroke iz razreda in 

pomislim na njihove družine.« (str. 23) 

»Guille ima dve mami in dva očeta. 

Njegovi starši so se ločili … Alvaro ima 

mamo in očeta in oba se mi zdita 

simpatična. Nuria ima samo očeta, ker ji 

je mama lani umrla za rakom.« (str. 24) 

»Carolina je posvojena kot jaz, ampak ne 

iz druge države. … Tako veliko je 

različnih družin! Jaz ne bi svoje zamenjal 

za nobeno drugo!« (str. 25) 

 

 

 

izražanja negativnih komentarjev 

do osrednjega konflikta in odhoda.  

 

 

 

 

̶ Pripovedno besedilo je delno tudi 

poučno, saj so na negativne 

Alfonsove komentarje odzivi  

vedno konstruktivni in pozitivni. 

Poleg tega pa so v besedilu 

strokovni izrazi »predsodki«. 

̶ Od strani 16 do strani 20 se z 

izražanjem Alfonsovih negativnih 

komentarjev, žaljivk, sarkastičnih 

izrazov napetost stopnjuje do 

konflikta, po katerem se zgodba 

razpleta še na nekaj straneh, po tem 

pa je zgodba prekinjena s poučnim 

delom. 

 

 

̶ Torej zgodba poteka od uvodnega 

dela na strani 12 do vrha na strani 

20, ki se postopoma začne 

razpletati na naslednjih dveh 

straneh. V celoti zgodba obsega 10 

strani, nato pa je prekinjena s 

poučnim delom na treh straneh. 

 

 

 

 

 

 

 

̶ Poučni del: Besedilo predstavi 

različne vrste družin v razredu, 

besedišče je preprosto, trditve 

vključujejo tudi subjektivne 

komentarje in ilustracije 

posameznih družin. 
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Interpretacija: Ni jasne meje, ali gre za leposlovno ali informativno slikanico. Analiza je 

potekala po straneh, saj je celotna vsebina razdrobljena na manjše pripovedne in informativne 

dele. Slikanica na prvih osmih straneh opisuje književne osebe in njihove družine, nato sledi 

pripoved na naslednjih 10 straneh, ki s konstruktivnimi odzivi na žaljivke lahko deluje tudi 

vzgojno, nato je zgodba ponovno prekinjena na naslednjih treh straneh s poučno funkcijo o 

različnih vrstah družin in na zadnjih štirih straneh je ponovno razplet zgodbe z vzgojno funkcijo 

– Alfonsovo opravičilo. Na koncu slikanice (str. 30–31) pa so stvarne informacije tudi 

predstavljene v sklopu »Ali veš« ter slovarčkom pojmov o diskriminaciji in predsodkih. 

Slikanica je poučno-leposlovna, saj vsebuje približno polovica slikanice zgodbo in polovica 

slikanice poučni in vzgojni del, poleg tega pa vsebuje dodatni sklop stvarnih informacij o 

istospolnosti in slovar pojmov. 

 

Primerjava vseh slikanic 

Pri analizi slikanic smo ugotovili, da so slikanice Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Prva ljubezen 

(Mozetič, 2014), In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010) leposlovne, saj vsebujejo 

pripoved, umetnostni jezik, zgodba ima sporočilno funkcijo ter ilustracije imajo estetsko vlogo. 

Edina poučna slikanica je Vse naše družine (Maxeiner, 2012), ki predstavlja strokovno 

področje različnih družin. Jezik ni umetnostni, temveč strokoven in preprost, trditve so veljavne 

in slikanica vsebuje ilustracije, ki imajo poleg estetske funkcije tudi vlogo lažjega razumevanja 

besednega dela. Slikanica Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) je poučno-leposlovna, saj 

vsebuje poučne dele mešane z pripovedjo, na koncu slikanice pa je prisotna tudi razlaga 

strokovnih pojmov. Jezik je umetnostni, vendar se meša tudi s strokovnimi izrazi.  

 

 

 

 

̶ »DING! Končno je pozvonil zvonec! 

Stečem do vrat in jih odprem. Ni Paco, 

ampak Alfonso. … Alfonso malo 

pokašlja in pogleda v svoje čevlje. »Ja, se 

pravi … Prišel sem se opravičit,« 

končno reče. Zaradi tistega, kar sem rekel 

včeraj …  Končno Ati reče: »Ne bom 

trdil, da nas ni zabolelo, kar si rekel 

včeraj. Vendar me veseli, če te je to 

spodbudilo, da boš poskušal spremeniti 

svoje predsodke. Upam, da boš v 

prihodnosti prej premislil, preden boš 

spregovoril, še posebno pred mojim in 

Lolinim otrokom«.« (str. 26) 

̶ »»Mora se naučiti živeti v današnjem 

svetu in se spoštljivo vesti do vseh, ki jih 

ima okoli sebe,« pravi Ati.« (str. 29) 

̶ Razplet zgodbe se nadaljuje od 26. 

do 29. strani, ki bi ga težko 

opredelili, ali je bolj leposloven ali 

bolj poučen del, saj pride do 

Alfonsovega opravičila o 

neprimernem vedenju, ki sicer 

razplete zgodbo, vendar ima tudi 

moralni nauk. 



Tjaša Tratnjek, Tema istospolnosti v slikanicah 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

76 

 

3.4.4.5 Prisotnost predsodkov 

  Prva ljubezen  

(Mozetič, 2014) 

In s Tango smo trije 

(Parnell in Richardson, 

2010) 

Sosedje in prijatelji 

(Schimel, 2008) 

C
IT

A
T

I »Skozi veje sem 

zagledal resen obraz 

tovarišice Tončke in 

onemel. »Kaj pa imata 

tukaj?« »Nič, samo 

igrava se,« je rekel 

Drejček, kot da ni nič. 

Jaz pa sem začutil, da 

je nekaj hudo narobe. 

»Vrni vse nazaj v 

garderobo! In da se to 

ne ponovi!« je rekla. 

(str. 30–32) 

»Odtlej so naju imele 

vse tovarišice bolj na 

očeh …«.« (str. 33) 

 

»Ko sem v ponedeljek 

stopil v igralnico, je bil 

Drejček tako navdušen, 

da je kar planil k meni, 

me objel in poljubil na 

lička. »Kaj pa ti je, saj 

ni punčka!« je ostro 

rekla tovarišica. Kar 

potegnila ga je stran.« 

(str. 36–37) 

»Odtlej naju niso več 

pustili sama skupaj. 
Vedno se je našel kak 

izgovor, da sva imela 

ležalnika ločena …« 

(str. 39) 

»Potem se je njegova 

družina odselila, hodil 

je v drug vrtec in nisem 

ga več videl.« (str. 41) 

 

»In otroci, ki so obiskali 

živalski vrt, so lahko 

videli Tanga, kako z 

očetoma in drugimi 

pingvini plava v 

pingvinjem domku.  

»Hura Roy! Hura, Silo! 

Dobrodošla, Tango! so 

veselo vzklikali«.« (str. 

25) 

 

»Ponoči so se trije 

pingvini vrnili v gnezdo. 

Tam so se privili drug k 

drugemu in zaspali kot 

vsi drugi pingvini v 

pingvinjem domu, kot 

vse živali v živalskem 

vrtu in kot vse družine v 

velikem mestu.« (str. 27) 

 

»Alfonso naju gleda in 

vpraša: »Ali nista že 

prestara, da bi se igrala s 

punčkami?«« (str. 16) 

 

»Alfonso se obrne k njima in 

reče: »hočem ti samo 

povedati, da nimam 

predsodkov.« 

»Kaj hočeš reči?« vpraša 

Ati. 

»No …« pravi Alfonso in me 

gleda, »ker je tvoja žena 

Azijka.«.« (str. 18) 

 

»Saj sta dva moška!« … »Se 

pravi, da sta pedra? » ... »To 

pa to, lepi prijatelji!« 

vzklikne Alfonso. »Očitno 

slabo vplivata na tvojega 

sina. Kar poglej, saj se igra z 

igračami za punce. Vidim, 

da je vse, kar govorijo o tej 

četrti, čista resnica.« (str. 20) 

»Prišel sem se opravičit,« 

končno reče. »Zaradi tistega, 

kar sem rekel včeraj. Veš, še 

nikoli nisem poznal 

gejevskega para in zmeraj so 

mi govorili, da to ni 

normalno …« (str. 26) 

 

»Nekateri ljudje mislijo, da 

je nekaj čudnega, če imaš 

dva očeta namesto očeta in 

mame. Niso imeli te sreče, 

da bi spoznali tako super 

očeta, kot sta moja dva, ki se 

imata zelo rada in imata zelo 

rada tudi mene.« (str. 22) 

IN
T

E
R

P
R

E
-

T
A

C
IJ

A
 

Neodobravanje 

istospolne ljubezni je 

izraženo s strani 

vzgojiteljice, in sicer z 

ogovarjanjem in 

omejevanjem druženja. 

Stališče do istospolne 

ljubezni je zelo 

pozitivno, izražena je 

dobrodošlica, torej gre za 

sprejemanje drugačnosti.  

Izraženo je izrazito 

negativno stališče do 

istospolnih staršev s strani 

Alfonsa, ki besedno izraža 

predsodke in ne odobrava 

druženja z njimi.  
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Primerjava vseh slikanic 

Pri analizi izbranih slikanicah smo ugotovili, da se v slikanicah Rilko in Cilko (Hobbie, 1997), 

Vse naše družine (Maxeiner, 2012) ter In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010) ne 

pojavljajo predsodki. V slikanici Rilko in Cvilko sta prisotna le dva literarna lika, ki 

predstavljata glavni lik in sta edina pomembna elementa v oblikovanju zgodbe, zato do izraza 

predsodkov tretjih stranskih oseb ne more priti. Podobno smo opazili tudi v poučni slikanici 

Vse naše družine, v kateri so predstavljene različne vrste družin na objektiven in strokoven 

način, pri čemer morajo biti predstavljena le strokovna dejstva, ne pa avtorjev subjektiven 

odnos do predstavljenih vrst družin. V slikanici In s Tango smo trije so poleg drugih živali v 

živalskem vrtu prisotni tudi ljudje, zato bi lahko prišlo do izražanja predsodkov. Vendar je 

celotno besedilo oblikovano tako, da je istospolnost predstavljena pozitivno in enakovredno 

ostalim spolnim usmerjenostim. Izbrana citata na koncu zgodbe pa poudarita sprejemanje 

drugačnosti in enakosti istospolni pingvinji družini s strani obiskovalcev. 

V slikanicah Prva ljubezen (Mozetič, 2014) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) smo zaznali 

prisotnost predsodkov do istospolnosti. Po M. Nastran – Ule (1994) smo našli izražanje 

predsodkov na dveh stopnjah – ogovarjanje (izražanje antipati, kot so npr. šale, vici) in 

izogibanje (socialna distanca do pripadnikov na individualnem ali družbenem nivoju). V 

slikanici Prva ljubezen je zaznano neodobravanje istospolnega odnosa med dečkoma s strani 

vzgojiteljice, ki je izražala negativna stališča do njunega odnosa, ju kaznovala zaradi druženja 

in tesnejših stikov, ki naj ne bi bili primerni za dečke. Iz ogovarjanja, izražanja vzgojiteljičinih 

negativnih mnenj in ostrih pogledov se izražanje predsodkov stopnjuje tudi na drugo stopnjo, 

pri kateri fizično ločijo otroka, ju kaznujejo zaradi druženja, jima omejujejo druženje ter ju ne 

nazadnje dokončno socialno distancirajo s selitvijo in vpisom v drugi vrtec. V slikanici Sosedje 

in prijatelji se predsodki pojavljajo na ravni jezika, predvsem s posmehovanjem, izražanjem 

šal, govoric in podobnih trditev, ki smo jih zaznali s strani le ene osebe, in sicer Alfonsa. 

Alfonso sicer svoja negativna stališča izraža zaradi nevednosti, jih kasneje spremeni in se celo 

opraviči, kar potrjuje nastanek predsodkov iz neutemeljenih govoric. Celo sam prizna, da nikoli 

ni poznal gejevskega para ter da so drugi govorili, da to ni normalno – torej je tudi sam prišel 

do zavedanja, da je ponotranjil predsodke drugih in jih tudi sam izražal naprej. Torej se v zgodbi 

predsodki manifestirajo v blažji obliki ter so manj vplivni kot pri prvi slikanici Prva ljubezen, 

ki vodi v »nesrečen« konec. Slikanica Sosedje in prijatelji prikaže razvoj predsodkov in njihovo 

neutemeljeno izražanje, ki temelji le na govoricah.  

Kljub temu da slikanici vsebujeta predsodke do istospolnosti, ki se manifestirajo tako v blažji 

kot težji obliki, sta še vedno primerni za obravnavo v razredu, saj S. Palomares (2001) 

priporoča, da se učenci seznanijo z drugačnostjo, spoznajo mnenja, ki so osnovana na 

predsodkih, saj lahko le tako razvijamo veščine kritičnega mišljenja, s katerimi lahko 

razblinjamo predsodke in razvijamo strpnost. 
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4 SKLEP  
V magistrskem delu smo raziskali, kako je tematika istospolnosti prisotna v izbranih petih 

slikanicah Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997), Vse naše družine (Maxeiner, 2012), Prva ljubezen 

(Mozetič, 2014), In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010) in Sosedje in prijatelji 

(Schimel, 2008). V izbranih slikanicah nas je zanimalo, kakšen je glavni lik, ali se v njih 

pojavljajo predsodki in problemske teme, ali vsebujejo elemente poučne slikanice, zanimala pa 

nas je tudi primernost knjig za prvo triletje ter interakcija med besedilom in ilustracijo. 

1. Prva hipoteza pravi: Predvidevamo, da je v slikanicah Rilko in Cvilko (Hobbie, 1997) 

in In s Tango smo trije (Parnell in Richardson, 2010) prisoten živalski glavni lik, v 

slikanicah  Prva ljubezen (Mozetič, 2014) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) pa 

otroški glavni lik. Hipotezo lahko potrdimo, saj sta v prvih dveh slikanicah glavna 

literarna lika živali, medtem ko je v drugih dveh slikanicah osrednji lik prvoosebni 

otroški pripovedovalec.   

2. Druga hipoteza se glasi: Predvidevamo, da vse izbrane leposlovne slikanice ne 

vsebujejo vseh značilnosti problemske literature, ki jih navaja Saksida (2014). 

Hipotezo lahko potrdimo, saj se v izbranih slikanicah pojavljajo problemske tematike, 

vendar ni prisotnih vseh značilnosti. Predvsem ni prisotnih jezikovnih značilnosti in 

negativnega razpoloženja, ki bi ga besedilo vzbujalo bralcem. Glede na to, da so 

slikanice namenjen mlajšim bralcem prvega triletja, je jezik primernejši njihovi starostni 

stopnji, torej je brez kletvic, vulgarizmov in podobnih provokativnih izrazov. Poleg tega 

je besedilo bolj pozitivno naravnano in tematiko drugačnosti predstavi v pozitivni luči, 

zato lahko sklepamo, da v besedilu ni prisotnih opisov trpljenja, umiranja, spolnosti ipd. 

3. Tretja hipoteza navaja: Predvidevamo, da vse izbrane slikanice ustrezajo kriterijem 

kakovosti in so primerne za prvo triletje po priporočilih D. Haramija (2011). 
Hipotezo lahko ovržemo, saj slikanica Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008) ni primerna 

za samostojno branje v prvem triletju. Slikanica je tematsko preveč raznolika, saj 

zgodbo prekinjajo različne problemske tematike, poleg tega je jezikovno preobsežna z 

veliko poučnega (strokovnimi pojmi) in premalo leposlovnega besedila. Posledično to 

vpliva na oblikovno neustreznost, saj je razmerje med besedilom in ilustracijami 

neprimerno za bralce prvega triletja. Besedila je v primerjavi z ilustracijami preveč in 

te niso vedno usklajene, torej je zanemarjeno estetsko doživetje zgodbe.  

4. Četrta hipoteza pravi: Predvidevamo, da vse izbrane slikanice ne vsebujejo 

elementov poučne slikanice.  Hipotezo lahko potrdimo, saj je večina izbranih slikanic 

leposlovna s pomembnim poučnim sporočilom, ki ne deluje kot moraliziranje, temveč 

gre za celotno spoznavno, etično in estetsko vrednost besedila.  

5. Peta hipoteza navaja: Predvidevamo, da je med ilustracijo in besedilom v slikanicah 

usklajena interakcija. Hipotezo lahko potrdimo, saj so v vseh slikanicah ilustracije 

usklajene z besedilom. V nekaterih bolj kakovostno kot v drugih, vendar gre večinoma 

za usklajeno interakcijo, in sicer je najpogostejša redukcija, pri kateri ilustracije 

poenostavijo besedni zapis. 

6. Šesta hipoteza pravi: Predvidevamo, da se v vseh izbranih slikanicah ne pojavljajo 

predsodki. Hipotezo lahko potrdimo, saj smo predsodke našli le v dveh slikanicah, in 

sicer Prva ljubezen (Mozetič, 2014) in Sosedje in prijatelji (Schimel, 2008). V prvi 

slikanici so predsodki izraženi posredno preko vzgojiteljičinega odnosa do istospolnega 

fantka, medtem ko so v drugi slikanici predsodki do istospolnega para izraženi 

neposredno – tako verbalno kot vedenjsko.  
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Magistrsko delo je pripomoglo k razumevanju tematike istospolnosti v slikanicah in prisotnosti 

predsodkov. S podrobno analizo izbranih slikanic je magistrsko delo pokazalo, kateri dejavniki 

so pomembni pri izbiri kakovostne literature za učence ter da pridejo pri problemskih temah še 

bolj do izraza, saj zahtevajo več analize in priprave. 

Prisotnost problemskih tem v literaturi se skozi čas spreminja. Na voljo je vse več tovrstne 

literature za mlade in odrasle, hkrati pa se zavedanje učiteljev o pomembnosti obravnave 

problemskih tematik z učenci stopnjuje. Književna dela so le eno od učnih sredstev, ki lahko 

učiteljem in staršem olajša posredovanje tovrstnih tematik. 

Tema istospolnosti je v družbi še vedno sprejeta z zadržki ali pa izražena s predsodki, pri čemer 

je lahko literatura učinkovit pripomoček pri spoznavanju drugačnosti. Glede na to, da se lahko 

že v razredu soočamo z različnimi vrstami drugačnostmi (danes so vse pogostejši priseljenci, 

učenci s posebnimi potrebami, učenci z ločenimi starši ipd.), je pomembno, da obravnavo 

različnih drugačnosti postopoma vključujemo v pouk književnosti. Če povzamemo ugotovitve 

iz naše analize, lahko hkratna obravnava številnih problemskih tem vpliva zelo negativno in se 

čuti kot moraliziranje, hkrati pa je tudi poučevanje in vzgoja o izbranih tematikah razkropljena 

na manjše dele, ki niso dovolj podrobno predstavljeni. Zdi se mi, da lahko iz analize 

povzamemo, da potrebujejo problemske teme za obravnavo več časa, temeljit razgovor in 

osredotočenost na eno vrsto drugačnosti. Poleg tega je smiselno obravnavati drugačnosti, ki so 

učencem najbližje, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju, kasneje pa v pouk 

vključimo tudi druge teme, pri čemer moramo biti objektivni in do drugačnosti ne smemo 

izražati predsodkov.  

Glede na to, da smo učitelji v stalnem stiku tudi s starši, je pomembno, da lahko ugotovitve 

magistrskega dela pridejo v pomoč tudi na področju dela s starši, saj imajo starši po navadi bolj 

trdno izoblikovane predsodke in subjektivne predstave o vlogi branja v otroštvu. S pridobljenim 

znanjem si lahko pomagamo pri argumentiranju uporabnosti tovrstnih slikanic in pomenu 

branja, saj seznanjanje otrok s tovrstno tematiko pripomore k razvoju bolj tolerantnih otrok. 

Problematiko staršev so izpostavile tudi študentke predšolske vzgoje, saj sem jim dne 19. 11. 

2018 izbrane slikanice predstavila in vodila razgovor o temi istospolnosti v šoli oz. vrtcu. 

Študentke so izpostavile, da predstavljenih slikanic niso poznale, a so se strinjale, da bi jih 

uporabile, v kolikor bi skupino otrok in njihove starše dovolj dobro poznale.  

Ugotovitve magistrskega dela pa lahko uporabimo celostno, in sicer lahko ugotovitve na 

podlagi kakovosti slikanic, predsodkov in tabujskosti posplošimo na druga področja – na 

splošno pri pouku ter v vsakdanjem življenju.  

Kot so ilustracije pomemben del v slikanici, so pomemben del tudi pri pouku pri posredovanju 

snovi. Kakovostne ilustracije s primerno interakcijo z besedilom lahko učencem olajšajo 

razumevanje določene snovi. Kakovostna ilustracija je tako pomemben dejavnik za usmerjanje 

pozornosti ter tudi dodaten element, ki ponazori besedilno ali verbalno razlago. Tako kot 

ilustrator smiselno ilustrira besedilo, moramo učitelji razlago, učne liste ipd. smiselno opremiti 

s slikovnim gradivom, ki nima le okrasnega namena, temveč ima poleg estetske tudi spoznavno 

vrednost. 

Enako lahko prenesemo prisotnost predsodkov iz literature v realno vsakdanjo šolsko klimo, 

saj ni pomembno, da učence le seznanjamo s predsodki v zgodbah, temveč jih s tem tudi 

soočimo z realnostjo ter smo občutljivi na izražanje negativnih stališč že v razredu – torej 

moramo krepiti pozitivno razredno klimo brez predsodkov.  

Hkrati lahko problemskost in tabujskost iz literature prenesemo na pouk, saj lahko tudi 

subjektivne predstave odraslih (v našem primeru staršev) o pojmovanju otroštva vplivajo na 
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učiteljevo izbiro učnih vsebin. Številni starši bi radi obvarovali otroke pred najhujšim po 

modelu Motovilke, vendar jih taka vzgoja ne bo izoblikovala in pripravila na realno sodobno 

življenje, polno stresa, konfliktov in tekmovalnosti, zato se mi zdi, da je model Grdega račka 

primernejši tudi pri pouku, in sicer da učenci spoznajo tudi problematike odraščanja in 

odraslosti ter se naučijo konstruktivno spopadati z ovirami in s konflikti v prihodnosti.  

Torej magistrsko delo ni pripomoglo le k poznavanju književnih del na temo istospolnosti in 

obravnavi le-teh za spodbujanje tolerantnosti, temveč so ugotovitve analiz pripomogle tudi k 

celostnem obravnavanju teme drugačnosti in podteme istospolnosti pri pouku ter v vsakdanjem 

življenju. Kot učitelji moramo učence učiti in vzgajati za prihodnost, ki temelji k enakosti, ne 

glede na spolno usmerjenost ali kakršno koli drugo drugačnost. 
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