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• stereotipi, predsodki

• imagologija

• delavnice ob književnih besedilih



Stereotipi

• stereotipi so družbeno zakoreninjeni

• sprejeti skupaj s tradicijo in izročilom predhodnih generacij in so na 
podoben način posredovani naslednjim generacijam v procesih 
socializacije v družini, v procesu izobraževanja, preko množičnih 
medijev itd. 

• stereotipiziranje je proces opisovanja ljudi na podlagi njihove kulturne 
skupinske pripadnosti - ne na podlagi individualnih značilnosti in 
posebnosti



• stereotipi najbolje uspevajo prav v okoljih razločljivih dihotomij med 
izrazito različnimi kategorijami, iz katerih izhajajo na eni strani podobe 
priljubljenih, zaželenih, dobrodošlih lastnosti, na drugi pa odvečnih, 
nezaželenih, iracionalnih, celo nevarnih

• nekateri teoretiki ne ločujejo med stereotipi in predsodki, drugi 
imenujejo negativne stereotipe predsodki



Predsodki

• če imamo predsodke do določenega naroda, praviloma o njem malo 
vemo

• te informacije so poenostavljene, netočne ali popačene

• kljub temu močna negativna čustva in v tem smislu tudi delujemo

• predsodki se razvijejo in delujejo v vsakdanjih življenjskih praksah 
ljudi vzporedno z mikrostrukturo delitve moči

• v vsakdanjih situacijah se zdijo nenevarni, pogosto humorni

• zelo hitro se razširijo in postanejo močan povezovalen element v 
družbi, opravičilo za različne oblike diskriminacij



• »Da bi se posameznik ali posamezna skupina lahko počutila 
superiorna, seveda mora obstajati druga oseba ali skupina, ki se jo 
klasificira kot nižjo« (Šabec 2006: 20).

• predsodki se kažejo predvsem v nespoštljivem, netolerantnem ali 
prezirljivem odnosu do drugih oziroma drugačnih, na primer do 
pripadnikov drugih narodov, etničnih skupnosti, ras, kultur, do oseb z 
drugačnimi načini življenja, religioznimi, spolnimi usmeritvami

• postanejo nevprašljivo ozadje in opravičilo za vsakdanja 
diskriminacijska dejanja in prepričanja ljudi

• naselijo se v našem jeziku, predstavah, željah in fantazmah (Ule 2005, 
Svetina 2006)



Značilnosti predsodkov

• odnos (npr. do določenega naroda) je negativen, omalovažujoč, 
podcenjujoč, npr. prepričani smo, da je naš narod večvreden kot 
sosednji

• predsodki temeljijo na neosnovanih, nepopolnih, neresničnih 
informacijah; praviloma se pojavljajo do stvari/ljudi, o katerih nimamo 
dovolj informacij ali pa so te informacije izrazito enostranske, npr. 
predsodek do določene veroizpovedi ali do verovanja nasploh

• pozitivnih informacij, ki bi lahko »ogrozile« naš predsodek, praviloma 
ne slišimo



• intenzivno čustvovanje, ki spremlja predsodke: do stvari ali do 
določene skupine ljudi, ki so v središču naših predsodkov, gojimo 
močna negativna čustva, npr. gnus, prezir, vzvišenost, prepričanje, da 
smo popolnoma drugačni; v ozadju teh čustev so pogosto čustva 
strahu, negotovosti ali potlačene agresivnosti

• predsodki, povezani z močnim čustvovanjem, so izjemno odporni 
proti spremembam, naše prepričanje ostaja enako negativno, tudi če 
vsa dejstva govorijo proti, po navadi logično prepričevanje ne more 
spremeniti našega predsodka do neke stvari



?

• Smo Slovenci vsi enaki?

• Naši stereotipi / predsodki o drugih?

• Stereotipi / predsodki do nas?



Imagologija

• Veda, ki se ukvarja s podobami različnih narodov v književnosti, 
ugotavlja zlasti stereotipne podobe posameznega naroda v določeni
književnosti, jih kronološko razvršča in jih skuša razložiti, hkrati pa jih
primerja s stereotipnimi podobami drugih narodov v isti literaturi. 

• Opozarja na banalnost in škodljivost stereotipov, s čimer lahko
prispeva vsaj k boljšemu poznavanju, če ne že k večjemu razumevanju
med posameznimi narodi. 



Imagologija raziskuje več vrst stereotipov: 

• heterostereotipi so skupki predstav, ki jih pripadniki nekega naroda 
uporabljajo za pripadnike drugega; 

• avtostereotipi so predstave, ki jih ima narod o sebi; 

• metastereotipi pa so predstave nekega naroda o tem, kaj si drugi narodi 
mislijo o njem.



Temeljni odnosi do Tujega, ki jih lahko opazujemo v književnih 
besedilih, so po Pageauxu (2005: 19–20) predvsem trije:

• manija

• fobija

• filija



Manija – tuje je večvredno

• pisatelj ali skupina pojmujeta tujo realnost kot absolutno večvredno v 
odnosu do opazujoče, lastne kulture

• večvrednost lahko zadeva en del ali vso tujo opazovano kulturo

• posledica za izvorno kulturo je, da jo ima ta pisatelj ali skupina za 
manjvredno

• pozitivno vrednotenje Tujega sovpada z negativno, slabšalno vizijo 
izvorne kulture



Fobija – tuje je manjvredno (in nevarno)

• tuja realnost je pojmovana kot manjvredna v razmerju do izvorne 
kulture

• gre za fobijo, privid pa tokrat zadeva izvorno kulturo

• domače je večvredno, tuje nas ogroža



Filija – tuje in domače je enakovredno

• tuja in domača realnost sta sprejeti pozitivno

• tuja realnost se vpisuje v opazujočo kulturo, ki je tudi pojmovana 
pozitivno in tako dopolnjuje opazovano kulturo

• primer dvostranske izmenjave, živi od poznavanja in vzajemnega 
priznavanja, kritičnih izmenjav ter enakopravnega dialoga

• tuje in domače je enakovredno

• tuje obogati domače

• dialog kultur



Manija – fobija – filija

• če pri maniji govorimo o mehanski akulturaciji, smo pri filiji priča 
dialogu kultur

• če fobija predvideva eliminacijo – simbolično smrt Drugega –, pa filija
skuša vzpostaviti težko in zahtevno pot, ki vodi prek priznavanja 
Drugega, Drugi živi poleg Jaza 

• filija odkrije, da ima Drugi tudi svoj obraz, pogled na Bližnjega se vrne 
tudi vase, pogled nase pa zdaj ne spregleda Drugega 



Predlogi za vsebinsko analizo besedil iz mladinske 
književnosti

• pri predstavitvi in analizi vsebin v izbranih književnih besedilih iz 
mladinske književnosti smo pozorni na (ne)preseganje stereotipov in 
predsodkov 

• na odnos večinskega, že naseljenega prebivalstva do novopriseljenega
(drugačnega) in do kulture, ki jo s seboj prinaša novopriseljena oseba

• vsebino analiziramo z imagološkega stališča



Cilji

• ozaveščanje in preseganje predsodkov do priseljencev

• analiza književnih besedil

• opazovanje  odnosov  med  književnimi  osebami  (imagologija:  
manija,  fobija,  filija) na začetku in koncu besedila

• ugotavljanje prelomnih točk: kdaj prihaja do soočanja s predsodki, 
sprememb v odnosih, vključevanja

• razvoj medkulturne zmožnosti vseh učencev, učiteljev
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