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Povzetek

Med najpomembnejšimi vidiki domišljije je predstavljanje prihodnosti, kamor sodijo tudi predstave o lastni prihod-
nosti. Obseg in vsebina možnih alternativ osebne prihodnosti je pod pomembnim vplivom kulturnih virov, pričakovanj 
okolja, norm, vrednot itd. V raziskavi naju je zanimalo, ali in na kakšen način se predstavljanje lastne prihodnosti razlikuje 
med mladostniki predmestnega slovenskega kraja in ruralne ugandske vasi. Predpostavili sva, da bodo zaradi kulturnih 
razlik opazne očitne razlike v vsebini in heterogenosti/homogenosti predstavljanja prihodnosti. Pričakovali sva tudi, da 
bodo med državama opazne razlike v izraženosti spolne stereotipnosti predstav lastne prihodnosti. V raziskavo sva vkl-
jučili podatke 65 udeležencev iz Slovenije, od tega 27 mladostnic ter 42 udeležencev iz Ugande, od tega 20 mladostnic. 
Starost slovenskih udeležencev je bila med 11 in 14 let, ugandskih pa med 10 in 16 let. Naloga udeležencev je bila narisati 
svojo želeno prihodnost po navodilu “Nariši, kdo želiš biti, ko boš odrasel” oz. “Draw who you want to be when you grow 
up.” Zbrane risbe in njihove opise sva analizirali glede na vsebino in jih razdelili v štiri različne kategorije, ki sva jih poi-
menovali (1) vsebinska usmeritev, (2) poklici, (3) poklicne kategorije in (4) spolna stereotipnost. Udeleženci iz Ugande in 
Slovenije so se pomembno razlikovali v heterogenosti/homogenosti predstav o lastni prihodnosti. Najbolj izrazito so se 
pokazale razlike v številu različnih možnosti in poklicnih alternativ. Te so verjetno tesno povezane z viri, vzpostavljenimi 
družbenimi  pričakovanji in dostopom do informacij, ki so se v okoljih, iz katerih so prihajali udeleženci v najini raziskavi, 
močno razlikovali. Tako mladostniki kot mladostnice so v obeh državah v povprečju risali izrazito spolno stereotipne 
poklice. Zaključiva lahko, da se kultura pomembno povezuje s predstavljanjanjem lastne prihodnosti. 

Ključne besede: poklicne aspiracije, medkulturne razlike, predstavljanje lastne prihodnosti, risba

Intercultural differences in imagining future selves 
between Ugandan and Slovenian adolescents

Abstract

One of the most important features of imagination is an orientation towards the future, which also encompasses ima-
gining one‘s personal future. Extent and content of possible alternative personal futures are influenced by cultural con-
text and prevalent expectations, norms and values in the society. With this research, we aimed to assess whether and in 
what way imagining personal future differs between adolescents from suburb Slovenia and rural Uganda. We presumed 
there will be considerable differences in heterogeneity/homogeneity of imagining future selves due to cultural diversity. 
Drawings from 65 participants from Slovenia (27 females) and 42 participants from Uganda (20 females) were included 
in content (drawings) analysis. Participants from Slovenia were 11 to 14 years old, and participants from Uganda were 10 
to 16 years old. Participants were instructed to draw who they want to be when they grow up. We classified the drawings 
and complementary descriptions into four categories, i.e. (1) content orientation, (2) occupations, (3) categories of oc-
cupations, and (4) gender stereotypicality). Our results showed that Ugandan and Slovene adolescents differ regarding 
heterogeneity/homogeneity of imagining future selves. Female and male participants in both countries depicted pre-
dominantly gender-stereotypical occupations. We concluded that culture is an important frame for imagining personal 
future. We observed distinct differences in a variety of depicted future selves’ alternatives between cultures. This might 
be correlated with cultural differences in terms of available resources, society expectations and information access.
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Uvod
 
Vpliv kulture na razvoj posameznika je prisoten celotno 

življenje (npr. Breugelmans, 2011; Valsiner, 2000; Vygotsky, 
1929). Otroci vstopajo v družbenokulturne sisteme kot 
novinci in hkrati pobudniki sprememb. Zanašajo se na 
vzpostavljene kulturne tradicije, vendar njihovo prisva-
janje in ponotranjenje kulture ni enostavna reprodukcija, 
temveč je v funkciji domišljijske konstrukcije. To pomeni, 
da poleg neposrednega posnemanja in sledenja kultur-
nim kodeksom te tudi rekonstruirajo in transformirajo, s 
tem pa ustvarjajo nova kulturna pravila (Jovchelovitch, 
Priego-Hernández in Glăveanu, 2017). Domišljija je do 
določene mere omejena s kulturnimi viri, ki so v nekem 
kontekstu na voljo, hkrati pa kulturo povratno soobliku-
je. Najpomembnejša lastnost domišljije, ki med drugim 
omogoča rekonstrukcijo kulturnih pravil, je predstavljan-
je prihodnosti (Vygotsky, 1994, citirano v: Jovchelovitch, 
Priego-Hernández in Glăveanu, 2017). Sposobnost raz-
mišljanja o lastni prihodnosti vključuje projekcijo pred-
stave o sebi v prihodnji čas, predvidevanje sprememb ter 
izbiranje različnih možnosti osebne prihodnosti (Atance, 
2008), zaobjema zmožnost pričakovati, napovedovati in si 
predstavljati prihodnost, imeti želje, sanje, strahove, cilje 
in načrte (Lombardo, 2007). Kultura tako igra pomembno 
vlogo pri oblikovanju življenjskega scenarija, ki določa po-
sameznikovo konstruiranje prihodnosti (Berntsen in Bohn, 
2010). Skladno s tem so v svoji raziskavi C. J. Rathbone, 
Salgado, M. Akan, J. Havelka in D. Berntsen (2016) ugo-
tovili, da se predstavniki različnih kultur razlikujejo tudi v 
najsplošnejših vsebinskih usmeritvah predstav o svoji pri-
hodnosti (npr. ali v svoje predstave večinoma vključujejo 
poklicne, osebnostne, odnosne vidike prihodnosti).

Eden od vidikov predstavljanja osebne prihodnosti so 
tudi poklicne aspiracije, ki se oblikujejo že v predšolskem 
obdobju in predstavljajo pomemben del socialnega razvo-
ja in identitete (Gottfredson, 2002). V začetnem obdobju 
razvoja poklicnega jaza se otrokove poklicne aspiracije 
pogosto ujemajo s poklicem njegovih staršev (enakega 
spola) oziroma bližnjih, z odraščanjem pa postajajo otroci 
in mladostniki vse bolj vpleteni v širši družbeni kontekst, ki 
presega okvire ožje družine. Interakcija z več člani družbe 
jim omogoča stik s širšim naborom poklicnih možnosti in s 
tem tudi boljši vpogled v lastne želje in sposobnosti (Lee, 
2012). Razvoj poklicnih aspiracij je močno vpet v družbeni 
in kulturni kontekst posameznika, ki določa nabor mož-
nosti in alternativ, ki so v nekem socialnem okolju na voljo. 
Pri tem je pomembno, kakšne predstave o vlogah in priča-
kovanja do vedenja in odgovornosti otrok imajo odrasli v 
nekem kulturnem kontekstu (O‘Kane, 2003). Družbeno in 
kulturno pogojene so tudi predstave o poklicih ali poklic-
ni stereotipi. Ti  vključujejo ideje o osebnostih ljudi, ki te 
poklice opravljajo, o njihovem delu, načinu življenju, nag-
radah in pogojih dela ter primernosti dela za različne tipe 
ljudi. Po teoriji L. Gottfredson (2002) so poklicni stereotipi 
organizirani v kognitivne zemljevide, ki predstavljajo po-
enostavljeno podobo širšega socialnega sveta in so pod 
vplivom ekonomske, tehnološke in socialne razvitosti dr-

žave. Pričakovati je torej, da se predstave o poklicih toliko 
bolj razlikujejo med tistimi državami, ki so si med seboj 
različne z vidika ekonomske, tehnološke in socialne razvi-
tosti. 

Mladostniki in odrasli razlikujejo poklice glede na ne-
kaj glavnih dimenzij, med najpomembnejšimi so mas-
kulinost-femininost (kako značilen je poklic za določen 
spol), prestižnost/status (splošna zaželenost) in področje 
dela. Pri oblikovanju kariernih želja imajo izjemno veliko 
vlogo zaznave moških in ženskih spolnih vlog. Na podlagi 
razlik v spolnih vlogah se razvija tudi vključevanje v spol-
no primerne poklicne vloge, pri čemer so moške vloge v 
večji meri povezane z agentnimi in dominantnimi značil-
nostmi dela, ženske pa z altruističnimi poklici, ki so bolj 
usmerjeni v skupnost in pomoč drugim (Ndobo, 2013). V 
splošnem je za otroke že od obdobja zgodnjega otroštva 
naprej značilno izražanje preferenc po spolno stereotip-
nih poklicih (npr. Helwig, 2008; Lee, 2012; Sellers, Satcher 
in Comas, 1999). Prav tako mladostniki in mladostnice v 
sklopu svojih kariernih želja navajajo različne poklice gle-
de na spol (Howard idr., 2011), kar je med drugim lahko 
posledica spolno specifičnih družbenih, družinskih in vrst-
niških pričakovanj (Gottfredson, 1981). Obenem raziskave 
podpirajo razlike med spoloma v nagnjenosti k izbiranju 
spolno stereotipnih poklicev; izbiranje spolno stereotip-
nih poklicev je značilnejše za dečke (Merriman in Guerin, 
2007), deklice pa (vsaj v zahodnem svetu) izražajo vse več 
želje po emancipaciji, kar nakazuje na preseganje statusa 
quo spolnih vlog tudi na področju poklicne izbire (Ndobo, 
2013). 

Tudi otroška risba je v reflektivnem odnosu z okoljem in 
kulturo (npr. La Voy idr., 2001; Rübeling idr., 2011); otroške 
risbe tako ne predstavljajo samo vidne reprezentacije real-
nosti, temveč odražajo tudi razumevanje sebe in kulture. V 
svojih risbah otroci predstavljajo skupne vrednote in po-
dobe, ki so družbeno sprejemljive znotraj njihove kulture 
(La Voy idr., 2001). Raziskovanje s pomočjo risbe se pogos-
to uporablja v medkulturnih raziskavah, saj z njo premosti-
mo težave, povezane z jezikom in prevajanjem (Merriman 
in Guerin, 2007). Poleg tega ima metoda raziskovanja ot-
rok s pomočjo njihove risbe še nekatere prednosti; risanje 
je otrokom znana in prijetna dejavnost ter presega neka-
tere pomanjkljivosti raziskovanja s pomočjo vprašalnikov. 
Ti v večji meri poudarjajo raziskovalčevo avtoritarno držo, 
odvisni so od otrokove sposobnosti upravljanja z informa-
cijami, pismenosti in verbalnih sposobnosti ter so manj 
občutljivi na prepoznavanje neustreznosti vprašanj v od-
nosu do otrokovih izkušenj. Metodo risanja risbe so v svo-
jih raziskavah uporabili tudi raziskovalci, ki so raziskovali 
v državah tretjega sveta pri delu z otroki, ki so odraščali 
v posebej nespodbudnih okoljih, saj ta omogoča, da pri 
otroku s pomočjo risbe zaznamo močne točke, domisel-
nost in iznajdljivost, ki bi jih z bolj standardnimi metoda-
mi spregledali (npr. DiCarlo, Gibbons, Kaminsky, Wright in 
Stiles, 2000; Merriman in Guerin, 2007).  

V raziskavi naju je zanimalo, kako si mladostniki iz dveh 
različnih kulturnih okolij, iz ruralne Ugande in primestne 
Slovenije, predstavljajo svojo prihodnost. Zanimanje za 
primerjavo ravno teh dveh kultur/vzorcev izhaja predv-
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sem iz praktičnih razlogov, a hkrati naslavlja pomemben 
vidik posameznikovega bivanja, načina mišljenja in ve-
denja, ki je povezan s predstavami lastne prihodnosti. Ker 
sta si kulturi, v katerih je potekalo zbiranje podatkov tako 
različni, se nama je zdela primerjava rezultatov ter kultur-
nih in družbenih okvirjev, ki določajo meje posamezniko-
vih predstav prihodnosti, lažja in nazornejša. Opravljanje 
humanitarnega dela v Ugandi nama je omogočilo dostop 
do tamkajšnjih mladostnikov, dolgotrajnejše bivanje na 
istem kraju pa dobre odnose z učitelji in starši ter dovolj 
časa za opazovanje. To je pripomoglo h kvalitetnejšemu 
zbiranju podatkov. Čeprav v Sloveniji težko govorimo o 
ruralnem okolju, sva z izbiro primestnega vzorca vsaj de-
loma poskušali izboljšati primerljivost z ugandskim vzor-
cem. Na podlagi opazovanj in po pogovorih z ravnateljico 
in učitelji v vasi Kitanga, kjer je potekalo zbiranje podatkov 
(skrajni jugozahod države), sva bili pozorni na značilnosti 
njihovega okolja, ki bi se lahko pomembno povezovale z 
njihovimi predstavami lastne prihodnosti. Otroci v ugand-
ski vasi niso imeli nikakršnega dostopa do tehnologije 
in svetovnega spleta, imeli so občutno manj dostopa do 
literature (tako učbenikov, kot tudi leposlovja) in v pri-
merjavi s slovenskimi mladostniki stik z manjšim naborom 
različnih poklicev. Prav tako velika večina ugandskih mla-
dostnikov ni še nikoli zapustila domačega kraja, medtem 
ko za slovenske otroke ni nenavadno, da potujejo. Med 
pogovori s slovenskimi učenci, ki so bili vključeni v vzo-
rec, sva izvedeli, da jih je nekaj že obiskalo države izven 
Evrope. Pomembna se nama je zdela tudi vloga cerkve v 
državi. Tako Republika Slovenija kot Uganda (Ssenyonjo, 
2009), sta laični državi, kar pomeni, da je cerkev ločena 
od države (Cerkovšek, 2017). Kljub temu je bilo v Ugan-
di, v okolju, v katerem sva izvedli raziskavo, moč opaziti, 
da ima vera osrednjo vlogo v življenju tamkajšnjega pre-
bivalstva. Učenci so se vsako nedeljo udeležili  maše, na 
igrišču pred šolo pa so bile postavljene velike opozorilne 
table, da je potrebno varovati svojo nedolžnost in spoš-
tovati boga. Med pogovorom z ravnateljico sva ugotovili, 
da učenci v ugandski osnovni šoli po šoli nimajo prostega 
časa, temveč morajo pomagati pri domačih opravilih ter 
delati na poljih. V nasprotju z njimi so učenci v Sloveniji 
vključeni v obšolske dejavnosti in imajo v primerjavi z 
ugandskimi udeleženci več prostega časa, v katerem lahko 
razvijajo svoja zanimanja ter hobije. V Sloveniji prav tako 
zelo običajno, da se posameznik po končani osnovni šoli 
vpiše na gimnazijo ali visoko šolo, kasneje pa prav tako ve-
liko mladostnikov nadaljuje šolanje na fakultetah oziroma 
višješolskih programih (po podatkih statističnega urada 
Republike Slovenije je bilo v študijskem letu 2018/2019 
v višje in visokošolsko izobraževanje vključenih 46,1 % 
mladih med 19. in 24. letom; SURS, 2019). Za udeležence v 
Ugandi je šolanje po osnovni šoli zaradi finančnih, fizičnih 
(v njihovem kraju ni bilo srednje šole) in časovnih preprek 
zelo težko dostopno. 

Ker na predstavljanje prihodnosti pomembno vplivajo 
kulturni viri, ki so v danem okolju na voljo ter prevladujoče 
kulturne norme, predvidevava, da se bodo med kultura-
ma pojavile pomembne razlike v vsebini in heterogenosti 
predstav. Tudi spolne vloge, ki so del kulturnega kodeksa 

določene družbe, so dejavnik, ki pomembno določa sa-
mozaznavo in predstavo lastne prihodnosti, zato sva med 
državama pričakovali razlike v navedenih prestavah med 
spoloma. 

Metoda 

Udeleženci 

V raziskavi je sodelovalo 67 slovenskih udeležencev, od 
tega 29 mladostnic, in 48 udeležencev iz Ugande, od tega 
25 mladostnic. Iz analize sva izločili podatke dveh sloven-
skih udeležencev ter enega udeleženca in petih udeleženk 
iz Ugande, ker so risbe prerisovali od vrstnikov. Starost slo-
venskih mladostnic, katerih rezultate sva vključili v analizo, 
je bila med 12 in 14 let (M = 13,0, SD = 0,88), mladostnikov 
pa med 11 in 14 let (M = 12,8, SD = 0,89). Starost mladost-
nic iz Ugande je bila med 11 in 14 let (M =12,67, SD =1,05), 
mladostnikov pa med 10 in 16 let (M = 12,81, SD = 1,40). 
Vzorčenje je bilo priložnostno. V raziskavi so sodelovali 
učenci iz osnovne šole v Kitangi in Osnovne šole Petrovče.

Pripomočki 

Vsak udeleženec je dobil tri prazne liste velikosti A4 z 
že zapisanimi šiframi. Te so bile sestavljene iz številke, ki je 
bila dodeljena vsakemu udeležencu, ter črk (A, B in C), ki so 
označevale vsakega od treh pogojev. Risali so z barvicami, 
ki so bile v obeh državah enakih barv in sva jih zagotovili 
raziskovalki: rumena, rdeča, oranžna, svetlo in temno zele-
na, svetlo in temno modra, roza, vijolična, rjava in črna. Pri 
risanju udeleženci niso smeli uporabljati svinčnikov, ravnil 
in drugih risalnih pripomočkov. 

Postopek in obdelava podatkov

Pred zbiranjem podatkov sva v ugandski šoli pridobili 
pisno soglasje ravnateljice, da učenci smejo sodelovati v 
raziskavi. Pridobitev soglasja s strani staršev ni bila mogo-
ča, saj je večina staršev učencev nepismenih. Starši so bili 
z izvedbo raziskave seznanjeni na roditeljskem sestanku. 
Slovenski učenci so že imeli podpisana soglasja, ki jih je 
šola zbrala v začetku šolskega leta in dovoljujejo med dru-
gim tudi anonimno zbiranje podatkov v namene razisko-
vanja. 

Pred začetkom izvedbe sva učencem razložili namen 
in potek raziskave. Poudarili sva, da lahko sodelovanje 
odklonijo oziroma ga kadarkoli prekinejo, ter da ne bova 
ocenjevali pravilnosti oziroma estetskosti risbe. Navodila 
za risanje treh risb so bila v obeh državah enaka in po-
dana v uradnem jeziku (v Sloveniji v slovenščini, v Ugandi 
v angleščini). V Ugandi je bil pri izvedbi prisoten tudi uči-
telj, seznanjen z namenom in postopkom raziskave, ki je 
angleška navodila prevedel še v lokalni jezik udeležencev. 
Navodila so učenci dobili postopoma; navodilo za nasled-
njo risbo sva podali šele, ko so vsi učenci zaključili z risan-
jem prejšnje risbe. Navodila za vsak pogoj sva zapisali tudi 
na tablo. Zanimalo naju je, kako si mladostniki v dveh raz-
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ličnih kulturah predstavljajo sebe ter kako si predstavljajo 
lastno prihodnost in prihodnost sveta. Navodila za risbo 
v pogoju A so bila: “Nariši sebe, nariši, kdo si.” (V Ugandi 
“Draw a picture of yourself, draw who you are.”), v pogoju 
B: “Nariši, kdo želiš biti, ko boš velik.” (V Ugandi “Draw who 
you want to be when you grow up.”) ter v pogoju C: “Nariši, 
kakšen misliš, da bo svet čez 100 let.” (V Ugandi “Draw how 
the world will look like in 100 years.”). Ko so končali z risan-
jem, so risbo prinesli k nama. Vsakega učenca sva vprašali, 
kaj je narisal in ali bi rad podal v zvezi s tem kakšen komen-
tar. Komentarje udeležencev sva si zapisovali na poseben 
list pod pripadajočo šifro učenca. Zbiranje podatkov je v 
vsakem razredu potekalo znotraj rednega pouka v okvi-
ru dveh šolskih ur (90 minut). Za vsako izmed treh risb so 
imeli udeleženci na voljo 20 minut. V primeru, da risbe še 
niso dokončali, pa so lahko dobili še 5 dodatnih minut. 
Učenci za sodelovanje niso dobili nobenega nadomestila. 

Analiza vsebine

V predstavljeni raziskavi sva uporabili zgolj risbe učen-
cev iz pogoja B (“Nariši, kdo želiš biti, ko boš velik.”), ki se 
nanaša na poklicne želje v odraslosti.

Vsebinska usmeritev 

Pri pregledu risb sva ugotovili, da so udeleženci različno 
razumeli najino vprašanje - nekateri so se omejili na risan-
je poklicev, drugi pa so risali (tudi) širši oziroma drugačen 
oris svoje prihodnosti (glej spodaj). Risbe udeležencev 
sva zato kategorizirali v štiri skupine glede na vsebinsko 
usmeritev risbe. Oblikovali sva kategorije (1) en poklic, (2) 
več poklicev, (3) poklic(i) z dodatno predstavo ter (4) pred-
stava prihodnjega sebe, ki ne vključuje poklica. V katego-
rijo poklic(i) in dodatna predstava sva uvrstili vse risbe, 
na katerih so udeleženci poleg poklica (ali več poklicev) 
upodobili ali med opisom risbe navedli predstave o svoji 
prihodnosti, ki so vključevale katerikoli drug vidik osebne 
spremembe, življenjskega konteksta ali socialne vloge v 
prihodnosti (npr. “želim biti pediatrinja in potovati po sve-
tu”, “želim biti veterinarka, flavtistka v bendu in biti likovno 
ustvarjalna”, “želim biti veterinarka in  lastnica zavetišča za 
živali”, “želim imeti nogometno kariero in zmagati na olim-
pijskih igrah”). V zadnjo kategorijo sva uvrstili najrazličnej-

še predstave lastne prihodnosti, ki niso zajemale podob ali 
opisov, ki bi jih lahko povezali s poklicno vlogo. Nanašale 
so se na različne splošne in specifične dejavnosti, statusne 
in materialne položaje, predstave o sebi kot osebi, odnose 
z ostalimi itd. (npr. “želim pomagati ljudem”, “želim biti mil-
jonar”, “želim biti dober človek, zaposlen in fit”, “želim imeti 
punco”, “želim imeti družino in živeti razkošno”, “to je moja 
hiša, ko bom odrasel”). 

Poklici

Primerjali sva število različnih navedenih poklicev, ki so 
jih učenci narisali oziroma jih navedli v komentarju v obeh 
državah. Pri tem sva v primeru, ko je en udeleženec nave-
del več poklicnih želja, vključili vse poklice, ki jih je udele-
ženec navedel.

Poklicne kategorije

V to analizo sva vključili zgolj risbe, ki so vključevale 
(tudi) poklice. Poklice sva uvrstili v 10 splošnih poklicnih 
kategorij, ki sva jih oblikovali glede na vsebinsko podob-
nost tako, da se je vsak naveden poklic uvrstil v eno izmed 
kategorij. To so bile kategorije (1) izobraževanje drugih 
(npr. učiteljica razrednega pouka), (2) storitve (npr. frizer-
ka), (3) šport (npr. gimnastična kariera), (4) umetnost (npr. 
plesalka), (5) tehnični poklici (npr. strojnik), (6) zdravstvo 
(npr. zdravnik), (7) varnost (npr. policist), (8) znanost (npr. 
znanstvenik), (9) promet (npr. pilot, voznik), (10) vera (npr. 
duhovnik, nuna, škof ). Pri risbah (opisih risb), kjer se je po-
javil več kot en poklic, sva upoštevali zgolj prvi navedeni 
poklic.

Spolna stereotipnost

Vsakemu izmed poklicev sva pripisali »indeks spolne 
stereotipnosti«, ki je obsegal vrednosti od 1 do 5 (1 – izra-
zito moško stereotipen; 2 nekoliko moško stereotipen 
poklic; 3 - spolno nevtralen poklic; 4 – nekoliko žensko 
stereotipen poklic; 5 - izrazito žensko stereotipen poklic). 
Pri določanju spolne stereotipnosti sva si pomagali z raz-
ličnimi statističnimi podatki o zastopanosti spola v posa-
meznem poklicu (glej Prilogo 1). Isti poklici imajo lahko 
v Ugandi in Sloveniji drugačno vrednost, saj je določanje 
spolne stereotipnosti poklica vezano na specifični kulturni 

Tabela 1. Frekvence narisanih risb glede na vsebinsko usmerjenost predstav o prihodnosti

Slovenija Uganda

ženske moški skupaj ženske moški skupaj

vsebina risbe f % f % f % f % f % f %

en poklic 17 58,6 23 63,9 40 61,5 20 100,0 20 95,2 41 97,6

več poklicev 3 10,3 4 11,1 7 10,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0

poklic(i) in dodatna 
predstava

6 20,7 2 5,6 8 12,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

samo predstava, ki ne 
vključuje poklica

3 10,3 7 19,4 10 15,4 0 0,0 1 4,8 1 2,4
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kontekst. Spolno stereotipnost poklica sva določili glede 
na spolno strukturo zaposlitve v tem poklicu oziroma v pri-
padajočem sektorju ali izobraževanju za ta poklic. Utemel-
jitev pripisane spolne stereotipnosti posameznega poklica 
je prikazana v Prilogi 1. 

Rezultati z diskusijo

Vsebinska usmeritev 

Najprej naju je zanimalo, ali se udeleženci v obeh drža-
vah razlikujejo v tem, kakšna je njihova vsebinska usme-
ritev v predstavljanju prihodnost – torej ali so risali in 
poročali zgolj o poklicni prihodnosti, zgolj o prihodnosti, 
ki ni vezana na specifi čen poklic ali pa so kombinirali obe 
predstavi. Že pred izvedbo natančnejše analize in kate-
gorizacije je bilo iz pregleda risb in komentarjev udele-
žencev razvidno, da se pripadniki obeh kultur v svojem 
predstavljanju prihodnosti zelo razlikujejo (glej tabelo 1). 
Pearsononv hi-kvadrat preizkus je pokazal, da obstajajo 
statistične razlike med državama v vsebinski usmerjenos-
ti predstav o prihodnosti (χ2

(3) = 17,8, p < 0,001, V = 0,41). 
Med spoloma ni bilo statistično značilnih razlik v vsebinski 
usmerjenosti predstav lastne prihodnost (χ2

(3) = 4,3, p = 
0,23, V = 0,20).

Udeleženci iz Ugande so skoraj izključno risali in pripo-
vedovali o svoji osebni prihodnosti v okviru poklica, ki ga 
želijo opravljati, medtem ko so udeleženci v Sloveniji vpra-
šanje razumeli širše in so svojo prihodnost upodabljali tudi 
izven poklicnih kategorij. Čeprav je bilo tudi med sloven-
skimi udeleženci takih primerov bistveno manj kot poklic-
nih upodobitev, je v primerjavi z ugandskimi znatno več 
slovenskih udeležencev svojo prihodnost risalo in razlaga-
lo v kontekstu osebnega razvoja in napredka, splošne ma-
terialne in statusne pozicioniranosti (slika 1), družinskih in 
partnerskih odnosov ter različnih nepoklicnih dejavnosti 
in interesnih udejstvovanj. Razlike v vsebinskih usmerit-
vah predstav lastne prihodnosti med kulturami so odkrili 
tudi v predhodnih raziskavah (npr. Rathbone idr., 2016), 
vendar ugotovitev zaradi specifi čnega in občutljivega 
vpliva različnih kultur ne moremo neposredno primerjati. 
Obenem je možno tudi, da so se udeleženci v Ugandi pri ri-
sanju osredotočali bolj na poklicno specifi čno prihodnost 
zaradi sistematičnih razlik v zbiranju podatkov. Možno je, 
da je prišlo do hitrega širjenja podobne ideje znotraj razre-
da, ki je zaradi kulturnih in jezikovnih preprek nisva zaznali 
in posledično nisva izločili iz obdelave. To bi lahko razložilo 
tudi nenavadno pogostost pojavljanja poklica nogometaš 
med ugandskimi mladostniki. Naslednji razlog, ki bi lahko 
(dodatno) razložil, zakaj so se učenci v Ugandi skoraj izkl-
jučno osredotočili na upodabljanje poklicne prihodnosti, 
je morebitna razlika v razumevanju navodil. Besedi “kdo” (v 
navodilu “Nariši, kdo želiš biti ko boš velik,”) in “who” (v na-
vodilu “Draw who you want to be when you grow up,”) sta 
lahko nosilki nekoliko različnih pomenov. Potrebno bi bilo 
natančneje raziskati, ali prevedena navodila zares uspešno 
presežejo jezikovne prepreke in medkulturnih razlik zago-
tovo ne moremo pripisati razlikam v  konotaciji uporablje-

nih besed. Do določene mere je možnost skoraj neizbež-
nega vpliva jezika v najini raziskavi potrebno upoštevati 
tudi zaradi tega, ker so imeli ugandski udeleženci podana 
navodila tako v angleškem kot v lokalnem jeziku, nad se-
mantiko katerih nisva imeli popolnega nadzora. Prav tako 
je mogoče, da v slovenskem družbenem okolju otroke bolj 
spodbujamo k razmisleku o svoji prihodnosti in postavl-
janju dolgoročnejših ciljev (tako v smislu tega, kaj bodo 
imeli, kot tudi v poklicnem oziroma kariernem okviru). 

Poklici

V nadaljevanju naju je zanimalo, ali so udeleženci v 
Sloveniji navajali več različnih poklicev kot udeleženci 
v  Ugandi. Pregled risb in komentarjev je pokazal, da so 
slovenski udeleženci navedli 22 poklicev več (n = 31) kot 
ugandski (n = 9) (glej tabeli 2 in 3). Analizirali sva zgolj 
risbe/odgovore udeležencev, ki so navedli (tudi) poklicno 
prihodnost. V tabelah 2 in 3 so prikazani vsi poklici, ki so 
jih udeleženci navajali v risbah ali opisih, kar pomeni, da je 

Slika 1. Risba 12 letnega mladostnika iz Slovenije, ki želi 
postati miljonar. 

Slika 2. Risba 13 letne mladostnice iz Ugande, ki želi posta-
ti medicinska sestra, ki pomaga nosečim ženskam. 
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Tabela 3. Skupne frekvence in deleži narisanih poklicev v 
Ugandi

ženske moški

poklic f % f %

učitelj/ica 8 36,4 2 9,5

medicinska sestra 15 68,2 0 0,0

duhovnik/ca 2 9,1 2 9,5

voznik/ca 0 0,0 6 28,6

športnik/ca 0 0,0 9 42,9

ribič 0 0,0 1 4,8

pilot/ka 0 0,0 1 4,8

zdravnik/ca 0 0,0 1 4,8

Tabela 2. Skupne frekvence in deleži vseh narisanih poklicev 
v Sloveniji

ženske moški

poklic f % f %

arhitekt/ka 0 0,0 2 6,9

avtomehanik 0 0,0 1 3,4

dimnikar/ka 0 0,0 1 3,4

elektrotehnik 0 0,0 4 13,8

farmacevt/ka 1 3,8 0 0,0

fizioterapevt/ka 0 0,0 1 3,4

fotograf/inja 1 3,8 0 0,0

frizer/ka 4 15,4 0 0,0

gamer 0 0,0 3 10,3

glasbenik/ca 1 3,8 0 0,0

hotelir 0 0,0 1 3,4

igralec/ka 1 3,8 0 0,0

inženir robotike 0 0,0 1 3,4

kozmetičar/ka 1 3,8 0 0,0

mizar/ka 0 0,0 2 6,9

okoljevarstveni tehnik 1 3,8 0 0,0

pevec/ka 1 3,8 0 0,0

pilot/ka 0 0,0 1 3,4

plesalec/ka 1 3,8 0 0,0

policist/ka 1 3,8 0 0,0

računalničar/ka 0 0,0 6 20,7

slaščičar/ka 0 0,0 1 3,4

slikar/ka 2 7,7 0 0,0

strojni inženir/ka 0 0,0 2 6,9

športnik/ca 0 0,0 9 31,0

turistični/a vodič/ka 1 3,8 0 0,0

učitelj/ica 5 19,2 1 3,4

veterinar/ka 4 15,4 1 3,4

zdravnik/ca 2 7,7 0 0,0

znanstvenik/ca 0 0,0 1 3,4

zobozdravnik/ca 3 11,5 0 0,0

število poklicev (vsaj v Sloveniji) večje od števila udeležen-
cev. Če je udeleženec navedel več kot en poklic, sva šteli 
vse podane alternative kot posamezen dodatni poklic.

Iz tabel 2 in 3 je razvidno, da so slovenski udeleženci 
skupno navedli veliko več različnih poklicev kot ugand-
ski. Velika večina ugandskih mladostnic je risala poklic 
medicinske sestre (primer slike 2) med fanti pa je bil naj-
bolj pogosto naveden poklic nogometaša (primer slike 3), 
medtem ko v Sloveniji ni bilo tako izrazite zastopanosti 
enega samega poklica. Razlog za razliko je lahko v kultur-

ni pestrosti reprezentacij poklicev, ki so jim udeleženci v 
svojem življenju izpostavljeni. V nasprotju z ugandsko vas-
jo Kitango, ki je praktično izolirana od preostalega sveta, 
imajo slovenski otroci in mladostniki ogromno možnosti 
za spoznavanje širšega družbenega sveta, globalnih tren-
dov in bolj razpršenih ter oddaljenih reprezentacij prihod-
nosti (“kaj, če” vsebin). Poleg tega, da imajo ugandski mla-
dostniki v primerjavi s slovenskimi verjetno bolj omejen 
dostop do tako raznovrstnih reprezentacij prihodnosti, pa 
imajo tudi bolj omejene možnosti za dejansko karierno/
poklicno udejstvovanje.  V pogovoru z učitelji v Kitangi sva 
izvedeli, da je izjemno redko, da mladostniki iz njihove os-
novne šole nadaljujejo šolanje tudi na univerzi, prav tako 
učenci redko zapustijo okolico občine Kabale, marsikateri 
pa skoraj nikoli ne zapustijo niti svoje vasi. Tudi v tem pri-
meru pa je lahko na razliko med kulturama vplivalo prej 
opisano širjenje idej v razredu, ki sva jo težje kontrolirali v 
Ugandi; tako bi lahko veliko ugandskih mladostnikov na-
vajalo poklic nogometaša, čeprav jim je ta sicer praktično 
nedostopen.

Poklicne kategorije 

Poklice sva nato razporedili v 10 splošnih poklicnih 
kategorij (tabela 4). Zanimalo naju je, ali se tudi v tem 
primeru razporeditve razlikujejo med obema državama. 
Poklici, ki so jih risali udeleženci iz Ugande in Slovenije, so 
se značilno različno razporejali v izbrane splošne poklicne 
kategorije (χ2

(9) = 37,65, p < 0,001, V = 0,62). Prav tako so 
bile statistično značilne razlike v izbirah poklicev glede na 
spol (χ2

(9) = 67,01, p < 0,001, V = 0,83).
Želeni poklici slovenskih udeležencev so se uvrstili v 

več različnih kategorij kot ugandski, kar ponuja dodaten 
dokaz o večji heterogenosti poklicnih želja v slovenski po-
pulaciji. Med vzorcema pa se je pojavilo tudi pomembno 
različno razporejanje v posamezne kategorije. V določene 
kategorije so se uvrstile izključno risbe slovenskih udele-
žencev (umetnost, tehnični poklici, varnost in znanost), v 
kategorijo vera pa samo poklici ugandskih udeležencev 
(za primer glej sliko 4). Informacije o neposrednem kultur-
nem okolju ugandskih udeležencev, ki sva jih pridobili s 
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Tabela 4. Frekvence in deleži vseh narisanih poklicev, razvrščenih v splošne kategorije

Slovenija Uganda

ženske moški skupaj ženske moški skupaj

splošna kategorija f % f % f % f % f % f %

izobraževanje drugih 4 7,4 0 0,0 4 7,4 8 17,4 2 4,3 10 21,7

storitve 6 11,1 2 3,7 8 14,8 0 0,0 1 2,2 1 2,2

šport 0 0,0 9 16,7 9 16,7 0 0,0 9 19,6 9 19,6

umetnost 5 9,3 0 0,0 5 9,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

tehnični poklici 1 1,9 12 22,2 13 24,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

zdravstvo 9 16,7 2 3,7 11 20,4 15 32,6 1 2,2 16 34,8

varnost 1 1,9 1 1,9 2 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0

znanost 0 0,0 1 1,9 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0

promet 0 0,0 1 1,9 1 1,9 0 0,0 6 13,0 6 13,0

vera 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4,3 2 4,3 4 8,7

pomočjo etnografskega opazovanja, se skladajo z rezulta-
ti. V Kitangi je evangeličanska cerkev v lokalni skupnosti 
zavzemala zelo pomembno mesto. Otroci so se vsako 
nedeljo udeležili maše in se tega dogodka zelo veselili, 
duhovnik pa je veljal za enega pomembnejših prebivalcev 
vasi. Učenci so imeli malo stika z empirično znanostjo (npr. 
v šolah niso imeli kemijskih, fi zikalnih in drugih znanstve-
nih didaktičnih pripomočkov, ki so v slovenskih šolah del 
običajne opreme), kar lahko razloži ničelno frekvenco v ka-
tegoriji poklicev znanost in tehnični poklici. Po drugi strani 
imajo slovenski učenci v primerjavi z ugandskimi veliko 
več stika z različnimi vrstami umetnosti, tako posredno 
preko medijev (internet, televizija, radio), kot neposredno 
z obiskom gledališča, razstav, predstav, ki so del rednega 
šolskega programa.

Spolna stereotipnost

Nadaljnje sva preverili, ali obstajajo razlike v spolni 
stereotipnosti predstavljanja prihodnosti med obema dr-
žavama. V Evropi je od 70. let prejšnjega stoletja vse bolj 
prisotno egalitarno pojmovanje moških in ženskih spolnih 
vlog na področju dela (Grunow, Begall in Buchler, 2018), 
zato sva pričakovali, da bodo udeleženci iz Slovenije risali 
manj spolno stereotipne poklice oziroma da bodo razlike 
med želenimi poklici manj ostro ločene glede na spol. 
Kontingenčna tabela je pokazala, da se razmeroma malo 
udeležencev razvrsti v kategoriji 2 - nekoliko moško stere-
otipni poklic (v Sloveniji šest in v Ugandi en udeleženec) in 
4 - nekoliko žensko stereotipni poklic (v Sloveniji šest in v 

Slika 3. Risba 12 letnika iz Ugande, ki želi postati nogome-
taš.

Slika 4. Risba 13 letne ugandske udeleženke, ki želi postati 
duhovnica. 
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Ugandi noben udeleženec), zato sva združili kategoriji 1 in 
2 ter kategoriji 4 in 5. Za preverjanje statistične značilnosti 
sva tako uporabili kategorije 1 – moško stereotipni poklic, 
2 – spolno stereotipno nevtralen poklic, 3 – žensko stere-
otipni poklic. Pearsonov hi-kvadrat preizkus je pokazal, da 
obstajajo statistično značilne razlike v razporejanju udele-
žencev v tri kategorije med obema državama (χ2

(2) = 7,9, p 
< 0,05, V = 0,32).

V skladu s pričakovanji in sodobnimi trendi na področju 
preseganja tradicionalne spolne delitve poklicnih vlog 
(Ndobo, 2013), so tudi najini rezultati podprli razlike v spol-
ni stereotipnosti poklicnih želja med obema državama. 
Pregled podatkov je pokazal, da so udeleženci risali bolj 
moško stereotipne poklice, udeleženke pa bolj žensko ste-
reotipne poklice. Le redko so mladostniki in mladostnice 
navedli isti poklic. V slovenskem vzorcu so tako mladost-
nice kot mladostniki navajali samo poklica učitelja/ice in 
veterinarja/ke (primer slike 5), v Ugandi pa poleg učitelja/
ice še poklic duhovnika/ice. Enosmerni t-test je pokazal, da 
so mladostniki v obeh državah pogosteje risali bolj moško 
stereotipne poklice (Mstereot. = 1,29, SD = 0,59, t(58) = -9,28; p 
< 0,001, d = 1,26), mladostnice pa statistično značilno bolj 
žensko stereotipne poklice (Mstereot. = 2,69; SD = 0,50, t(53) = 
9,2; p < 0,001, d = 1,21). To se sklada z najinimi pričakovanji, 
saj so za otroke in mladostnike v splošnem značilne spolno 
stereotipne poklicne aspiracije ter navajanje različnih žele-
nih poklicev glede na spol (npr. Helwig, 2008; Howard idr., 
2011; Lee, 2012; Sellers, Satcher in Comas, 1999). Vseeno 
sva pričakovali (vsaj delno) preseganje teh vzorcev pri slo-
venski populaciji. Možno je, da so k spolno bolj stereotip-
nim pogledom na poklicne vloge in aspiracije prispevale 
določene lokalne značilnosti v ožjem okolju, iz katerega so 
prihajali slovenski udeleženci in ki so se zaradi majhnega 

vzorca pokazale kot prevladujoče.  

Omejitve in predlogi za nadaljnje raziskovanje

Glavna omejitev raziskave je nepopolni nadzor nad 
zagotavljanjem neodvisnosti pri zbiranju informacij. V na-
daljnjih raziskavah bi bilo tako potrebno zagotoviti, da se 
ideje med udeleženci ne prenašajo (npr. z izvedbo indivi-
dualnega zbiranja podatkov) oziroma, da se širjenje ideje 
zazna in podatke temu ustrezno prilagodi (npr. izloči risbe, 
ki so kopije idej drugih udeležencev). Poleg tega bi bilo 
potrebno uporabiti bolj razpršeno vzorčenje, s katerim bi 
v vzorec vključili otroke iz različnih mest in vasi v določeni 
državi oziroma kulturi.  Druga omejitev raziskave, ki bi lah-
ko vsaj delno vplivala na vse vidike rezultatov, je jezikovne 
narave. Najprej bi bilo potrebno natančno preveriti, ali je 
razumevanje navodil v dveh različnih jezikih zares vsebin-
sko enotno. Prav tako je pomembno opozoriti, da rezultati 
in ugotovitve nikakor niso posplošljivi na ravni držav ali 
kultur, temveč so omejeni na specifi čna in majhna dela po-
pulacije. Zaradi priložnostnega vzorčenja je možno, da so 
na rezultate vplivali specifi čni lokalni in časovno pogojeni 
dejavniki, ki so ožji od kulturnih, in do katerih nisva mo-
gli dostopati. Prav tako poleg kulturnih dejavnikov pred-
stavljanje lastne prihodnosti določajo druge pomembne 
spremenljivke, kot so socialnoekonomski status družine 
(Howard idr., 2011), osebnostne značilnosti (Gottfredson, 
2002), slučajni dejavniki, ipd. Vseeno pa je najina raziska-
va pokazala, da obstajajo medkulturne razlike v tem, kako 
si mladostniki predstavljajo svojo prihodnost, čeprav iz 
rezultatov ni mogoče določiti, kateri kulturni dejavniki se 
najpomembneje povezujejo z razlikami v predstavljanju 
lastne prihodnosti med kulturami. Kateri so kulturni me-
hanizmi, ki vplivajo na variabilnost v predstavljanju lastne 
prihodnosti med različnima kulturama, bi bilo tako zanimi-
vo raziskovati tudi v prihodnje.  

Zaključek

Namen raziskave je bil s pomočjo risb mladostnikov iz 
Slovenije in Ugande primerjati predstavljanje osebne pri-
hodnosti v dveh različnih kulturah. Predvidevali sva, da se 
bodo risbe, ki odslikavajo domišljijo učencev in njihovo 
kulturno okolje ter hkrati nakazujejo na njuno neizogibno 
soodvisnost (Jovchelovitch, Priego-Hernández in Glăvea-
nu, 2017), razlikovale v vsebini ter obsegu različnih projek-
cij sebe v prihodnosti med obema državama ter spoloma. 
Najina raziskava je pokazala, da obstajajo kulturne razlike 
v predstavljanju lastne prihodnosti med mladostniki v 
slovenskem predmestju in v ruralni Ugandi. Sistematična 
razlika se je pokazala predvsem v heterogenosti/homoge-
nosti mišljenja lastne prihodnosti - risbe slovenskih mla-
dostnikov so se v treh pristopih kategoriziranja (število 
navedenih poklicev, vsebinska usmeritev risb in poklicne 
kategorije) razvrščale v več kategorij kot risbe ugandskih 
mladostnikov. Tako mladostnice kot mladostniki v obeh 
državah so v povprečju risali izrazito spolno stereotipne 
poklice, stopnja spolne stereotipnosti pa se v nasprotju z 

Slika 5. Risba 14 letne udeleženke iz Slovenije, ki je po-
vedala, da bo veterinarka ter da bo imela skupaj s svojo 
sestro, ki bo psihologinja, ambulanto in zavetišče za živali, 
kjer bodo tudi terapevtski psi. 
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najinimi pričakovanji ni razlikovala med kulturama.

Zahvale

Zahvaljujeva se dr. Luki Komidarju za pomoč pri pisan-
ju raziskovalnega članka, še posebej za nasvete na podo-
ročju metodologije in analize podatkov. Zahvaljujeva se 
tudi Osnovni šoli Petrovče in Kitanga Primary School Kaba-
le District za sodelovanje in pomoč pri zbiranju podatkov. 
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Priloga 1. Utemeljitev kodiranja stereotip-
nosti posameznih poklicev

Uganda

Obstoj in dostop do natančnih statističnih podatkov o 
zastopanosti posameznih poklicev glede na spol v Ugandi 
je zelo omejen. Prebivalci vasi niso imeli televizije in ra-
čunalnikov, prav tako televizij in računalnikov ni bilo v šoli; 
v vasi ni bilo trgovine, kjer bi bili na voljo časopisi; nihče od 
otrok, ki so sodelovali v raziskavi, še ni bil v glavnem mestu 
države; mobilni telefoni so bili prisotni, vendar niso imeli 
dostopa do spleta. Kot je značilno za države v razvoju, so 
tudi za Ugando značilne velike razlike med revnimi in bo-
gatimi, med mestnim in vaškim okoljem, itd. Pri presojanju 
spolne stereotipnosti poklica sva se zato zanašali bolj na 
lastna opazovanja, statistike pa služijo kot dodatna opora, 
saj manj verjetno zanesljivo odražajo realnost, v kateri sva 
zbirali podatke.

Učenci in učenke, ki so sodelovali v raziskavi so bili vsa-
kodnevno v stiku s poklicem učitelja/učiteljice, ki je bil 
v njihovi šoli enakovredno reprezentiran glede na spol. 
Skladno s tem predpostavljava, da je poklic učitelja/učitel-
jice za najin ugandski vzorec spolno nestereotipen poklic. 
V Kitangi v času zbiranja podatkov ni bilo bolnišnice ali 
zdravniške ordinacije - najbližja zdravstvena ustanova je 
bila v mestu Kabale, kamor otroci niso pogosto zahajali, 
zaradi česar ne moreva sklepati, kje na kontinuumu spol-
ne (ne)stereotipnosti se nahaja reprezentacija poklica me-
dicinske sestre. Vseeno pa je na splošno v Ugandi poklic 
medicinske sestre rezerviran za žensko populacijo, zato 
ga ocenjujeva kot zelo žensko stereotipen (Achora, 2016). 
Po drugi strani pa so v svoji raziskavi Kitzito in sodelavci 
(2015) ocenili, da so med študenti medicine pretežno 
predstavniki moškega spola, in sicer iz vzorca 251 študen-
tov, v katerem je bilo skoraj 75 % moških. Poklic zdravnika 
zato ocenjujeva kot nekoliko moško stereotipen poklic. Iz 
opazovanja in pogovora s prebivalci vasi sva ugotovili, da 
ženske skoraj ne vozijo avtomobilov, kar se sklada s sta-
tističnimi podatki, da je v prometnem sektorju zaposlenih 
več kot 95 % moških (UBOS, 2018), zaradi česar sva poklic 
voznika ocenili kot izrazito moško stereotipen poklic. 
Enako visoka zastopanost moških je v sektorju operater 
strojev, kamor spada poklic pilota (UBOS, 2018), zato tudi 
poklic pilota ocenjujeva kot izrazito moško stereotipen 
poklic. V kraju, kjer so bili podatki zbrani so prebivalci pri-
padali evangeličanski cerkvi, ki dovoljuje, da tudi ženske 
opravljajo poklic duhovnice. Poklic duhovnika oziroma 
duhovnice označujeva kot spolno nestereotipen poklic. 
Udeleženost žensk v nogometu iz leta v leto zvišuje, pri-
sotna pa je tudi podpora v obliki uradnih zvez in tekem 
na ravni države (FUFA, 2019), vendar pa gre verjetno za 
trend, ki se po vsej verjetnosti hitreje razvija v urbanih in 
bolj naprednih predelih države. V okolju, kjer so bili podat-
ki zbrani, so nogomet med prostim časom igrali izključno 
dečki, zato meniva, da se je poklic nogometaša/športni-
ka pri ugandskih udeležencih oblikoval kot zelo moško 
stereotipni poklic. Delež žensk in moških, ki so zaposleni 

v sektorju agrikulture, gozdarstva in ribištva je primerljiv 
(UBOS, 2018), zato predvidevava, da otroci poklica ribiča 
niso povezovali z določenim spolom. 

Slovenija

Med pretežno moško zastopanimi poklici najdemo 
poklic strojnega mehanika in kovinarja (94,7 % je moških). 
Tudi med strokovnjaki za informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo (npr. programerji, strokovnjaki za računalniš-
ka omrežja, ipd.) so pretežno moški (83,3 %) (SURS, 2019a). 
V dejavnostih gradbenega inženiringa je bila zastopanost 
moških v zadnjih dveh letih več kot 90 % (SURS, 2018). 
Prav tako je iz deleža žensk (leta 2003 je bilo med absol-
venti Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani manj 
kot 2 % študentk; Ložar, 2004), jasno razvidno, da je poklic 
elektrotehnika moško stereotipen poklic. Tudi pilot je izra-
zito moški poklic – konec leta 2016 so v Sloveniji zabeležili 
196 pilotov in manj kot 5 pilotk (SURS, 2017). Enako velja 
za poklic športnika – leta 2017 so v Slovenskem statis-
tičnem uradu zapisali, da je poklicno skupino športniki/
športnice sestavljajo 91,4 % moških in 8,6 % žensk (SURS, 
2019a). Poklici predelovalcev živil, lesa, oblačil, kamor med 
drugim uvrščamo slaščičarje in mizarje, so nekoliko bolj 
zastopani s strani moškega spola (65 %), vendar pa je iz 
podatkov razvidno, da se na za mizarje šola po veliki veči-
ni moška populacija. Zaradi tega lahko tudi poklic mizarja 
označimo za stereotipno moški poklic (Ložar, 2004). Iz 
seznama licenciranih dimnikarjev (Seznam dimnikarjev, 
2017) je razvidno, da tudi poklic dimnikarja opravljajo sko-
raj izključno moški. Poklic  avtomehanika, elektrotehnika, 
računalničarja, mizarja, strojnega inženirja, inženirja robo-
tike, športnika, dimnikarja, okoljevarstvenega tehnika in 
pilota ocenjujeva kot izrazito moške stereotipne poklice. 

Med vsemi zaposlenimi v dejavnosti arhitekturnega in 
tehničnega projektiranja najdemo v zadnjih dveh letih 
dobrih 70 % moških (SURS, 2019a). Tudi poklici menedžer-
jev v gostinstvu, trgovini in drugih storitvah, kamor med 
drugim uvrščamo hotelirje, kjer je zastopan nekoliko bolj s 
strani moških 67,8 % (SURS, 2019a). V policiji je izmed vseh 
zaposlenih skoraj 75 % moškega spola (Zaposleni v policiji, 
2019). Poklic arhitekta, policista in hotelirja označujeva kot 
delno moške stereotipne poklice. 

Zdravstvene poklice (npr. poklic veterinarja, zdravnika, 
fizioterapevta, zobozdravnika) zastopjo pretežno ženske 
(76,5 %), kar potrjuje spolna sestava aktivnega prebival-
stva v dejavnosti zdravstvo, kjer je bil med vsemi zaposle-
nimi delež žensk v zadnjih letih skoraj 80 %. Prav tako je iz 
vpisov v programe za pridobitev farmacevtskega poklica 
razvidno, da se te programe izbira in dokončuje več pred-
stavnic ženskega spola (Ložar, 2004). Za skrbstvene pokli-
ce, v katere sodijo poklici, kjer zaposleni skrbi za odvisne 
članice oziroma člane družbe, velja, da v njih prevladujejo 
ženske. V Sloveniji delež moških med letom 2000 in 2016 
za skrbstvene poklice nikoli ni presegel 15 %, najnižjo za-
stopanost moških najdemo v poklicih vzgojiteljev in po-
močnikov vzgojiteljev predšolskih otrok. (Bembič, 2017). 
Za poklic frizerke in kozmetičarke lahko trdimo, da gre za 
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izrazito ženska spolno stereotipna poklica. Čeprav natanč-
nih podatkov za Slovenijo ni dostopnih, pa to podpirajo 
tudi mednarodni podatki (NHBF, 2019). Tudi v pedagoških 
poklicih prevladujejo ženske – poklicna kategorija stro-
kovnjaki za vzgojo in izobraževanje je v zadnjih petih letih 
sestavljena iz pretežno ženske populacije (več kot 80 %) 
(SURS, 2019a), to pa podpirajo tudi podatki iz vpisov na 
pedagoške izobraževalne programe (Ložar, 2004). Iz vpi-
sov na izobraževalne programe turističnih šol lahko opa-
zimo, da se nanje vpisuje nekoliko več žensk (Ložar, 2004). 
Poklice zdravnice, veterinarke, farmacevtke, zobozdravni-
ce, fizioterapevtka, frizerke, kozmetičarke in učiteljice sva 
ocenili kot izrazito žensko stereotipne poklice. Poklic turis-
tične vodičke pa sva ocenili kot zmerno žensko stereotipni 
poklic. 

Spolno stereotipnost poklic slikarke/slikarja in fotogra-
finje/fotografa je težko določiti, vendar je poklic z vidika 
vpisa na umetniške smeri morda nekoliko žensko stere-
otipen, poklic slaščičarja pa je glede na spolno strukturo 
vpisanih na višjo strokovno živilsko šolo spolno nestereo-
tipen poklic. Enako lahko trdimo za poklic igralke oziroma 
igralca in za glasbene poklice (Ložar, 2004).

Med doktorskimi študenti sta oba spola vedno bolj 
uravnotežena – leta 2012 je bilo na doktorski študij vpisa-
nih 54,3 % moških (SURS, 2019b), zato poklic raziskovalca 
ocenjujeva kot spolno nestereotipen poklic. Obenem je 
potrebno poudariti, da so različne študijske smeri tudi na 
doktorskem študiju različno zastopane po spolu, socialne 
reprezentacije poklica »raziskovalca« pa so v splošni jav-
nosti oz. med otroki verjetno v večji meri povezane z do-
ločenimi smermi (npr. naravoslovnimi). Zaradi kompleks-
nosti vprašanja tega nisva natančneje raziskovali, vendar 
bi bilo splošno predstavo oziroma obseg strokovnih in 
raziskovalnih usmeritev, ki jih zajemajo predstave otrok 
ali odraslih o poklicu znanstvenika oziroma raziskovalca, 
zanimivo raziskati in primerjati med starostnimi, spolnimi 
ali kulturnimi skupinami v prihodnje. 
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