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POVZETEK
V naši raziskovalni nalogi smo obravnavale temo odstranjevanja dlak po telesu. Z obiskom
dermatovenerologa in brskanjem po internetu smo ugotovile, da je odstranjevanje dlak na
različnih predelih telesa zelo razširjeno. Poglobile smo se v vire in ugotovile, da imajo vse
dlake po telesu svoje funkcije in pomen za naš organizem, pa vendarle si jih tako mnoţično
odstranjujemo. Sledila je izvedba ankete med osmo in devetošolci s katero smo lahko potrdile
naše štiri hipoteze; da je odstranjevanje dlak pogosteje pri dekletih, da je najpogostejši način
odstranjevanja britje, da si mladi odstranjujejo dlake predvsem da bi bili lepši in, da se jih
večina ne zaveda pomena dlak za naše telo.
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1

UVOD

Idejo za temo naše raziskovalne naloge nam je dal dr. Slobodan Vujasinović, ki smo ga
obiskale v njegovi ordinaciji v Laškem. K njemu smo šle z namenom, da bi izvedele nekaj
več o barvanju las, vendar nam je dal idejo za raziskovalno nalogo o odstranjevanju dlak.
Tako smo se odločile za to temo.
Z brskanjem po internetu in iskanjem literature v knjiţnici smo ugotovile, da je o tej temi zelo
malo literature in smo se tako morale zanašati bolj na internetne vire in pogovor z dr.
Vujasinovićem. Prišle smo do spoznanja, da je teţko najti članke vezane na temo
odstranjevanja dlak s strani stroke. Po drugi strani pa smo našle nešteto člankov s strani
kozmetične industrije, salonov in podobno, ki nam svetujejo kako naj dlake odstranjujemo in
trţijo različne izdelke v ta namen.
Vendar, zakaj si dlake sploh odstranjujemo? Ali se sploh kdo vpraša zakaj to počnemo? Ali
ima to sploh kakšen pomen? Je še to sploh naša izbira? Človeško telo je do potankosti
izdelan stroj, v katerem ima vsaka malenkost svoj namen. Še najmanjša ţleza, organ v našem
telesu lahko vpliva na naše celotno telo, zato se sprašujemo če vendar nimajo tudi dlake na
našem telesu pomena in si jih ni pametno kar vse počez odstranjevati. V nalogi smo poskusile
poiskati literaturo v ta namen, a je na ţalost prav veliko nismo našle.
Veliko odgovorov na naša vprašanja pa nam je ţe dalo to, da smo se malo ozrli po revijah,
reklamah, televizijskih programih, filmih… Kaj imajo vsi ti skupnega? Ljudje, ki nastopajo v
njih so lepotni ideali in vzori mladih. Na nobeni sliki, filmu, glasbenih spotih ne bomo več
zasledili igralcev, pevcev, manekenov, ki bodo pokazali kakšno dlako – razen seveda las na
glavi. Ostale predele po telesu kot so noge, roke, pod pazduhami, obraz, bikini predel itd.
imajo vsi brezhibno »urejen«. Kakšno sporočilo torej dobivajo mladi preko medijev?
Odstranjevanje dlak v današnjem svetu sploh ni več izbira ampak nujnost.
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1.1

RAZISKOVALNI PROBLEM

Namen naše naloge je bil raziskati pomen dlak za naše telo in raziskati kakšne so posledice
odstranjevanja le-teh. Zanimalo nas je v kolikšni meri so osnovnošolci podvrţeni temu trendu.
Tako smo si v raziskovalni nalogi zastavile cilj, da ugotovimo:
•

Koliko učencev si odstranjuje dlake po telesu?

•

Na katerih predelih po telesu si učenci odstranjujejo dlake?

•

S kakšnimi sredstvi si odstranjujejo dlake?

•

Zakaj si odstranjujejo dlake?

•

Ali menijo, da imajo dlake kakšen pomen za naše telo?

Z našo raziskavo bomo morda lahko opozorile na problem odstranjevanja dlak predvsem
zaradi razloga lepote.

1.2

HIPOTEZE

Zastavile smo si štiri glavne hipoteze:

1)

Dekleta si pogosteje odstranjujejo dlake kot fantje.

2)

Najpogostejši način odstranjevanja dlak je britje.

3)

Mladi si dlake odstranjujejo zato, da bi bili lepši.

4)

Večina učencev se ne zaveda pomena dlak po telesu.
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1.3

OPIS RAZISKOVALNIH METOD

Pri našem raziskovalnem delu smo se posluţile naslednjih metod dela:
• metode anketiranja,
• metoda razgovora,
• metode obdelave podatkov in njihova interpretacija.

1.3.1 Metoda anketiranja
Metoda anketiranja nam je sluţila pri empiričnem delu naše raziskave. V našo raziskavo smo
vključile 62 oseb. Vključeni so bili učenci OŠ Hudinja in sicer samo osmo in devetošolci.
Ankete so bile anonimne, kar nam je zagotavljalo, da so osebe sodelovale resno in navajale
resnične podatke. Vprašanja so bila zaprtega tipa, kar nam je omogočilo laţjo obdelavo
podatkov in njihovo primerjavo.

1.3.2 Metoda razgovora
V njegovi ordinaciji v Zdravilišču Laško smo obiskali dr. Slobodana Vujasinovića in ga
povprašale o odstranjevanju dlak po telesu. Njegovo mnenje smo si tudi zapisali in uporabili v
nalogi.

1.3.3 Metoda obdelave podatkov in njihova interpretacija
Po zbranih vseh anketnih vprašalnikih smo jih natančno pregledale in analizirale. Podatke
smo razvrstile v preglednice, s pomočjo katerih smo oblikovale grafe s podatki. Pri tem smo
si pomagale z računalnikom in programom Microsoft Word in Microsoft Excel. Vse zbrane
podatke smo tudi interpretirale in zapisale naše ugotovitve.
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2

OSREDNJI DEL NALOGE

2.1.1 TEORETIČNE OSNOVE
V naslednjih odstavkih smo poskusile zbrati nekaj teoretičnih osnov za našo temo. Tako smo
raziskale zgradbo koţe, pomen dlak za naše telo, vrste depilacije in škodljive učinke le-te.

2.1.2 SESTAVA KOŽE
Koţa ima tri različne plasti: vrhnjo plast imenujemo povrhnjica, pod njo je usnjica, med usnjico in mišicami pa
je podkoţje. Povrhnjica je v vrhnjem delu iz mrtvih, poroţenelih celic, ki stalno odpadajo kot drobne luske.
Usnjica je debelejša plast koţe. V njej se na gosto prepletajo trdna in proţna vlakna, tu je veliko krvnih
ţil. V njej se razpletajo ţivci, zato je koţa občutljiva za razne zunanje vplive. Ţleze znojnice in lojnice,
ki so v usnjici, pa so izločevalne naprave. Lojnice se izlivajo ob dlakah. Dlake oziroma lasje, ki so v
koţi, so iz poroţenelih celic. So po vsem telesu, razen na ustnicah, podplatih in dlaneh. Dlake segajo
globoko v usnjico. V spodnjem delu je lasna čebulica. Tam las dobiva hrano in zato tam raste.
Pigmentna zrnca v celicah lasu obarvajo las. Dlake stalno odmirajo in izpadajo, nadomeščajo pa jih
nove. Dlake sicer varujejo telo pred oddajanjem toplote, vendar so pri človeku močno zakrnele.
(http://www.slodiver.net/medicina/koza.asp)
Vidni del lasu je mrtev, kot je mrtva vidna koţna površina. Na dotik se odzivajo čutilni
podkoţni ţivci, ne pa lasje/dlake same. Korenina je edini ţivi del dlake ali lasu in ta tiči v
drobnem mešičku. (Bernard, str. 46)

Slika 1: Zgradba koţe (http:www.zdravstvena.net)
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2.1.3 POMEN DLAK / LAS ZA NAŠE TELO

Sestavljene/i so iz trde beljakovine, keratina in ima tri rastne stopnje: lanugo, sekundarni las
in končni las. Čeprav govorijo o človeku kot o »goli opici« imamo več dlak na enoto površine
kot ostali primati. Naše krajše, tanke dlake nas varujejo pred naravnimi silami, povečujejo
nam pa tudi občutljivost na dotik. To lahko preizkusite tako, da potegnete s prstom narahlo po
podlahtnih dlakah in se pri tem koţe ne dotaknete. Čutili boste prav rahlo ščegetanje.
Lasje/dlake varujejo telo različno in imajo svoje funkcije. Npr. dlake v nosnicah in v ušesih
ujamejo tujek, trepalnice in obrvi varujejo očesno zrklo pred znojnimi kapljicami. Lasje se
odzivajo na mraz ali vznemirjenje, tako da se dvignejo, najeţijo in ujamejo zračni ţep na
koţni površini, kar ustvari izolirno plast, precej podobno dvojni loščeni prevleki.
(Barnard, str.46)
V prvi vrsti imajo dlake pomen, da kaţejo na spolno dozorelost človeka, sestavljajo pa tudi
izolirni plašč telesa. Poleg tega absorbirajo sončno sevanje.
Dlake pod pazduho in na intimnem predelu zmanjšujejo trenje med udi in zagotavljajo večjo
površino za izparevanje potu. Z depiliranjem predela pod pazduho povzročimo, da se tu še
bolj potimo. Brada in brki imajo vlogo razlikovanja med spoloma.
(http://www.sikhpoint.com/religion/resources/humanhair.htm)
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2.1.4 NAČINI ODSTRANJEVANJE DLAK

Depilacija je postopek, s katerim dlake odstranimo začasno. Kdaj bodo spet zrasle, je odvisno
od depilacijskega postopka.
Epilacija je postopek, s katerim dlake odstranimo za vedno. Epilacijski postopki zahtevajo
več spretnosti in znanja, zato je bolje, da se jih loti strokovnjak.
Elektroepilacija: Postopek lahko opravlja le kozmetičarka. Ni se ga priporočljivo lotevati
sam, čeprav so v prodaji tudi aparati za domačo rabo. Z iglo je namreč treba prodreti v
korenino dlake in jo z električnim tokom uničiti. Postopek je zamuden, primeren pa je le za
dlake na obrazu in prsih, saj bi bilo takšno odstranjevanje dlak na nogah preveč zamudno.
Elektroepilacijo je treba nekajkrat ponoviti, nato je učinek trajen.
Laser: To je najnovejši postopek trajnega odstranjevanja dlak, ki je dostopen tudi v Sloveniji.
Pred posegom se je treba posvetovati z zdravnikom, ki ugotovi, ali je vaša koţa primerna za ta
postopek. Pred posegom je treba dlake na ţelenem mestu obriti, saj jih strokovnjak uničuje v
fazi rasti.
Z depilacijo najpogosteje odstranjujemo dlake na nogah, rokah in bikini predelu. Znanih je
zelo veliko načinov odstranjevanja dlak.
Depilacijo delimo v dve skupini:
1. Mehanska depilacija
K tej depilaciji prištevamo:
Britje:
Pri britju dlako odstranimo samo do nivoja koţe. Postopek je hiter in neboleč, vendar dlake
kmalu spet zrastejo. Dlake postanejo debelejše, močnejše in tudi bolj črne. Lahko
uporabljamo tudi električne brivnike, vendar tudi ti dlake popolnoma ne odstranijo.
Puljenje:
Sem prištevamo puljenje dlak s pinceto. To je najbolj primerno za obrvi. Ta postopek je rahlo
boleč, vendar dlaka dlje časa ne zraste. S puljenjem pa si lahko tudi poškodujemo korenino
dlake, zato ta postopek ni tako priporočljiv.
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Voskanje:
Ta postopek je najbolj priporočljiv, saj se topel vosek oprime dlake in jo odstrani s korenino
vred. Dlaka tako zraste oslabljena, mehkejša in svetlejša šele v 2-6 tednih. Vendar pa je ta
postopek nekoliko boleč in zato ni tako priljubljen kot britje. Po voskanju je priporočljivo
namazati razdraţeno koţo s vlaţilna kremo ali kremo, ki vsebuje vitamin E. Tako se koţa
pomiri in ni več pordela.

2. Kemična depilacija
Sem prištevamo razne depilacijske kreme, losjone in spreje. Te kreme oz. losjoni vsebujejo
razne snovi, ki topijo keratin. Keratin je sestavina dlak, las, nohtov in tudi koţe. Poleg tega,
da ta sredstva stopijo dlako, spreminjajo tudi Ph na koţi, to pa lahko privede do raznih alergij
in odzivov koţe. Izrasla dlaka je normalna, saj do korenine snov ne prodre. Ob dolgotrajnejši
uporabi se lahko dlake zaradi draţenja čebulice tudi zadebelijo, potemnijo in postanejo
močnejše.
(http://www.viva.si/clanek.asp?arhiv=1&id=1596)

2.1.5 POSLEDICE ODSTRANJEVANJA DLAK

Po besedah dr. Vujasinovića ima vsaka dlaka na telesu svojo funkcijo. S tem, ko ljudje te
dlake odstranjujemo, telesu odvzamemo te funkcije. Zato, dr. Vujasinovič depilacije ne
priporoča. Pokazal nam je tudi nekaj slik obolele koţe, ki so posledica odstranjevanja dlak. Z
depilacijo po njegovih besedah tvegamo bolezen imenovano levkoderma (trajna poškodba
dlačnih korenin), ki lahko nastane zaradi več razlogov in eden od teh je tudi depilacija.
Folikulitis je bakterijska okuţba lasnega mešička. Nastanejo rdeči z gnojem napolnjeni
mehurčki na površini koţe.
Motnje v pigmentaciji, nastanek bledih madeţev na koţi zaradi nepravilnega nastajanja
melanina.
Vraščene dlake so izpuščaji, ki so posledica britja. Ko dlaka raste naprej po britju se zaraste v
koţo in tako se koţa vname. Nastane rdeč izpuščaj, ki se pogosto tudi zagnoji.
Pojavljajo se tudi razne alergije na depilacijske kreme, saj so v njih zelo močne kemijske
substance, ki razgradijo dlako.
(http://www.dermnet.org.nz/procedures/epilation.html)
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2.2

ANALIZA ANKETE

2.2.1 Vzorec

Tabela1: vzorec anketirancev

Razred

8. razred

9. razred

Skupaj

Dečki

14

15

29

Deklice

15

18

33

Skupaj

29

33

62

Anketirali smo 62 učencev osmih in devetih razredov. Malo več kot polovica (53%) je bilo
deklic in 47 % je bilo dečkov. Anketirali smo učence OŠ Hudinja.
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2.2.2 Število učencev glede na odstranjevanje dlak

Graf 1: Ali si si ţe kdaj odstranil/a dlake na katerem predelu telesa?
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Pri vprašanju če so si ţe učenci odstranjevali dlake po telesu smo dobili pri vseh dekletih
odgovor, da so si jih ţe. Pri fantih pa si jih je manj kot polovica (45%). To vprašanje je tudi
potrdilo našo prvo hipotezo, in sicer, da si dekleta pogosteje odstranjujejo dlake pri tej starosti
kot fantje. Glede na to, da se puberteta pri dekletah začne hitreje in bolj intenzivno kot pri
fantih, je rezultat tega anketnega vprašanja razumljiv. Dekleta hitreje spolno dozorijo, dlake
so znak spolne dozorelosti in zato kmalu postanejo »v napoto«.
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Graf 2: Ali si si ţe kdaj odstranjeval-a dlake po telesu?

Pri prvem vprašanju smo ugotovili tudi zanimivost v odstranjevanju dlak pri fantih. Iz grafov
je razvidno, da si fantje v 8. razredu redkeje odstranjujejo dlake kot fantje v 9. razredu. Na to
verjetno vpliva zrelost, saj so fantje v 8. razredu eno leto mlajši, kar v dobi pubertete pomeni
veliko razliko.
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2.2.3 Deli telesa, kjer si učenci odstranjujejo dlake

Graf 3: Na katerem delu telesa si si odstranjeval-a dlake?

Iz grafa je razvidno, da sta pri dekletih najpogostejša dela telesa za odstranjevanje dlak
pazduha in noge. To sta tudi (predvsem v toplejših mesecih) bolj vidna dela telesa, kjer
imamo dlake. Z manj odstotki sledi intimni predel (za katerega je mišljen tudi bikini predel)
in obrvi.
Pri fantih je seveda razvidno, da se jih najvišje število sploh še ni odstranjevalo dlake. Tisti, ki
so si jih pa, pa so si jih po licu, pod pazduho in po intimnem predelu. Nekaj fantov si je dlake
odstranilo tudi na nogah in obrveh.
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2.2.4 Uporabljena sredstva za odstranjevanje dlak

Graf 4: Na kakšen način oziroma s katerimi sredstvi si si odstranjeval dlake?

Iz grafa je razvidno, da si največ deklet dlake odstranjuje z britvico, sledi depilacijska krema
in pinceta. Nekaj deklet si je dlake odstranilo tudi strojčkom za puljenje dlak in voskom.
Večina fantov si dlake ne odstranjuje, tisti, ki si jih pa si v veliki večini z britvico. S tem
vprašanjem smo potrdili našo drugo hipotezo, in sicer, da je najpogostejši način
odstranjevanja dlak britje.
Za britje se mladostniki najverjetneje odločajo zato, ker je najmanj boleče. Kar pa ne pomeni,
da je najboljše. Britje ima namreč zelo kratkotrajen učinek, in sicer, nam dlake še ojača.
Najboljši način za odstranjevanje dlak je voskanje, saj nam dlake redči in ima dolgotrajnejši
učinek kot britje. Vendar se, kot je vidno iz rezultatov, anketiranci sploh ne odločajo.

16

2.2.5 Vzroki za odstranjevanje dlak

Graf 5: Zakaj si se odločil-a za odstranjevanje dlak?

35
30

25
20

ženske
15

moški

10
5
0

zaradi
moderno
semsmo
lepši/a
drugo odgovore.
si jihNajveč
ne
Z vprašanjem
poostalih
vzroku za odstranjevanje
dlak
dobili pričakovane
deklet in fantov si odstranjuje dlake zato, da bi bili lepši. Dekleta so pod razloge navedla tudi,
da si jih odstranjujejo zato, ker si jih tudi ostali in ker je moderno. Nekaj učencev je zapisalo
odgovore tudi pod drugo, in sicer so navedli razlog, da to zahteva šport, s katerim se ukvarjajo
in higieno. S tem vprašanjem smo potrdili našo tretjo hipotezo, da si večina učencev, ki si
dlake odstranjujejo, to počnejo zato, da bi bili lepši. Kot smo omenili, je v današnjem svetu
odstranjevanje dlak ţe kulturni imperativ. Druţba z mediji (televizijo, revijami, svetovnim
spletom, reklamami…) oblikuje lepotne ideale, katerim so mladostniki še posebej zelo
podvrţeni.
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2.2.6 Mnenja o pomenu dlak

Graf 6: Kakšen je po tvojem mnenju pomen dlak?
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Osnovnošolce smo povprašali tudi o pomenu dlak po telesu. Največ deklet je odgovorilo, da
imajo dlake pomembno vlogo, vendar je ne poznajo. Nekaj deklet je tudi odgovorilo, da dlake
nimajo nobenega pomena na telesu. Največ fantov je pri tem vprašanju odgovorilo z ne vem,
ostali pa so bili mnenja, da dlake nimajo nobenega pomena ali, da imajo vlogo, vendar je ne
poznajo. Pod drugo je eden izmed anketirancev navedel, da imajo dlake vlogo zadrţevanja
toplote, kar je res. A na ţalost, to ve samo eden od anketiranih. S tem vprašanjem smo potrdili
našo zadnjo hipotezo o nevednosti o pomenu dlak za naše telo. Iz odgovorov je razvidno, da
učenci sicer verjamejo, da imajo dlake neko vlogo, vendar je ne poznajo.
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3

ZAKLJUČEK

Namen naše naloge je bil raziskati pomen dlak za naše telo in raziskati kakšne so posledice
odstranjevanja le-teh. Zanimalo nas je v kolikšni meri so osnovnošolci podvrţeni temu trendu.
Lahko rečemo, da smo z nalogo dosegle naš namen. Raziskale smo pomen dlak za naše telo,
vendar smo na tem področju našle zelo malo virov, in ugotovile, da ima vsaka dlaka na telesu
neko vlogo. S pogovorom z dermatovenerologom in iskanju po internetu smo našle tudi nekaj
negativnih posledic depilacije, vendar je o tej temi napisano zelo malo. Lahko bi rekle, da je
velika večina člankov na internetu povezana predvsem z oglaševanjem depilacije, ne pa z
opozarjanjem na negativne učinke le-te.
Z našo kratko anketo med učenci smo lahko potrdile naše štiri zastavljene hipoteze. Razloge
za naše hipoteze smo razloţile ţe med analiziranjem rezultatov. Ugotovile smo, da si dekleta
pogosteje odstranjujejo dlake na telesu kot fantje, in da je najpogostejši način odstranjevanja
dlak britje. Temu bi lahko pripisali tudi vzrok, poleg enostavnosti, tudi nepoučenost. To so
vendarle začetki odraščanja in gotovo si bodo dekleta in fantje pridobili še mnogo izkušenj na
tem področju. Tretjo hipoteza, da je vzrok odstranjevanja dlak lepota smo potrdili in pojasnili
s terminom »kulturnega imperativa«, ki ljudem, predvsem mladim ne pušča ravno veliko
izbire. Zadnjo hipotezo, da učenci ne poznajo pomena dlak za naše telo pa smo tudi potrdili,
saj je bilo iz odgovorov razvidno, da čeprav nekateri razmišljajo v smeri, da imajo dlake
pomen, tega pomena ne poznajo.
Za zaključek bi lahko rekli to, da smo z nalogo ţeleli opozoriti predvsem na to, da je naše telo
kot stroj, v katerem je pomemben vsak še najmanjši delec. Kljub temu, da strokovnjaki
raziskujejo telo ţe stoletja, se še vedno odpirajo stvari in spoznanja, ki so nova. Tako, da bi
bilo reči, da so pri človeku dlake ţe zdavnaj izgubile namen, naravnost nesmiselno. Tako kot
si dlake odstranjevati vse povprek ni pametno. Kljub temu, da je bila tema za učence malo
občutljiva, saj vzbuja občutke sramu in neprijetnosti, je prav da na takšne stvari opozorimo,
saj današnja potrošniško naravnana druţba na te stvari, seveda v svojo korist, ne opozarja.
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PRILOGE

ANKETNI VPRAŠALNIK
1. Kateri razred obiskuješ?
a) 8.
b) 9.
2. Katrega spola si?
a) Moškega.
b) Ţenskega.
3. Ali si si ţe kdaj odstranil/a dlake na katerem predelu telesa?
a) Da.
b) Ne.
4. Na katerem predelu telesa si si odstranjeval-a dlake?
a) Lice.
b) Obrvi.
c) Noge.
d) Roke.
e) Pod pazduho.
f) Intimni predel.
g) Nikjer.
5. Na kakšen način oziroma s katerimi sredstvi si si odstranjeval dlake?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Britje.
Depilacijska krema.
Strojček za puljenje dlak.
Pinceta.
Vosek.
Nič.

6. : Zakaj si se odločil-a za odstranjevanje dlak?
a)
b)
c)
d)
e)

Ker to počno tudi ostali.
Ker je moderno.
Ker sem tako lepši-a.
Drugo: _________________________.
Si jih ne.

7. Kakšen je po tvojem mnenju pomen dlak?
a)
b)
c)
d)

Nimajo pomena.
Imajo pomembno vlogo vendar ne vem kakšno
Ne vem.
Drugo:_______________________________.
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