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POVZETEK  

Istospolne družine nastajajo v procesu pluralizacije; to so družine, v katerih je vsaj eden od 

staršev socialni, ne pa tudi biološki. V skrbi za otroke pa se v heteronormativni družbi 

pojavljajo različni očitki, zato sem želela preveriti, kako odraščanje v istospolni družini vpliva 

na otroka v osnovni šoli. S študijo primera učenca iz lezbične družine v šoli sem pridobivala 

podatke in jih obdelala kvalitativno in kvantitativno na deskriptivni ravni. Ugotovila sem, da 

razmerje mater lezbijk ni kratkotrajno in kot tako ogrožajoče za vzgojo otrok, je pa negotovo 

zaradi ljubosumja med partnericama. Materi lezbijki nista vzgojili geja, učenec ni čustveno 

labilen, nesamozavesten, pretirano nežen in občutljiv; je običajen najstnik, ki se 

samoiniciativno vključuje v različne dejavnosti. V razredu dosega srednji sociometrični 

status; njegova socialna preferenčnost je povprečna, socialni vpliv pa visok in ga s tem uvršča 

med kontroverzne in asertivne učence. Z delitvijo dela po spolu se ni seznanil, s čimer je 

povezana tudi njegova izbira poklica. Materi lezbijki v šoli ne delujeta s strategijo 

pozicioniranja, učitelji pa jo dojemajo kot nezaželeno. Izkušnje učiteljev in drugih 

udeležencev šole z istospolno družino so tiste, ki preprečujejo strukturno in institucionalno 

nasilje ter homofobijo v šoli. Učitelji se za poučevanje o homoseksualnosti ne čutijo dovolj 

sposobne, po drugi strani pa avtonomne za poučevanje o tem. Za to ne potrebujejo jasno 

zapisanega cilja v učnem načrtu niti ne osebe, ki bi jih obvarovala pred heteronormativnimi 

reakcijami drugih staršev.  

 

KLJUČNE BESEDE: istospolna družina, matere lezbijke, čista razmerja, strategija 

pozicioniranja, kontroverzen učenec, strukturno nasilje, institucionalno nasilje, homofobija. 

  



 

 
 

  



 

 
 

ABSTRACT 

In the process of pluralisation queer families are arising. In definition, a queer family has at 

least one of the parents social and not also biological. According to concern to the children 

in the heteronormative society, I explore the role of lesbian mothers raising an adolescent 

child which goes to Primary School. Dealing with the case of study, I collect data on 

descriptive level. The findings demonstrate that lesbian relationship is not lasting short and 

due to that threatening for a child. Jealousy among partners makes relationship uncertain. 

Lesbian mothers are not raising a gay, child has no emotional difficulties, is enough self-

esteem, no too gentle and too sensitive. A student is an ordinary teenage, self-initiative 

included in diversity of activities. At the sociometry pupil reaches medium sociometric 

status, his social preference is average and social influence high. A child is controversial and 

assertive. Furthermore, division of labour by gender is not known in this family. That is also 

reason for boy choosing typical female profession. Strategy of positionism is not means for 

mother's operating in school; teachers also consider it as unwanted. Experience with queer 

family in school sphere are important for non-structural and non-institutional violence. 

Homophobia is also not present. Teachers are not qualified for teaching about 

homosexuality, but they feel autonomous about it. Clearly written aim in the curriculum and 

a person who will protect teachers from hetenormative reaction of parents are not needed.  

 

KEY WORDS: queer family, lesbian mothers, pure relationship, strategy of positionism, 

controversial student, structural violence, institutional violence, homophobia.  
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1 UVOD 

Osnovna šola je področje, v katero vstopa vsak otrok ne glede na njegovo družinsko situacijo. 

Otroci so raznoliki po svojih kognitivnih, socialnih, motoričnih in drugih sposobnostih. Zaradi 

tega so eni uspešnejši od drugih. (Ne)uspeh pa otroka zaznamuje in na nek način 

stigmatizira. V osnovni šoli otrok ostaja del enega razreda in je zato s stigmo etiketiran 

nadaljnjih devet let. Učiteljeva sposobnost empatije je ključen element za vključevanje 

posameznega otroka v šolsko okolje v okviru dejavnosti med in po pouku.  

 

Žal pa stigmatiziranost ne izhaja le iz otrokovih kompetenc, ampak jo lahko povzročijo tudi 

pomembni drugi v otrokovem življenju. V našem primeru gre za istospolne starše. V medijih 

je bilo marca 2012 zaradi referenduma o Družinskem zakoniku, ki bi istospolnim staršem 

omogočal več pravic na pravnem področju in jih enačil s heteroseksualnimi pari, veliko 

govora na temo, ali si istospolni pari zaslužijo pravico do otroka. Diskusije so bile politično 

obarvane; politiki so temo izkoristili predvsem za samopromocijo in nadaljnjo naklonjenost 

volivcev, s tem pa so samo še poglobili netolerantnost homoseksualcev v heteronormativni 

družbi. 

 

Kot bodoča učiteljica sem se v takratni »medijski predstavi« vprašala, kakšno mnenje imam o 

tem sama. Navsezadnje je realnost istospolnih družin tista, ki me bo soočila s predsodki; 

tovrstnih družin ni malo, v prihodnje pa jih bo še več. Odločila sem se, da se lotim 

raziskovanja, kako istospolna usmerjenost staršev vpliva na obvezno šolajočega se otroka. 

 

Tema je bila zame zanimiva iz večih razlogov. V prvi vrsti so bile razlog za to politične 

razprave; v njih so bili predstavljeni tudi nekateri argumenti, ki so v javnosti krepili 

nestrpnost heteronormativne družbe do homoseksualcev. Ker je javna šola del 

heteronormativnih okvirov, me je zanimalo, kako se lotiti obravnave teme o istospolni 

družini in na kakšen način jo predstaviti učencem, ne da bi se potem kot avtonomna 

učiteljica morala zagovarjati pred starši in vodstvom šole.  
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Drugi razlog je bila družinska pluralizacija kot normalen proces v vsakdanjiku posameznika; v 

okviru tega procesa posameznik živi v večih družinah tekom svojega življenja. Otroci se zato 

soočajo s socialnimi starši, polbrati in polsestrami. Miti o mačehah velikokrat otroke ločijo od 

svojih očetov. Ti otroci so zaradi ločitve svojih staršev mnogokrat predmet manipulacije obeh 

staršev in zato žrtve razpadle zakonske zveze. Veliko otrok ima posledice na različnih 

področjih (npr. psihičnem, socialnem, zdravstvenem). Spregovoriti o različnosti družin je zelo 

pomembno; otrok tako spozna, da se družine razlikujejo, vendar imajo nekaj skupnega: 

ljubezen in naklonjenost staršev.  

 

Tretji, in zame najpomembnejši razlog pa je pridobitev teoretičnega znanja in odpravljanje 

mojih predsodkov o homoseksualnosti. Po vsem prebranem in prediskutiranem odslej 

homoseksualnosti ne bom promovirala, bom pa v situacijah, kjer je potrebno, stopila v bran 

stigmatiziranim otrokom in staršem ter se trudila, da bo homofobičnega nasilja, nestrpnosti 

in diskriminacije v moji bližini čim manj. Navsezadnje heteronormativno družbo moti dejstvo, 

da bodo homoseksualci lahko vzgajali otroke. Predsodki pa izhajajo zgolj iz spolnih dejanj; 

poudariti pa moramo nekaj – tako homo- kot heteroseksualni starši ne izvajajo spolnosti 

vpričo svojih otrok! Intimnost je zasebna stvar, ljubezen pa pojem, ki ga občutimo do 

različnih ljudi v različnih oblikah. Družba mora razumeti, da istospolni starši ljubijo svoje 

otroke na enak način kot heteroseksualni, v večini primerov so tudi bolj pripravljeni na 

starševstvo kot pa marsikateri drugi pari. Predrugačiti moramo miselnost in postati bolj 

tolerantni do drugih, kar pa je tudi cilj šole, človekovih pravic, ustave in ostalih zakonskih 

aktov. 
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2 DRUŽINSKA PLURALIZACIJA 

Zaradi različnih načinov družinskega življenja je med konservativci vedno bolj prisotna ideja o 

krizi družine. Družino naj bi po njihovem spodjedali zunanji in notranji procesi. Po mnenju 

Tanje Rener (2006) pa tu ne gre za krizo v družini, pač pa za krizo ideologije družine. Ta 

priznava za eno in edino družino jedrno ali nuklearno družino. Ideja o tovrstni družini je 

prisotna že vsaj od 20. stoletja, zato lahko o njej govorimo kot o stereotipni obliki družine. 

Vse ostale oblike, ki so se in se še vedno pojavljajo, pa so največkrat negativno opredeljene 

do nje. S tovrstnim opredeljevanjem oblik pa nastajajo najrazličnejše tipologije o družini; te 

ne želijo poudarjati odmika od »prave, normalne, jedrne družine« (Goričan, 2006: 124). 

Opozarjajo na socialne deprivacije vseh teh oblik in jim skušajo priskrbeti ustrezne socialno-

politične ukrepe (Rener, 2006).   

 

V ta namen nastajajo tudi najrazličnejše opredelitve pojma družine. Najbolj razlikovalno, 

inkluzivno in operativno definicijo je zapisala N. Keilman (2003, po Rener, 2006: 15): 

»Družino definiramo v ožjem smislu kot jedrno družino, to sta dve osebi ali več, ki živijo v 

skupnem gospodinjstvu in so med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali 

starševskim razmerjem.«       

 

Družinsko življenje torej ni več statična oblika, ampak se vseskozi spreminja. Ljudje danes 

pogosteje in hitreje prehajajo iz enega načina družinskega življenja v drugega. Še pred 

desetletji je prevladovala nuklearna oblika družine – zaposleni oče in mati gospodinja, ki sta 

imela v povprečju dva otroka. Danes pa je slika dosti bolj pisana, saj si življenje vsak lahko 

organizira po svoje (Švab, 2001). Središčnost jedrne družine zapletajo različne kohabitacije, 

istospolna partnerstva, posvojitve, razveze, ločitve in ponovno vzpostavljene skupnosti 

(Rener, 2006). Subjektivne percepcije postajajo pomembnejše kot nuklearna družina. Kljub 

temu pa družina še vedno ohranja enake funkcije: reproduktivno funkcijo, socializacijsko 

funkcijo otrok in stabilizacijsko funkcijo odraslih (Švab, 2001, 2010).   

  

Družinska pluralizacija je poznomoderen fenomen in proces, ki vključuje tako raznovrstnost 

družinskih oblik kot tudi načinov družinskega življenja. V okviru tega procesa v Sloveniji 



 

4 
 

zaznamo različne skupine sprememb: spremembe oblike družine, maritalne/zakonske in 

rodnostne spremembe ter spremembe življenjskih potekov. Z njimi opišemo nepovratne 

posebnosti današnjega časa (Švab, 2010).  

 

Dober primer novih družinskih oblik so kohabitacije, enostarševske družine in istospolne 

družine. Vse kažejo na proces pluralizacije – tu ne gre za pluralizacije oblik, pač pa bolj za 

vsebinske spremembe. Tako so vse omenjene oblike po strukturi nuklearne, a vseeno štejejo 

za nove oblike. Tudi moderna nuklearna družina je lahko organizirana povsem drugače, zato 

se zdi, da družina pluralizira znotraj dane oblike, oziroma se lahko oblika pojavlja v različnih 

družinskih organizacijah. Bolj kot oblika sama je pomemben način življenja, organiziran v 

različne družine (Švab, 2001).  

Za nas najustreznejša je Renerjeva (2006) tipologija družin: tipologije različnih avtorjev in 

teorij združi glede na družinske aranžmaje v našem okolju in razlikuje zgolj med dvema 

vrstama družin: med jedrnimi in razširjenimi družinami. V jedrne uvršča dvostarševske, 

enostarševske in reorganizirane, v razširjene pa klasične razširjene (dve gospodinjstvi v npr. 

isti hiši) in razpršene razširjene družine (geografsko ločene družine). Vse zgoraj zajete jedrne 

družine so po obliki enake in opravljajo temeljne družinske funkcije (Pesjak, 2011); njihova 

razlika je zgolj vsebinska (Švab, 2001).  

Oblika, ki ji bomo namenili posebno pozornost, so reorganizirane družine. Njihovo število 

narašča. Sociologi te spremembe na področju družinskega in intimnega življenja v največji 

meri povezujejo z vse večjo individualizacijo, ki je povzročila razpad tradicionalnih kategorij, 

v okviru katerih je tudi družina (Goričan, 2009). Tovrstne družine pa niso nov fenomen; 

obstajale so tudi v preteklosti, le da za raziskovanje niso bile tako zanimive (Pesjak, 2011).  

Po definiciji Organizacije združenih narodov je nastala ena izmed tipologij družin, ki med 

reorganizirane družine uvršča dopolnjene ali vzpostavljene družine, življenje v skupnostih 

(npr. v komunah) in reorganizirane družine istospolnih partnerjev (Cseh-Szombathy, 1992, 

po Rener, 2006). Brownova (1992, po Rener, 2006: 17) tipologija isti pojem definira kot 

»ponovno vzpostavljene družine oziroma družine, v katerih je vsaj eden od staršev socialni, 

ne pa tudi biološki starš.«. »Taka definicija ne predpostavlja starševskega razmerja kot 

ekskluzivno biološkega, temveč vključuje tudi vse vrste socialnega starševstva« (Pesjak, 

2011: 37) in prav zato lahko v to obliko uvrstimo istospolne družine.  
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Maritalne spremembe pomembno vplivajo na družinske organizacije s trendom 

zmanjševanja števila porok. Poroka ni več družbeno predpisana, zato se po mnenju Giddensa 

posamezniki odločajo zanjo kasneje v življenju iz subjektivnih razlogov, mnogi 

heteroseksualni pari pa se zanjo sploh ne odločijo (Giddens, 2000). Raje živijo v t. i. LAT 

(living-apart-together) partnerstvih ali kohabitacijah. Pri istospolnih partnerstvih je želja po 

poroki večja; razlog je pravna izenačitev homoseksualnih parov s heteroseksualnimi (Švab, 

2010).  

 

Ene od sprememb so tudi rodnostne spremembe. Zmanjševanje rodnosti je trend večine 

zahodnih držav. Več otrok je rojenih v zunajzakonski zvezi, starost staršev ob rojstvu 

prvorojenca pa se je dvignila (Rener, Sedmak in Švab, 2006). 

 

Pomembno mesto v pluralizaciji pa imajo tudi življenjski poteki. Ti so bili v preteklosti 

linearni, z jasno določenimi prehodi in življenjskimi obdobji, danes pa ti prehodi in obdobja 

pluralizirajo. Pluralizacija družinskih potekov se kaže na več načinov: določena obdobja se 

podaljšujejo (npr. mladost), nekateri prehodi se podvajajo (npr. partnerska razmerja), spet 

drugi deformalizirajo (npr. poroka ni več pogoj za ustvarjanje družine) (Švab, 2001; Ule in 

Kuhar, 2003). Posamezniki ne živijo več le v svoji izvorni družini in družini prokreacije, pač pa 

živijo v več družinah (Švab, 2010).   
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3 ČISTA RAZMERJA 

Danes mladi ne razmišljajo več o poroki; večina pripoveduje o razmerjih. »Razmerje pomeni 

tesno in trajno čustveno vez z drugim človekom« (Giddens, 2000: 63). Zaupanje, medsebojno 

spoštovanje, razumevanje in strpnost so ključne vrednote za vstop v razmerje. Še v 

petdesetih letih prejšnjega stoletja sta za partnerstvo zadostovali le »dogovorjeni« vlogi 

hranitelja in gospodinje (Ule in Kuhar, 2003). Splošno prestrukturiranje intimnosti je 

razmerja privedlo do t. i. čistih razmerij. Ko posameznik stopi v tovrstno razmerje, se mora 

najprej soočiti z ostanki tako iz svojih kot tudi partnerjevih prejšnjih razmerij (Giddens, 

2000), saj sodobna značilnost razmerij ni več »skupaj do smrti« pač pa »tako dolgo, kot bodo 

stvari šle dobro« (Ule in Kuhar, 2003: 52). 

 

Idealni tip čistega razmerja lahko opišemo z nekaterimi značilnostmi. Najpomembnejše je, 

da razmerje ni povezano z zunanjimi razmerami družbeno-ekonomskega sveta (npr. ne gre 

za vnaprej pogodbeno določeno zakonsko zvezo). Razmerje je v korist obeh partnerjev, zato 

ga je težko vzpostaviti, še težje pa vzdrževati, saj najmanjši problem lahko privede do razdora 

partnerstva. Je odprto, refleksivno, bistvena je medosebna zavezanost, temelji pa na 

intimnosti. Intimnost v čistih razmerjih je močno determinirana z zaupanjem. »Pomeni, da 

posameznik odkrije čustva in dejanja, ki jih verjetno ne bi izpostavil pogledu širše javnosti« 

(Giddens, 2000: 142). Problem pri tovrstnem zaupanju je ravnotežje med avtonomijo in 

razkrivanjem, zato to lahko vodi v partnersko soodvisnost. Ko govorimo o čistem razmerju, 

imamo v mislih diadno razmerje (gre predvsem za seksualnost, zakonsko zvezo ali 

prijateljstvo). Razmerja med starši in otroci zato niso čista, saj so povezana z zunanjimi merili 

(Giddens, 2000). 

3.1 Istospolna partnerstva 

Po Giddensu so istospolna partnerstva najboljši primer čistih razmerij. Največkrat so 

težavna, saj v njem ni jasno opredeljenih vlog; pravila partnerja sproti prirejata in iščeta 

najboljše možnosti (Giddens, 2000; Rener, 2006 in Švab, 2010). Lastnost čistih razmerij je, da 

ga lahko eden izmed partnerjev konča kadarkoli. To je z vidika homoseksualcev zelo 

problematično, saj se zato nenehno sprašujejo o svoji identiteti, prav tako pa so v razmerjih 



 

8 
 

ves čas negotovi. Tako se v družbi kot tudi pri istospolnih partnerjih razvija nov model 

ljubezni: »ljubezen je trdo delo, zaupanje, komunikacija, zavezanost, bolečina, ugodje« 

(Giddens, 2000: 141). Tovrstno partnerstvo je nenehno v precepu med kratkotrajno spolno 

vzburjenostjo in dolgotrajni skrbi za drugega. S. Hite (1988, po Giddens, 2000) zato opisuje 

istospolna partnerstva kot težavna, zapletena in kratkotrajna.  

 

Geji in lezbijke vstopajo v razmerja kasneje kot heteroseksualni pari. Razlogov za to je več. 

Večina jih najprej poskusi v heteroseksualnih razmerjih, drugi se bojijo stigmatiziranosti v 

heterogeni družbi, njihova identiteta še ni dokončno oblikovana, poleg tega pa imajo 

premalo možnosti za navezovanje stikov (Švab in Urek, 2006).  

3.2 Razkritje 

Preden homoseksualec sprejme svojo identiteto, mora predelati vrsto negativnih stališč 

družbe in je zato skozi različna starostna obdobja podvržen stresnim situacijam (Urek, 2005). 

Ključni moment v procesu transformacije vseh pa je razkritje, ki ni nikoli končan proces, saj 

posameznik vedno znova stopa v nova družbena razmerja, ki so opredeljena s 

heteronormativnostjo. Razkritje imenujemo izstop iz klozeta1. Klozet predstavlja obliko 

družbene izolacije, z njo pa so povezana občutja sramu, krivde in strahu. Proces izstopa se 

najprej zgodi v prijateljskih krogih in sledi v ožjem družinskem (praviloma najprej izvesta 

mama in sestra, nato brat, šele na koncu oče). Z razkritjem družini otrok iz klozeta izstopi, 

vanj pa vstopijo ostali družinski člani. Ti v njem praviloma tudi ostajajo, razkritje pa ostane 

skrbno varovana skrivnost družine (Kuhar, 2011).  

 

V družbi pa večinoma ni prostora za homoseksualnost. Izpostavimo lahko ulico in delovno 

mesto. Ulica ni seksualno nevtralna; homoseksualca za svojega soseda ne želi imeti vsak 

drugi anketiranec, na delovnih mestih pa svojo spolno identiteto skriva vsak drugi2 (Švab in 

Kuhar, 2005). Večina zato vsaj na začetku svoja razmerja prevaja v prijateljstva ali druge 

oblike (Švab in Urek, 2006).   

  
                                                      
1
 Klozet je nižja pogovorna oblika za stranišče. Tu je posameznik varno skrit pred drugimi. Ko pride do 

razkritja njegove identitete, iz klozeta izstopi.  
2
 Intervjuje sta avtorja izvedla v fokusnih skupinah v letih od 2002 do 2004. Sodelovalo je 36 oseb, od tega 19 

moških in 17 žensk.  
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4 ODLOČITEV ZA STARŠEVSTVO  

Z razvojem čistih razmerij imata vse večji pomen plastična seksualnost (spolnost je ločena 

od reprodukcije) in sotočna ljubezen. Sotočna ljubezen je dejavna in odvisna; partnerja drug 

drugemu razkrivata skrbi in potrebe, drug za drugega sta tudi ranljiva. V ospredju je njun 

medsebojni spolni užitek. Navzočnost otrok v družinah pa v razmerje vpeljuje napetosti 

(Giddens, 2000).  

 

Otrok je tako v hetero- kot homoseksualnih družinah resen življenjski projekt, ki zahteva 

veliko odgovornost. Družina mora zanj izpolnjevati temeljne psihološke funkcije: dajati mu 

mora občutek lastne vrednosti, poskrbeti za ravnotežje med skrbjo zase in skrbjo za druge, 

razviti avtonomijo, povezanost, hkrati pa ga soočiti s konflikti in pogajanji. »Starši so nosilci 

osebnih, telesnih, duševnih ali kulturnih značilnosti, ki jih stigmatizirajo kot neprimerne 

starše in okrog njihove skrbi za otroke se že vnaprej ustvarja moralna panika« (Švab in Urek, 

2006: 134). Istospolni partnerji morajo družbi dokazati, da njihove družine niso nevarne za 

otroke (Urek, 2006).  

 

Pomislekov glede otrok v istospolnih družinah pa nima zgolj družba, ampak je to tabujska 

tema pri homoseksualcih samih. Hkrati sta z željo po otroku v njih prisotna strah in krivda, 

da jim morda pravica do otroka ne pripada. Njihov glavni pomislek je reakcija družbe do 

otroka, zato je temeljna naloga v taki družini pripraviti otroka na homofobične reakcije 

družbe in jih pred tem zaščititi (Švab in Urek, 2006).  

 

Statističnih podatkov o istospolnih družinah je malo; največ takih družin nastane po ločitvi 

dveh heteroseksualnih partnerjev. Homoseksualni partner zato vedno živi v strahu pred 

odvzetjem pravice do skrbništva. Lezbijke lahko otroka donosijo z nelegalno umetno 

oploditvijo3, geji z nadomestnim materinstvom, oboji pa z enostransko posvojitvijo 

(tovrstnih primerov je malo, saj jih Centri za socialno delo ne uvrščajo na seznam primernih 

                                                      
3
 O nelegalni umetni oploditvi govorimo zato, ker je v Sloveniji zakonsko določeno, da je do umetne 

oploditve upravičena le ženska, ki je v heteroseksualnem razmerju. Lezbijke zato največkrat pomoč poiščejo 
kar na Hrvaškem (Urek, 2006).  
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rejniških družin) (Urek, 2006). Kot je znano, pa se postopkov za pridobitev otroka lotijo le 

dobro situirani homoseksualni pari (Stacey in Biblarz, 2001).   

 

Lezbijkam bi družba še lahko pogledala skozi prste, saj je materinstvo vedno bilo v ženski 

domeni, večje težave pa imajo geji. Ti so »contra natura« v družbi vsaj dvakrat: moški otroka 

ne more roditi, hkrati pa tudi ni kompetenten v skrbi zanj (Švab in Urek, 2006).  

 

Geji in lezbijke so čisto običajni ljudje, ki imajo enake motive za starševstvo kot 

heteroseksualci: »otrok daje našemu življenju vseživljenjski smisel, vsebino in sidrišče v času, 

/…/, ko so vsi drugi projekti začasni in negotovi. Otroci so tu kot dejstvo in za vedno« (Ule in 

Kuhar, 2003: 57).  

 

Starševstvo je v sodobni družbi resen projekt, ki zahteva optimalno oskrbo otroka. Večina 

parov zaradi refleksivnosti razmerij dobro pretehta vsa vprašanja, preden se odločijo za 

otroka. Le redki to prepustijo naključjem. Istospolni partnerji so pri tej nalogi še toliko 

doslednejši, saj kljub vprašanjem, kot so npr. Ali bova otroka lahko preživela? Ali ga bova 

pravilno vzgajala? ... odgovorijo še na druga, družbeno subtilnejša (npr. Ali bo družba otroka 

sprejela zaradi najine spolne usmeritve? Kakšna bo njena reakcija nanj?). Nedozorel 

homoseksualni par se za otroka sploh ne bo odločil. Prav zato si homoseksualci zaslužijo 

pravno ureditev, ki jim bo omogočila družbeno odgovorno starševstvo. Predvidevamo lahko, 

da bo reakcija družbe podobna, kot je bila v preteklosti na ločitve. Najprej so ljudje 

pomilovali otroka, sedaj pa je ločitev v refleksivnih razmerjih skorajda že normalen proces.  

4.1 Argumenti proti legalizaciji istospolnega starševstva 

V slovenski politiki je v zadnjih letih mogoče zaznati visoko stopnjo sovražnega govora na 

račun pridobivanja volivcev (npr. kontroverzne teme o Romih, džamiji in izbrisanih). Sem sodi 

tudi govor o depriviligiranih skupinah prebivalstva, kot so geji in lezbijke. Ti podobo varne 

nacionalne skupnosti ogrožajo že s svojim obstojem, saj so neproduktiven del prebivalstva 

(Mencin Čeplak, 2005: 176). Ključni nacionalni interes je potreba po nadzorovanju rojstev; 

vsaka vlada si prizadeva za njihovo čim večje število, politika istospolnih družin pa tu deluje 

kontradiktorno. »Družinskih razmerij, ki se oblikujejo v družinah istospolnih partnerskih zvez 

med otroki in njihovimi socialnimi starši, (slovenska) zakonodaja ne prepoznava kot 
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enakopravnih ali celo upravičenih do kakršnih koli zavezujočih odnosov (pravic in dolžnosti)« 

(Sobočan, 2009: 2). To daje celotni družbi povod za neodobravanje istospolnih družin. 

Največkrat je argument za tovrstno mišljenje skrb za otroke v smislu grožnje njim: 

homoseksualci bodo vzgojili homoseksualce, otroke pa bodo spolno zlorabljali. Obe 

prepričanji sta neutemeljeni. V heteronormativni družbi pa obstajajo še ostali miti v prid 

zaščite tradicionalnih vrednot slovenstva: otrok bo imel vedenjske in osebnostne težave, 

zaradi spolne usmerjenosti staršev bo v družbi diskriminiran, življenje v taki družini pa mu bo 

vsiljeno (Urek, 2005). Wardle (1997, po Stacey in Biblarz, 2001) navaja celo več 

protiargumentov. Otroci bodo zmedeni glede njihove spolne identitete, ne bodo se obnašali 

v skladu s svojim spolom (npr. pri igranju), njihovi starši lahko umrejo za AIDS-om in ostanejo 

sirote. V skrbi za otroke prav tako izpostavi, da starši trpijo za različnimi psihološkimi 

motnjami, katerih posledica je lahko tudi samomor, in da so njihova razmerja nasploh 

kratkoročna (prav tam).  

 

Leta 1991 je Svetovna zdravstvena organizacija homoseksualnost izbrisala iz registra 

duševnih bolezni (Urek, 2005). Kljub temu pa je še vedno v heteronormativni družbi moč 

zaslediti visoko stopnjo homofobije, homoseksualci pa so v tem smislu absolutno ljudje, ki 

imajo težave. Vsi potrebujemo čas, predvsem pa znanje in primere prakse. Le to nam bo 

omogočilo, da sprejmemo homoseksualnost kot značilnost sodobne družbe in s tem tudi eno 

od možnosti ustvarjanja družine.  

4.2 Težka pot k pravni ureditvi 

Poglavje ni uvrščeno v diplomsko nalogo zaradi povzemanja zakonskih ureditev, do katerih 

so istospolni pari že upravičeni in za katere se še borijo, pač pa zaradi vrednot in ciljev, ki 

ženejo skupnost istospolnih staršev. 

 

Aktivistka Maja Šorli (2010), sama lezbična mama sinu Venu, del medijsko izpostavljene 

družine, v svojem eseju v Socialnem delu razmišlja o istospolnih družinah in polemiki o 

družinskem zakoniku, zaradi katerega smo volilci Republike Slovenije 25. marca 2012 odšli na 

referendum. Pravi, da je edina podobnost istospolnih družin prav homoseksualnost 

partnerjev, njihovo realno življenje pa je v resnici zelo raznoliko. Sklicevanje na podobnosti 

pa je nujno, da bi dosegli enakopravne pravice.  
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Njihov boj lahko opišemo s procesom inovacije. Gre za vplivanje manjšine na večino. Da 

lahko spremembe dosežejo, se morajo dosledno vesti, biti pripravljeni sklepati kompromise, 

njihova vsebina ne sme biti preveč skrajna in ne smejo rivalizirati z večino (Bečaj, 1997, po 

Šorli, 2010). Spremembe so učinkovitejše, če verjamejo v številne podobnosti v obstoječih 

družbenih normah. Prav zato je bila ustanovljena skupnost Rozalija – homoseksualni pari se 

kljub različnosti njihovih življenjskih zgodb srečujejo s podobnimi vprašanji; odgovori in 

podobne izkušnje jim dajejo moč za boje s heteronormativno družbo. Vztrajali bodo toliko 

časa, dokler želenega ne bodo dosegli ali če povzamemo Goldsteina (2005, po Šorli, 2010: 

387): spremenil se bo izobčenec in tudi normalnež; rezultat spremembe pa bo nova kultura.  

 

V njihovem boju je mogoče opaziti tudi zelo ekstravagantne in provokativne načine 

pridobivanja pravic. Pomislimo na primer na parade ponosa. Na samem kraju dogodka in 

seveda tudi v najrazličnejših reportažah je mogoče opaziti geje in lezbijke, ki ne dajejo vtisa 

»normalnosti«. Njihovo neprimerno izkazovanje ljubezni v javnosti, kazanje golih teles, 

kričanje in ostale oblike nedopustnega obnašanja so pokazatelji in za mnoge tudi dokazi, da 

si ne zaslužijo pravic, za katere se borijo. Parad ponosa ne smemo jemati pod drobnogled, 

kadar govorimo o istospolnih družinah. Navsezadnje jih lahko primerjamo z različnimi 

protesti (študentskimi, delavskimi), kjer največkrat udeležence opogumljajo opojne 

substance. Tako bi na primer lahko rekli, da si tudi študentje, ki so metali kamenje v 

parlament ne zaslužijo ustvariti družine, saj bodo nekoč svojim otrokom slab zgled. Parade 

ponosa so v javnosti zelo odmevne. Ljudje pa se ne informirajo o istospolnih partnerstvih in 

družinah iz verodostojnih virov, pač pa predelajo tisto, kar predstavijo mediji, ali pa 

posplošujejo mnenja podobno mislečih drugih. Mediji bodo zaradi različnih interesov 

namenoma predstavili provokacije in v ljudeh tako sprožili želen cilj: neodobravanje 

istospolnih partnerstev in družin.   
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5 STARŠI V ISTOSPOLNIH PARTNERSTVIH 

V Sloveniji smo vrhunec istospolnih družin doživeli leta 2009, ko sta se Maja Šorli in njena 

partnerica Jerneja z dojenčkom medijsko izpostavili. Družba se je tako prvič soočila z 

resnično mavrično družino v Sloveniji, pred tem pa Lešnik (2001, po Zaviršek in Sobočan, 

2012: 35) opiše stanje nevidnosti: »včasih je bilo o tem nevarno govoriti, danes pa je težko 

biti slišan.« Problematika nevidnosti zajema tako simbolno in pravno kot družbeno 

izključenost. J. Magić in A. Janjevak (2011) v raziskavi iz leta 2008 ugotavljata, da je šola 

predstavljena kot prostor izključevanj, telesnega nasilja in zmerjanja; kritika na ta račun gre 

seveda brezbrižnim učiteljem, ki se na homofobijo ne odzovejo. Prav to je razlog, da otroci 

težko spregovorijo o svoji družinski realnosti, starši pa jih skušajo zaščititi z različnimi 

strategijami, o katerih spregovorita avtorici Zaviršek in M. Sobočan (2012), predstavili pa jih 

bomo v nadaljevanju.  

5.1 Strategije staršev 

1. STRATEGIJA PREHAJANJA: Je najpogostejša izbira istospolnih partnerjev; po navadi gre 

za reorganizirano družino, kjer sta biološka starša ločena, družba pa lahko v njej 

prepozna tako očeta kot mater.  

2. STRATEGIJA VAROVANJA: Razsežnosti ima v družini, lahko pa le v širši družbi. Mnogi 

starši se svojim otrokom sploh ne razkrijejo, saj jih s tem želijo obvarovati 

stigmatiziranosti zaradi njih samih ali pa nočejo izgubiti skrbništva nad otrokom. Razkritje 

pa za otroka lahko pomeni stresno situacijo – odločiti se mora namreč ali bo lojalen 

staršem ali okolju; mnoge starše je zato včasih strah zavrnitve. V družbi pa je nevidnost 

problem na večih ravneh, otrok pa se najbolj dotikajo teme v vzgoji in izobraževanju; 

noben učbenik namreč ne obravnava te problematike, zato otrok ne more prepoznati 

ustrezne podobe svoje družine.  

3. STRATEGIJA POZICIONIRANJA: Pripišemo jo lahko aktivnim in aktivističnim staršem. V 

največjih primerih je značilna za starše otrok, ki so se rodili v istospolni družini; starši 

svojo spolno usmerjenost razkrijejo v korist otroka (npr. govorijo z učiteljico in jo s tem 

jasno opozorijo, da mora temo vključiti v obravnavo pojma družine) (Zaviršek in M. 

Sobočan, 2012).  
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Istospolni starši so izredno pozorni na okolico; sami bodo ocenili, kje se lahko razkrijejo in kje 

morajo ostati zakriti. Svojo stigmatizirano identiteto prikrijejo tako, da ustrezajo 

sprejemljivejši identiteti (npr. mamina partnerica je mamina prijateljica ali teta). S tem 

upravljajo s stigmatizirano identiteto namerno; gre za subtilen proces, ki je odvisen od 

družbenih kontekstov. Previdnost ravnanja s homofobijo se s staršev prenaša na otroke. 

Otrok bo selektivno izbral, komu bo zaupal ta podatek; včasih si ne upa povedati niti 

najbližjemu prijatelju (Golombok, 2000). Tako vedno živi v strahu pred zavrnitvijo družbe. 

Prav zato je pomembno, da otroke iz istospolnih družin uvrstimo med običajne, namesto da 

so stigmatizirani zaradi načina življenja svojih staršev.  

 

Vse zgoraj navedene in opisane strategije staršev in otrok iz istospolnih družin so povsem 

odveč. Hkrati ko z njimi skušajo zaščititi svoje najbližje, dajejo družbi jasno sliko, da je z 

njihovo družino nekaj narobe. 

 

Po mnogih raziskavah sodeč spolna usmeritev staršev ne vpliva negativno na otroke, prav 

nasprotno so ti starši izredno ozaveščeni in odgovorni, saj razvijejo sposobnost za 

oblikovanje starševske identitete, ki temelji na iskanju pravil ter novih razmerij med starši in 

otrokom. V družini tako ustvarijo odnos, v katerem otrokom omogočijo varno navezanost, 

samospoštovanje, priznanje institucij avtoritete, avtonomijo, rast in svobodo. Raziskave 

kažejo, da imajo omenjeni starši in otroci bolj demokratičen odnos: »zaradi stigme in 

zavračanj so starši dovzetnejši in ranljivejši za kritike otroka, to pa zmanjšuje njihov 

avtoritarni potencial« (Zaviršek in M. Sobočan 2012: 57).     

5.2 Matere lezbijke 

Raziskave mnogih avtorjev4 dokazujejo, da starševstvo lezbijk ni družbeno sporno z vidika 

skrbi za otroka. Opravljene so bile raziskave med lezbijkami in heteroseksualkami; obe 

skupini žensk sta bili umetno oplojeni. V raziskavah so primerjali odnos materine partnerice 

in moža do otroka in na sploh starševstva. Ugotovili so, da so stalne partnerice lezbijk bolj 

izkušene in vključene v starševstvo kot pa možje heteroseksualnih mater. Prav tako sta 

                                                      
4
 Hoeffer, 1981; R. Greene idr., 1986; M. Harris in Turner, 1986; Kweskin in Cook, 1982; Golombok idr., 1983; 

Tasker in Golombok, 1997; Miller idr., 1982; McNeill idr., 1998; Flaks idr., 1995; Brewaeys idr., 1997; Chan, 
Brooks idr., 1998; Chan, Raboy in Patterson, 1998. 
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lezbijki bolj usklajeni v starševstvu. Materina partnerica ima več kompetenc, kvaliteta 

njenega razmerja z otrokom je boljša, saj z njim preživi več časa, vloži veliko več v 

discipliniranje in nadzor otroka, večja je tudi njena angažiranost za otrokove aktivnosti v 

primerjavi z očetom umetno oplojenega otroka. Vse trditve veljajo celo v primeru, če 

partnerico lezbijke primerjamo z biološkim očetom. Ko so raziskovalci homoseksualne in 

heteroseksualne starše spraševali po ocenah o čustvenem stanju in socialnem vedenju 

njihovih otrok, se ocene mater lezbijk niso razlikovale, ocene matere in očeta pa so bile 

različne. Iz tega lahko sklepamo, da lezbijke bolje poznajo svoje otroke in so bolj ozaveščeni 

starši. Z njimi lahko otrok izpostavi odnos, ki temelji na naklonjenosti in zaupanju (Stacey in 

Biblarz, 2001). Kritika vsem tem pozitivnim dokazom pa gre v smer, da so lezbijke ženske in 

da je nasploh za ženske naravno, da so bolj naklonjene vzgoji in starševstvu. To kritiko pa bi 

bilo ustrezneje uporabiti v prid lezbičnega starševstva kot pa za njegovo zaničevanje.  

5.3 Očetje geji 

Drugače je pri gejih. Razkritih staršev je zelo malo; tisti, ki se odločijo za starševstvo, imajo 

posluh za otroka in čut za njegove potrebe, lahko bi rekli, da mu posvečajo več pozornosti 

kot npr. biološki očetje otrok iz heteroseksualnih razmerij. Prve raziskave s tega področja pa 

dokazujejo, da imajo otroci gejev zelo pozitivna čustva do svojih očetov, včasih pa jih je strah 

odziva okolice in njenih predsodkov, da bodo tudi oni postali homoseksualci (Stacey in 

Biblarz, 2001).   

 

Po rezultatih sorodnih raziskav je okolica najbolj sporna točka za očete geje. Socialno-

kulturni kontekst otrokom povzroča največ težav (homofobija, stigmatiziranost in 

ustrahovanje). Družbena heteronormativnost pa zato ne posega v odnose znotraj gejevske 

družine. Gejevski očetje bolj podpirajo svoje otroke, so manj tradicionalni in se lažje 

poistovetijo z njimi in njihovimi težavami. Do otrok so pozornejši in manj avtoritarni, njihova 

homoseksualnost pa ne vpliva na izvajanje starševskih funkcij. S problemi se lahko soočajo in 

jih tudi uspešno rešujejo, igranje z otroki jim ni tuje, uspešni so pri spodbujanju otrokove 

neodvisnosti in skrbi zanje (Ruspini, 2010). 

 

Otroke ne moti, da je eden od staršev gej. Bolj kot spol drugega starša sta jim pomembna 

kakovost vsakdanje komunikacije in trdnost odnosa med staršema. Otroci gejev odraščajo 
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vsaj tako dobro in zdravo kot otroci heteroseksualnih staršev, res pa je, da se po razkritju 

starševe identitete soočajo z različnimi strahovi. Veliko otrok je govorilo o moteči zunanjosti 

svojega očeta (na videz zelo izstopa z neobičajnimi oblačili nenavadnih barv in materialov), 

otroci so prav tako prizadeti zaradi negativnega odziva na homoseksualnost okolice. 

Avtorica Ruspini (2010) pravi, da je pri razkritju ključna starost otroka – največ težav s 

sprejetjem imajo odraščajoči najstniki (zaradi razvoja spolne identitete), šoloobvezni otroci 

se bojijo zbadanja sošolcev in zavrnitve prijateljev, mlajšim otrokom pa razkritje služi zgolj 

kot dejstvo, ki ga z lahkoto sprejmejo v zameno za to, da jih bodo starši še naprej imeli radi in 

bodo še naprej tako dobro skrbeli zanje.          
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6 ŽIVLJENJE OTROK V ISTOSPOLNIH PARTNERSTVIH 

Zavedati se moramo, da otrok ni nemočno bitje, ki pasivno sprejema; je radoveden in zato 

ne raziskuje spolnih vlog le v svoji družini, pač pa tudi v vrstniških družinah. To počne skozi 

vse otroštvo (Urek, 2005).      

6.1 Spolna identiteta, spolna vloga in spolna usmerjenost 

Pojem spolna identiteta zajema razmišljanje o sebi – Sem bolj moški ali bolj ženska? Sem kot 

moški enako možat kot ostali ali kot ženska enako ženstvena kot druge predstavnice mojega 

spola? Do razlik v možatosti in ženstvenosti pride v zgodnjih tednih razvoja plodu, povezano 

pa je s količino hormonov testosterona in progesterona, kar je lahko posledica dednih napak 

ali pa uživanja kontracepcije med nosečnostjo (Golombok, 2000). Te razlike so zanemarljive, 

mnogim pa dajejo protiargumente za nadaljnjo spolno usmerjenost. V raziskavah lezbičnih 

družin Susan Golombok (2000) ugotavlja, da je spolna identiteta otroka skladna z njegovim 

biološkim spolom. Stacey in Biblarz (2001) lahko to potrdita s tezo, da otrok iz 

homoseksualne družine nima večje želje biti drugačnega spola kot pa otrok iz 

heteroseksualne.  

 

Podobno Golombok (2000) ugotavlja o spolnih vlogah otroka; otrok se igra z igračami, ki sta 

jih potrošniški svet in tradicionalizem namenila prav njegovemu spolu. Drugače kot matere 

heteroseksualnih parov pa bodo lezbijke odreagirale, če se bo njihov sin igral npr. s punčko. 

Ne bodo mu je vzele, pač pa mu bodo dovolile, da se z njo igra. Matere lezbijke torej ne 

spodbujajo stereotipnih spolnih vlog in se jih ne trudijo preprečevati; to je značilno za 

heteroseksualne matere.  

 

Te ugotovitve so podprte tudi z rezultati raziskav drugih avtorjev5, ki jih navajata Stacey in 

Biblarz (2001). Raziskave med lezbičnimi materami so pokazale, da so mame opazile, da se še 

posebej hčerke oblačijo, igrajo in obnašajo nestereotipno. Hčere so pokazale večji interes za 

                                                      
5
 Hoeffer, 1981; Kweskin in Cook, 1982; Miller, Jacobsen in Bigner, 1982; Rund, Graham in Rawlings, 1982; 

Golombok, Spencer in Rutter, 1983; R. Green idr., 1986; M. Harris in Turner, 1986; Steckel, 1987; Bigner in 
Jacobson 1989; Hotvedt in Mandel, 1982; Huggins, 1989; Steckel, 1987; Bigner in Jacobson, 1992; Jenny, 
Roesler in Poyer, 1994; Patterson, 1994; Bailey idr., 1995; Brewaeys idr., 1997; Tasker in Golombok, 1997; 
Huggins, 1989; Chan, Raboy in Petterson, 1998; Chan in Brooks idr., 1998; McNeill, Rienzi in Kposowa, 1998.  
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aktivnosti obeh spolov, v aktivnosti vključijo otroke različnega spola, medtem ko hčere 

heteroseksualnih parov kažejo interes za tradicionalne ženske aktivnosti (npr. igranje s 

punčkami), v igro pa ne želijo vključevati dečkov. Pričakovanja lezbijk so višja in niso 

povezana s spolnimi vlogami. Leta 1986 je R. Green (1986, po Stacey in Biblarz, 2001) z 

ostalimi avtorji ugotovil, da ima 53 % hčera lezbijk kariero zdravnika, inženirja ali astronavta, 

medtem ko jih je s tovrstno kariero pri heteroseksualnih parih le 21 %. 

 

Odstopanja je mogoče zaznati tudi pri sinovih lezbijk. Ti se obnašajo manj tradicionalno 

moško – niso tako agresivni in dominantni kot sinovi heteroseksualnih parov. Poklicni cilji in 

stili oblačenja ustrezajo tipično moškim (Stacey in Biblarz, 2001).  

 

Prosto odločitev ima otrok tudi pri oblikovanju svoje spolne usmerjenosti; matere lezbijke 

namreč ne spodbujajo otroka k homoseksualnosti (Golombok, 2000). Stacey in Biblarz (2001) 

pa ugotavljata, da mladi iz homoseksualne družine večkrat premišljujejo o istospolnem 

razmerju kot njihovi drugi vrstniki. O svoji spolni usmerjenosti so trdno prepričani prav tako 

kot njihovi vrstniki iz heteroseksualnih družin. Večjo verjetnost za homoseksualnost je 

zaznati pri sinovih homoseksualcev. Raziskave so pokazale tudi, da so hčere lezbijk v 

puberteti imele več avantur, nasprotno pa so sinovi homoseksualcev pri spolnosti celo bolj 

zadržani kot pa njihovi vrstniki iz heteroseksualnih družin. Kvaliteta razmerij je pri vseh 

mladostnikih enaka (razmerje otrok homoseksualcev ni npr. nič manj trdno kot pa razmerje 

otroka heteroseksualcev). Razlike so se pokazale pri strpnosti do prijateljev; mladostniki iz 

istospolnih družin bodo sprejeli v svojo družbo vrstnika homoseksualca, medtem ko so do 

prijateljevanja s homoseksualci bolj zadržani mladostniki heteroseksualcev (prav tam). 

6.2 Otrokovo duševno stanje in samozavest 

Dokazano je, da se duševno stanje otrok homoseksualcev ne razlikuje od duševnega stanja 

otrok heteroseksualcev. Otrok ima dovolj samospoštovanja, ni strahopeten in depresiven, 

pri njem ni zaznati vedenjskih težav, ki so odraz ponotranjenosti travm, prav tako nima 

splošnih vedenjskih težav. V socialnih krogih se vede normalno; vključen je v raznovrstne 

aktivnosti v šoli, ukvarja se s športnimi dejavnostmi, sprejet je med vrstniki. Po poročanju 

mater in učiteljic ni razlik v iskanju strokovne pomoči, v otrokovi hiperaktivnosti, družabnosti 

in vedenju. V kognitivnem razvoju ni odstopanj v primerjavi z otroki heteroseksualcev, prav 
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tako nimajo zaradi homoseksualnosti staršev težav z zaposlitvijo. Edina razlika med otroci 

homoseksualcev in heteroseksualcev je, da so otroci lezbijk in gejev večkrat stigmatizirani 

zaradi seksualnosti svojih staršev (Stacey in Biblarz, 2001).         

6.3 Osebni in socialni razvoj otrok 

Prijateljstva so za otroke izredno pomembna. Preko njih razvijajo socialne spretnosti in se 

učijo odnosov. V vsaki skupini nam je nekdo ljubši, drugi manj, prijatelj pa je tisti, ki nam 

vedno stoji ob strani in se mu vedno lahko zaupamo. Če v svoji vrstniški skupini nimamo 

prijateljev, se počutimo nezaželene. Če je to značilnost daljšega časovnega obdobja, lahko 

izključenost v skupini vrstnikov vodi v psihološke motnje. Prav to je ena izmed predpostavk 

nasprotnikov istospolnih družin: otroci bodo med vrstniki zasmehovani in ustrahovani, 

njihovi prijatelji jih po razkritju ne bodo več hoteli v svoji družbi.  

 

Raziskave S. Golombok (2000) so zanikale tudi tovrstne pomisleke. Avtorica meni, da je 

homoseksualnost staršev podobna kot barva kože. Otroci iz istospolnih družin so enako 

popularni in nimajo težav s sklepanjem dolgotrajnih prijateljstev. Samoocene otrok s 

področja popularnosti v šoli in soseski so celo višje kot pa pri otrocih heteroseksualcev, kar 

dokazuje, da so bolj samozavestni. Mame lezbijke in učiteljice so ocenile, da so bolj 

naklonjeni, odgovorni in skrbni do sovrstnikov (Stacey in Biblarz, 2001). To se lahko spremeni 

v obdobju adolescence, ko so redki zasmehovani s spolno usmerjenostjo svojih staršev. Ta 

problem pa je v istospolnih družinah odlično rešen, saj otroci in starši nimajo težav z 

medsebojnim zaupanjem. O stigmatiziranosti se veliko pogovarjajo in jo lažje predelajo, zato 

zbadljivke ne morejo pustiti dolgotrajnih posledic (Golombok 2000 in Urek 2005).   
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7 HOMOFOBIJA 

Dobesedni pomen strokovnega izraza homofobija je strah pred istostjo. Beseda se je v 

slovenščini prvič pojavila leta 1988, v svetu pa jo je prvič opredelil ameriški klinični psiholog 

Weinberg leta 1972. Sprva je bila homofobija razumljena kot fizični odpor pred 

homoseksualci, kasneje pa je Weinberg (1972, po Kuhar, 2011) definicijo razširil in jo 

opredelil kot bolezen in stališče, kot patologijo in določen svetovnonazorski pogled. Zajema 

predsodke, samosovraštvo in strah blizu homoseksualcev.     

   

Vsi stereotipi in predsodki se oblikujejo zaradi odsotnosti socialnih stikov heteronormativne 

družbe s homoseksualci in zaradi nerazčiščenih pojmov homoseksualcev samih. Besedo 

homofobija obe omenjeni skupini dojemata drugače. Heteroseksualci jo povezujejo z najbolj 

krutimi in neobičajnimi oblikami fizičnega nasilja, medtem ko jo homoseksualci uporabljajo v 

bolj celovitem pomenu (npr. tudi kot strah pred sprejetjem svojih istospolnih seksualnih 

fantazij). Nikakor pa besede ne gre povezovati z ostalimi fobijami (Kuhar, 2011).     

 

Družba sprejema homoseksualnost kot škodljivo lastnost posameznika. Dominanca in 

podrejenost pa se na različnih družbenih področjih kažeta skozi nasilje. Glavni razlog, zakaj 

homofobija ni ena izmed fobij, je v njenem rezultatu; ta je namreč največkrat viden prav 

skozi homofobično nasilje, ki se kaže v najrazličnejših oblikah in stopnjah (Zaviršek in M. 

Sobočan, 2012). 

 

Ključni element homofobije je, kot pravi Kuhar, »seksualnost, ki je protinaravna, perverzna, 

nenormalna in zato ogrožajoča« (Kuhar, 2011: 18). Najlažje jo razumemo preko treh funkcij 

homofobičnih občutij, reakcij in vedenj avtorja Gregoryja Herka (1984, po Kuhar, 2011): 

1. IZKUSTVENA FUNKCIJA: Posameznik se do homoseksualnosti opredeli na podlagi svojih 

preteklih izkušenj s homoseksualci; če so bile izkušnje vrednotene kot dobre, načeloma 

nima nič proti njim.  

2. SIMBOLNA FUNKCIJA: Posameznik svoja stališča izraža na podlagi vrednot, ki jih dobi v 

okolici. Ločimo vrednotno-ekspresivno funkcijo, ki je po navadi rezultat religioznosti, in 

družbeno-ekspresivno, ki nastane zaradi heteronormativnosti družbe. Družba 
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homoseksualce klasificira kot marginalizirano skupino ljudi, ki je zato »sprejemljiva žrtev« 

nasilja.  

3. DEFENZIVNA FUNKCIJA: Značilna je za posameznika, ki je v konfliktu s svojo lastno 

seksualnostjo; ta oseba ima določena homoerotična občutja in jih zaradi homoseksualne 

narave pred heteronormativno družbo tudi obsoja.  

 

Vse funkcije homofobije so prisotne v družbi. Samo izkustvena je tista, ki temelji na podlagi 

znanega, preizkušenega. Ostali dve sta odraz vrednot in morale posamezne družbe. Vsekakor 

izkustvena funkcija v heteronormativni družbi ne pride dovolj do izraza; vsaj ne pokaže se v 

pravi, pozitivni luči. Nikjer homoseksualnosti ne vidimo kot neogrožajoče lastnosti 

posameznika, vedno kot problem, težavo, ki jo morajo premostiti homoseksualci. Absurdno 

pa je, da v okviru defenzivne funkcije prepoznamo mnoge heteroseksualce, ki so do 

homoseksualcev izredno kritični in negativno nastrojeni. Mnogi med njimi pa imajo 

(ne)izživeto erotično fantazijo spolnega odnosa z dvema osebama hkrati. Po navadi gre za 

moškega, ki si želi spolno občevati z dvema ženskama in ju pri njunem erotičnem dejanju 

tudi opazovati ali pa obratno, za žensko, ki si enako dejanje predstavlja z dvema moškima. 

Mar niso tudi to erotične perverzije? Istospolna usmerjenost pa tu ni predstavljena kot 

težava, pač pa kot erotična fantazija.    

7.1 Homofobično nasilje 

Ker je homofobija največkrat odraz nasilja v najrazličnejših oblikah, je v nadaljevanju 

smotrno nameniti nekaj besed tudi tej temi. V okviru homofobičnega nasilja lahko ločimo 

različne oblike nasilja: fizično, čustveno, verbalno, simbolno, strukturno, institucionalno in 

psihološko nasilje (Zaviršek in M. Sobočan, 2012). Največ respondentov je poročalo o 

zmerjanju, ignoriranju, namerni izključitvi iz družbe in o fizičnemu nasilju. Pojavljajo se tudi 

oblike kot so uničevanje lastnine, obmetavanje s predmeti, preganjanje in zasledovanje, 

pljuvanje, odrekanje javnih storitev, stanovanj, zavrnitev zdravstvenih storitev, zavrnitev 

zaposlitve in druge zavrnitve na javnih mestih (Magić in Kuhar, 2008). Več kot vsak drugi  

homoseksualec (ali 53 % homoseksualcev) v Sloveniji je že izkusil nasilje. V 91 % primerih je 

bilo nasilje posameznikov verbalno izživljanje nad njimi, 24 % je bilo fizičnega obračunavanja 

z njimi, o spolni zlorabi je poročalo 6 % primerov. V večini so bili akterji nasilnih dejanj 
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neznani, od tega je bilo 63 % akterjev moškega in 57 % ženskega spola6 (Švab in Kuhar, 

2005). V raziskavi neprofitne vladne organizacije Škuc LL je bil znan tudi podatek, da je 

nasilno vedenje prijavil le vsak deseti (Greif in Velikonja, 2001), v 92 % pa nasilje ni bilo 

prijavljeno; na vprašanje Zakaj? so posamezniki odgovarjali, da bi bila prijava nesmiselna, saj 

z njo ne bi ničesar dosegli, prav tako pa nasilje tudi ni bilo dovolj »veliko« (Kuhar in Magić, 

2009).   

 

Pa posvetimo nekaj besed nasilju samemu. Pri opredeljevanju nasilja naletimo na problem, s 

katerimi besedami ga opisati. Je ustreznejši pojem agresija? Zakaj potem agresijo in nasilje 

pri nekaterih avtorjih lahko razberemo kot sopomenko? Dilemo enostavno razjasnimo.  

 

Agresija je večplasten pojem. Razumemo jo lahko kot pozitivno in zato sprejemljivo, z njo pa 

se posameznik konstruktivno vključuje v družbo. Pozitivna agresija je usmerjena v 

pridobivanje moči in uspehov ter v ustvarjalnost. Kristančičeva (2002, po Lešnik Mugnaioni, 

Koren, Logaj in Brejc, 2009) jo imenuje zdrava agresija, sem pa uvršča samopotrjevalno, 

igrivo, nagajivo (športno-rekreativno), obrambno in biološko-adaptivno agresijo. Obrambno 

in biološko-adaptivno agresijo lahko slikovito prikažemo kar s primeri istospolnih partnerjev 

in staršev. Cilj obrambne agresije je odpraviti nevarnost, ohraniti in zaščititi življenje, kar 

nenehno počnejo istospolni starši, ko z najrazličnejšimi strategijami ščitijo svojega otroka 

pred heteronormativnostjo družbe. Prav tako je za omenjeno populacijo značilna biološko-

adaptivna agresija, ki nastane kot reakcija na ogrožene človekove interese. Jasno je vidna v 

boju za enakopravnost pravic istospolnih parov in staršev.  

 

Agresija pa postane problematična, kadar je negativna (benigna agresija in neprilagojena 

maligna agresija). Ta je okrutna in uničujoča, rezultat pa je lahko tudi smrt sočloveka. Na 

kratko jo imenujemo nasilje. »Nasilje je izraz negativne agresivnosti, ki je destruktivna in 

uničujoča« (Lešnik Mugnaioni idr., 2009: 20).  

 

Velik vpliv pri nasilju imajo mediji. Ti določena nasilna dejanja naredijo za sprejemljiva in 

legitimna, druga pa ravno obratno, močno nesprejemljiva. Pri svojih naslovnikih (bralcih, 

                                                      
6
 Raziskava je bila izvedena med letoma 2002 in 2004. 
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gledalcih) lahko sprožijo vsaj kratkoročno povečano agresivnost. Kot že omenjeno je to 

razvidno na paradah ponosa, kjer prikažejo vse negativne možne oblike vedenja 

homoseksualcev, z namenom še bolj izobčiti to subkulturo. Prav tako je to vidno pri 

političnih bojih, ko politiki medije izkoristijo, da predstavijo kontroverzne teme (npr. 

homoseksualnost) tako, da družbo nahranijo le z moralno spornimi informacijami, tiste, ki pa 

bi predsodke dejansko zavrgle, pa zanemarijo. Dobršen del družbe pa ni dovolj zrel, da bi se 

o posamezni temi podučil z verodostojnimi viri informacij.  

7.1.1 Strukturno in institucionalno nasilje 

Napačna interpretacija življenjskih zgodb lahko velikokrat naredi krivico sočloveku. 

Izmišljene, nepreverjene in škodoželjne zgodbe privedejo do različnih zadržkov, strahov ali 

fobij, zaradi katerih se posameznik izogiba nadaljnjim stikom s sočlovekom. Tako smo v času 

po osamosvojitvi lahko spremljali diskriminacijo in zaničevanje drugih narodov iz bivše 

Republike Jugoslavije, beguncev ipd., ki so živeli v Sloveniji, danes podobno govorimo o 

Romih in ostalih družbenih izobčencih. Tudi homoseksualnost je še vedno področje 

netolerantnosti, diskriminacije, zaničevanja ter strukturnega in institucionalnega nasilja.  

 

Strukturno nasilje je statično, nevidno in tiho. Strukturno se imenuje, ker je vgrajeno v 

strukturo, sistem. Njegova ključna naloga je, da ohrani mirno stanje. Stereotipi in predsodki 

v veliki meri motijo normalno in mirno stanje. Če nevidni mehanizmi ne delujejo dovolj 

učinkovito proti njim, je potrebna še večja mera nasilnosti. Sodobna družba deluje brez 

posebne represije. Posamezniki, ki so tarče družbenih predsodkov, se sami izločijo različnim 

organizacijam in posegom, da bi drugačnost izničili in se prilagodili večini ali pa se izolirali. V 

okviru strukturnega nasilja prepoznamo tudi sovražni govor. Z njim razčlovečimo, ponižamo 

in prestrašimo posameznike ali skupino določene subkulture, pri ostalih posameznikih 

družbe pa spodbudimo nasilje in druge akcije, ki jih izvajajo nad njimi (Lešnik Mugnaioni idr., 

2009). 

 

Strukturno nasilje je v našem primeru vidno na več načinov. Najprej lahko izpostavimo 

dolgoletno tretiranje homoseksualnosti kot duševne bolezni. Vse duševne bolnike je 

potrebno zdraviti pri psihiatru. Prav tako, kakor je zapisano v teoriji, so nekateri 

homoseksualci sami poiskali pomoč psihiatra, saj so dejansko mislili, da je z njimi nekaj 
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narobe. Problem izoliranja in prilagajanja večini pa je viden tudi v sodobni družbi. Na primer 

vse otroke homoseksualcev v šolah obravnavajo pri socialnih pedagogih in ostalih 

strokovnih delavcih. Strokovnjaki z njimi opravljajo najrazličnejše pogovore in jim nudijo 

pomoč pri sprejemanju razkritja njihovih staršev. S tem jih avtomatično potisnejo v 

strukturno nasilje, saj jih ves čas obravnavajo kot žrtve.  

 

Sredstvo strukturnega nasilja je institucionalno nasilje. Znano je, da so vzgojno-

izobraževalne institucije najbolj totalno nasilne. S svojimi »mehanizmi delovanja prisilijo, 

jemljejo svobodo, usmerjajo h komformnemu vedenju in disciplinirajo« (Lešnik Mugnaioni 

idr., 2009: 26). Vse ključne institucije družbe so nasilne, čeprav njihovo nasilje lahko uvrstimo 

med zdravo agresijo (npr. zdravljenje bolezni v bolnišnici – bolniki morajo ves čas nositi 

predpisana oblačila, imajo omejen čas obiskov, določen čas vstajanja, hranjenja ipd. v 

zameno za uspešno zdravljenje). Uporabnik in institucija imata prav poseben odnos; šibkejši 

kot je uporabnik, lažje ga je institucionalno zlorabljati. Institucije so pomembne družbi, da 

prek njih nevtralizira odklonskosti.  

 

Institucionalnem nasilju so najbolj izpostavljeni prav otroci homoseksualcev v okviru 

delovanja šole (o svoji družini ne morejo govoriti odkrito, svoje družine ne prepoznajo v 

učbenikih, niti o njej ne spregovori njihova učiteljica …).         

7.2 Homofobija v šoli 

Šolsko okolje je heteronormativno in kot tako odlično za različne vrste homofobičnega 

nasilja. Znano je, da kar 23 % nasilnih dejanj storijo sošolci. Stopnja nasilja je največkrat 

povezana s tišino o tem vprašanju (Švab in Kuhar, 2005). Mnogi so mnenja, da pogovor o 

homoseksualnosti sodi med spolno vzgojo in s tem avtomatično prestavimo temo v višje 

razrede osnovne šole, če ne celo v srednjo šolo. Četudi pa bo tema obravnavana, bo 

največkrat še vedno omenjena med spolnimi bolezni v povezavi z virusom HIV ali pa bo 

razumljena kot promocija homoseksualnosti in ne kot podajanje znanja. Današnja šola torej 

ne nudi dovolj informacij o homoseksualnosti iz takih ali drugačnih razlogov. Problem pri tem 

pa je, da homoseksualnosti ne moremo razumeti zgolj kot spolne usmerjenosti in spolnega 

akta, ampak jo lahko povežemo z drugimi družbenimi razmerji v zvezi s to temo (npr. govor o 

družinskih oblikah, odnosih v družini, ljubezni, vrstniškemu nasilju). Tako bi temo lahko 
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uvrstili že v sam začetek osnovnega šolanja, če ne celo v vrtce, ko se z otroki oziroma učenci 

pogovarjamo o družinah. Noben učbenik pa ne prikazuje današnje družinske pluralizacije in 

ne vključuje istospolne družine; pa ne samo te, lahko bi rekli, da mnogo otrok svoje družine 

ne prepozna v njih in so zato diskriminirani.  

 

Če že zamudimo prvo triletje, lahko temo ponovno uvrstimo v 5. razred osnovne šole, ko se z 

otroki pogovarjamo o drugačnosti in strpnosti v okviru družboslovja. Prav tako pa v 

učbenikih teme o homoseksualcih ne zaznamo. S tem prikrito izvajamo homofobijo na 

otroke, ki živijo v družini homoseksualcev ali pa na tiste, ki imajo kakšnega v svoji bližini.  

 

Homofobija pa je v šoli največkrat prisotna v obliki zmerljivk (npr. »peder«). Učitelj mora na 

te besede ustrezno odreagirati in takoj narediti stvari konec, saj drugače lahko nasilno 

dejanje vodi v izolacijo in izključenost učenca, kar pa lahko v razvoju privede do težjih 

psihosocialnih težav (depresije, izogibanja nenaklonjenemu okolju, zlorabe opojnih substanc) 

(Kogovšek Šalamon, 2011).   

 

Nekateri mladi pa sploh ne doživijo neposrednih napadov nase ali na svojo družino, 

homofobično nasilje pa je praktično del njihovega vsakdanjika. Vedno se morajo glede na 

situacijo odločati, ali in komu bodo v šoli zaupali o svoji družini, sprejemati morajo sovražni 

govor pri temi o istospolnosti, velikokrat jih je strah in sram zaradi realne družbene situacije, 

če so v šoli na primer neuspešni, se učitelji sklicujejo na istospolnost staršev … Okolica 

otrokom vedno sporoča, da so drugačni (Zaviršek in M. Sobočan, 2012).  

7.3 Ravnanje s homofobijo v šoli 

Najprej je potrebno izobraziti šolski kader. Znano je, da tisti, ki imajo znanje o 

homoseksualnosti in se srečajo s svojimi predsodki, razčistijo svoje poglede na 

homoseksualnost in družino znotraj nje. Do otrok, ki so del istospolne družine, so 

senzibilnejši. Pa ne samo do njih, pač pa tudi do drugih oblik diskriminacije (npr. do Romov). 

Omenjeni učitelji bodo prepoznali mesta v učnem načrtu, kjer lahko temo predstavijo, 

predstavili pa jo bodo strokovno in ne kot promoviranje homoseksualnosti.  
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Učitelji v šolah morajo biti zavezniki otrok, kadar so ti tarče zbadanj in diskriminacije. Če se 

pojavijo večje težave, morajo ob njih ustrezno odreagirati. Najprej je smiseln pogovor s 

posamezniki, nato pogovor v razredu, pogovor s starši in šele nato usmeritev v šolsko 

svetovalno službo. Ko enkrat učenca usmerimo k svetovalnim delavcem šole, damo njemu in 

ostalim jasno vedeti, da ločujemo med njim in drugimi, da obstajajo neke razlike med njimi, 

zaradi katerih je »on« postal »problem« in tarča zbadanj. Učitelj naj bo strokoven, v okviru 

strokovnosti pa naj vsem učencem zagotovi enake možnosti za učenje in dobro počutje v 

šoli.  

Pomemben člen v pogovoru o homoseksualnosti pa so zagotovo istospolni starši. Otroke 

morajo pripraviti na to, da so ponosni na svojo družino in da znajo v šoli in okolici povedati, 

da se dobro počutijo v njej, ne glede na netolerantnost družbe. Če pride do zbadanj, morajo 

otroku pomagati najti ustrezne besede, s katerimi se lahko postavi v bran svoji družini 

(Zaviršek in M. Sobočan, 2012).  

 

Tudi ostali starši so pomembni v verigi, ki vodi k normalizaciji istospolnih družin. Otrok je 

radovedno bitje; ko se bo npr. v realnosti, reviji ali knjigi srečal s tovrstno družino, bo najprej 

svoje starše povprašal o tem. Odkrit pogovor z njim je zato vedno možnost za zmanjšanje 

predsodkov in povečanje strpnosti. Starši naj razložijo otrokom to tako, da ta družina živi 

tako kot njihova; otroka imata lahko rada dva očeta, dve mami ali mama in oče. Zjutraj bo 

vsak od staršev poskrbel, da bo otrok pravočasno vstal, se pripravil za šolo, preživel 

dopoldne v šoli, popoldan pa se bodo skupaj igrali, odšli na igrišče ali izlet, zvečer pa spat. 

Pomembna je kvaliteta starševskega odnosa in ljubezni, ne pa seksualno življenje družine. 

Kateri starši pa razlagajo svojim otrokom, na kakšen način drug drugega zadovoljijo v okviru 

posteljnih aktivnosti?!      

7.4 Formalno ravnanje pri homofobiji v šoli 

Homofobično nasilje JE V ŠOLI; pojavlja se v obliki tišine (o tem se ne govori), nenehno se 

otroke sprašuje o njihovi družini in s tem poudarja njihovo drugačnost, se jih pomiluje ali pa 

otroci postanejo tarče zmerljivk sošolcev. Učiteljice ne priznavajo otrokovih socialnih staršev, 

otrokom dajejo slabše ocene in opažajo, da njihov intelektualni razvoj zaostaja na račun 

tega, da otrok živi brez očeta/matere (Zaviršek in M. Sobočan, 2012). Kaj pa sedaj? Če je mož 

nasilen do svoje žene, vemo, kaj se da v tem primeru storiti. Če isti mož izvaja fizično ali 



 

28 
 

psihično nasilje nad svojimi otroki, tudi vemo, katere službe so pristojne za nadzor in 

obravnavo primera. Kaj pa v našem primeru? Na kateri zakon naj se sklicujemo?  

 

V šolski zakonodaji se pojavlja samo Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki 

v 2. členu »prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo ter nadlegovanje na osnovi 

katerekoli osebne okoliščine, vključno s spolno usmerjenostjo« (Kogovšek Šalamon, 2011: 

118). Na osnovi tega zakona naj bi šolski inšpektorat izvajal nadzor organizacije in dejavnosti 

vzgojno-izobraževalnih ustanov (vrtcev, osnovnih šol, glasbenih šol, srednjih tehniških šol, 

strokovnih šol, gimnazij, višjih strokovnih šol, zavodov, organizacij in zasebnikov). Inšpektorat 

se lahko izreče za nepristojnega, kakršna je pogosta praksa. Pri anonimnih prijavah je bilo 

leta 2011 dobrih 23 % kršitev (85 očitanih kršitev od skupaj 367 kršitev), ki niso bila v 

pristojnosti inšpektorata; iz letnega poročila ni razvidno, za katere primere neuresničevanja 

pravic in dolžnosti otrok gre (Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport, 2011). Šolski 

inšpektorat se izreče za nepristojnega in enostavno zraven pripiše, naj stranka zadevo naslovi 

na drugo pristojno inšpekcijo. Besedna razlaga te določbe pa pravzaprav ne poda nobene 

pristojne inšpekcijske službe na tem področju. Drugi razlog za nepristojnost inšpektorata pa 

je sklicevanje na dejstvo, da dejanje ni bilo izvedeno v kontekstu organizacije in dejavnosti 

vzgojno-izobraževalne ustanove (npr. gre za zbadanja sošolcev med odmori) (Kogovšek 

Šalamon, 2011).  

 

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (2012) na svoji spletni strani med 

nalogami navaja, da med drugim opravlja tudi nadzor uresničevanja pravic ter dolžnosti 

otrok in udeležencev izobraževanja. Za leto 2011 je bilo pri rednih nadzorih takih kršitev 24 

% (78 od skupaj 325), pri izrednih nadzorih pa 246 primerov oziroma tretjina vseh. Od tega 

kar 21 % omenjenih kršitev ni sodilo v stvarno pristojnost šolske inšpekcije; razlogi zraven 

niso navedeni. Na področju osnovne šole je bilo s področja uresničevanja pravic in dolžnosti 

otrok 138 očitanih kršitev, od tega potrjenih 41. V okviru uresničevanja pravic in dolžnosti 

otrok je v osnovni šoli največ kršitev v zvezi s časovno obremenjenostjo otrok (67 %), 50 % 

primerov se sklicuje na neuporabo potrjenih učbenikov in 43 % na nasilno vedenje 

strokovnih delavcev šole.  
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V osnovni šoli lahko ločimo dve skupini, ki sta izpostavljeni homofobičnemu nasilju. Najprej 

omenimo učitelje; ti so zaščiteni z omenjeno določbo, prav tako pa jih dodatno ščiti še Zakon 

o delovnih razmerjih (Kogovšek Šalamon, 2011). Kljub vsemu pa je zanimivo, da je v osnovni 

šoli razkritih malo učiteljev (pri 6,1 % vprašanih vedo za homoseksualno identiteto sodelavca 

vsi sodelavci, v 39,4 % so učitelji homoseksualci razkriti le pred določenimi sodelavci, v 51,5 

% pa so učitelji nerazkriti na svojem delavnem mestu) (Magić, 2011).  

Druga skupina so učenci sami. Ščiti jih že prej omenjeni 2. člen Zakona o uresničevanju 

načela o enakem obravnavanju, na nek način pa so zaščiteni tudi z Zakonom o osnovni šoli, 

kjer je v 2. členu zapisano: »Cilj osnovnega izobraževanja je učenje o medsebojni strpnosti, 

spoštovanju različnosti in sodelovanju z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin ter preko njega razvijanje sposobnosti življenja v demokratični družbi« (Kogovšek 

Šalamon, 2011: 122). Vemo, da je v šoli (zlasti v okviru odmorov) prisotnih ogromno oblik 

nestrpnosti sošolcev; gre za tiste, ki se tičejo posameznika samega (npr. zbadljivke na račun 

debelosti, neuspešnosti na različnih področjih ipd.) in tiste, ki se sklicujejo na okolje, v 

katerem otrok živi (npr. zbadljivke kot so »kmetavzar« v primeru, če se starši ukvarjajo s 

kmetijstvom; »čefur« za otroke iz ostalih držav bivše Republike Jugoslavije, »cigan« za otroke 

Romov ipd.). V primeru otroka iz istospolne družine so zbadljivke, kot sta na primer »peder«, 

»lezbača« ipd., žaljive kot ostale druge, imajo enako besedno moč in so po navadi rezultat 

konfliktne situacije. Trdimo lahko le, da morda otroke, na katere so naslovljene, bolj 

prizadenejo. Navsezadnje so otroci istospolnih staršev vedno v strahu, kako jih bo okolica 

sprejela in tovrstne reakcije stvari le še poslabšajo.  

 

Vprašanje je, kako se s temi težavami sooča šola sama. Če pregledamo šolske pravilnike, v 

njih ni omenjena diskriminacija v zvezi s spolno usmerjenostjo staršev učenca. Prav tako je za 

nasilje zapisano le, da ni dovoljeno. Besede homofobija ni zaznati v nobeni obliki. Tudi če 

učitelj zazna homofobične reakcije, najbrž nanje odgovori v skladu s svojimi moralnimi 

prepričanji in strokovnimi argumenti. Malo je takih, ki bi se po »nepotrebnem« izpostavljali 

pred starši in vodstvom šole, zato so ti primeri še vedno prezrti ali pa obravnavani v sklopu 

zmerljivk.       
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8 NAPOTKI ZA DELO V ŠOLI 

V poglavju Homofobija v šoli sem opisala konkretne primere vključevanja teme 

homoseksualnost in istospolne družine v učno snov; v učnem načrtu so nastavki za 

obravnavo istospolnosti v osnovni šoli, učitelji pa imajo kar nekaj zadržkov pri obravnavi te 

teme.  

 

Največji problem so zagotovo starši in njihove reakcije. Spomnimo se samo objave zgodbe 

Očka avtorice Maje Lupša (2012) v Cicibanu in reakcijo staršev nanjo, ko so videli, da je tema 

zgodbe istospolna družina. Mnogi starši so grozili, da bodo prekinili naročnino na otroško 

revijo, po forumih so bili najrazličnejši komentarji nezrele družbe v prid propagandi proti 

Družinskemu zakoniku, če bi npr. vzgojitelji zgodbo brali v vrtcih, bi starši otroke prepisali v 

drug vrtec ... 

 

Obravnava teme je včasih problematična tudi s strani vodstva šole. Učitelji in učiteljice 

morajo biti velikokrat osebno pogumni in pokončni ljudje, da so lahko kos posledicam lastne 

strokovne avtonomije. Vedno gledajo na odzive okolice in se bojijo vnašati v obravnavo učne 

snovi kontroverzne teme (Zaviršek in M. Sobočan, 2012). 

 

Kje je tu avtonomija učitelja? Meja, do kje lahko starši posežejo, je določena z Ustavo 

Republike Slovenije: »Meja, kjer se v javni šoli konča upoštevanje pravice staršev do 

prepričanja in vzgoje, je v Sloveniji formalno določena z ustavo in vzpostavljena z vrednotnim 

okvirom človekovih pravic in z njimi povezanih dolžnosti« (Kovač Šebart, 2009, po Kogovšek 

Šalamon, 2011). Učitelj v šoli vzgaja učence tako, da jim ne vsiljuje svojih stališč. Imamo 

dvoje vrste vprašanj s tega področja. Najprej so tu vprašanja, ki jih empirično ni mogoče 

dokazati (obstoj Boga). Učitelj mora tu upoštevati pluralnost pogledov na religijo. Druga 

vprašanja pa so povezana s spoštovanjem človekovih pravic in dostojanstva. Sem sodi tudi 

tema o homoseksualnosti in istospolnih družinah. Učitelj mora zato jasno postaviti mejo med 

sprejemljivimi in nesprejemljivimi dejanji. Meja je jasna; to so vsa ravnanja, ki so nestrpna in 

ne spoštujejo človekovih pravic (Kovač Šebart in Krek, 2009).  

 



 

32 
 

Mnogi učitelji bi se teme najbrž lotili, če bi bil v kurikulumu zapisan jasen cilj, ki bi omenil 

obravnavo istospolne družine. To pa po Takács (2006, po Kogovšek Šalamon, 2011) ni 

potrebno, saj pravi, da je v družbi potreba po višji stopnji tolerance in ne po jasnem 

izobraževalnem cilju v osnovni šoli.   

 

Maljevac in J. Magić (2009) sta v svojem članku predstavila leta 2008 med mladimi izvedeno 

raziskavo na temo obravnavanja teme homoseksualnosti v šoli, ki jo je izvedlo Društvo 

Legebitra. Tema v šoli je sicer bila omenjena, vendar jo učitelji obravnavajo z zadržki in 

nesistematično. Po Lipkinu (1999, po Kogovšek Šalamon, 2011) je treba »moralno sporne« 

teme obravnavati tako, da pri posamezniku dosežemo takšno stopnjo moralne presoje, ki 

vključuje spoštovanje dostojanstva in pravic slehernega človeka. To storimo tako, da najprej 

posežemo na kognitivno raven in dokažemo nezadostnost argumentov posameznika za 

razrešitev moralnega konflikta.   

 

Še vedno pa smo v dilemi, kdaj in kako temo prvič obravnavati. Najbolj idealno se zdi, da jo 

vključimo v primeru, ko poučujemo otroka iz istospolne družine. Že iz razloga, da ga ne 

diskriminiramo, ga povprašamo o njegovi družini. V tem primeru je lažje osveščati tudi 

starše, saj so vrženi v situacijo, ko ima njihov otrok sošolca iz nenavadne družine.  

 

Kaj pa, če takega otroka ni med nami? Je smiselno »drezati v osje gnezdo« in sebe kot 

učitelja spravljati v neugoden položaj? Izkoristimo lahko temo drugačnosti in strpnosti, kjer 

se pogovarjamo o temnopoltih, revnih, lačnih otrocih iz Afrike, Romih, otrocih s posebnimi 

potrebami, muslimanih … Na tem mestu lahko omenimo tudi homoseksualce. Poudarimo, da 

se od nas razlikujejo po tem, koga ljubijo, vendar so kljub temu lahko dobri ljudje.  

 

Lahko pa se stvari lotimo tako, da učencem in njihovim staršem ponudimo možnost srečanja 

s homoseksualnim parom. Lahko bi dosegli nasprotni učinek in starše postavili v zadrego, 

počutili bi se ogrožene in s tem bi še bolj zasovražili istospolne pare in družine, lahko pa bi 

ugotovili, da so čisto navadni ljudje. Lipkin (1999, po Kogovšek Šalamon, 2011: 125) je 

mnenja, da mora homoseksualec zadostovati višjim standardom, da ga lahko ljudje 

tolerirajo; mora biti »kul«, »ful fajn«, »smešen«, »zabaven« …     



 

33 
 

8.1 Konkretni primeri prakse 

Zaviršek in M. Sobočan (2012) navajata nekaj konkretnih primerov, kako se lotiti obravnave 

teme o istospolni družini. Učitelj mora od samega začetka paziti pri jeziku; izbirati mora 

ustrezne izraze; najbolje je, da govorimo kar o starših in ne o mamah in očetih, prav tako o 

otrocih in ne npr. posvojencih ter uporabljamo ženska imena namesto izraza mačeha. Ko se 

pogovarjamo o družinski pluralizaciji, naj učenci sami naštejejo oblike družine, ki jih poznajo; 

svojo družino naj opišejo, poimenujejo njene člane in jo narišejo; na marsikateri risbi bomo 

lahko videli, da otroci v svojo družino vključujejo tudi živali. Nato naj sledi pogovor o starših, 

ki iz takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo imeti otrok. Učenci naj sami povedo, kako jih 

lahko dobijo in opišejo, zakaj je za posvojenega otroka ali otroka v reji to dobro. Smiselno je 

omeniti tudi družino, kjer sta starša ločena in živita z drugima partnerjema. Poudarimo, da 

imata starša otroka kljub temu še vedno rada. Otroci naj pripovedujejo o svoji družini, če 

seveda želijo. Ne smemo jih siliti k temu. Poiskati moramo skupne lastnosti vseh družin 

(varno zavetje, ljubezen, dobri odnosi, izleti, igre, razumevanje, odobravanje, pripravljenost 

poslušati …) in ustrezno poudariti tudi njihove razlike. Otroke povprašamo tudi, če poznajo 

primer otroka, ki ima dve mami ali dva očeta. Učenci naj povedo, kaj po njihovem te otroke 

skrbi. Odgovorijo naj na vprašanja ali in zakaj so srečni, kako jim lahko pomagamo, kaj 

moramo paziti, kadar se pogovarjamo o njenih/njegovih starših … V pomoč so nam lahko 

knjige o družinski pluralnosti; tema o istospolnih družinah je tako navedena že v vsaj dveh 

slovenskih prevodih7. Otroci tako vidijo, da obstajajo raznovrstne družine in da so tudi 

istospolne družine realnost.  

 

Temo lahko nadgradimo tudi s pogovorom o spolnih vlogah. Začnemo lahko kar tako, da 

povprašamo učence, če je katera mama doma in ne hodi v službo (poudarimo, da ne mislimo 

prehodne brezposelnosti). Primerjamo s preteklostjo (pogovor o pradedkih in prababicah; 

ugotovitev: mame so skrbele za gospodinjstvo in vzgajale otroke, očetje pa so hodili služit 

denar). Vprašamo, zakaj je danes drugače. Navežemo se na delitev dela; otroci 

pripovedujejo, kdo opravlja določena opravila doma. Vprašamo, če oče kdaj mami pomaga 

pospraviti hišo in na primer posesa tla. Zakaj to naredi? Poudariti moramo, da ji s tem 

                                                      
7
 Hoffmann, M. (2010). Velika knjiga o družinah. Didakta, Radovljica;  Schimel, L. (2008). Sosedje in prijatelji. 

Ljubljana: Škuc. 
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pomaga. Zakaj nekje obstajajo določena »ženska« in »moška« dela? Otroke vprašamo po 

njihovem mnenju o tem; naj povejo, zakaj je to dobro oziroma slabo. 

 

Prvi podatki o homoseksualnosti v šoli so po navadi v navezi s spolno vzgojo, ko je govor o 

spolno prenosljivih boleznih. Lahko temo omenijo tudi učitelji zgodovine v navezi s 

pedestrijo. Vsekakor pa je govor o homoseksualnosti izredno negativen. Če se bodo otroci s 

temo srečali že v prvih razredih osnovne šole in na pravi način, bodo strpnejši do okolice in 

posameznih primerov diskriminacije. Homoseksualnost moramo zato predstaviti čim bolj 

preprosto, da otroci oblikujejo čim manj predsodkov. Razložimo jim, da imamo radi lahko 

različne osebe in si temu primerno izkažemo tudi ljubezen. Obstajajo različni načini 

povezovanja dveh oseb: npr. partnerstvo. Vsak si partnerja izbira sam; nekomu so bolj všeč 

moški, drugim ženske, tretji pa so raje sami. Obstajajo tudi ženske, ki ljubijo ženske, in moški, 

ki ljubijo samo moške. Njihova ljubezen je podobna naši, zato jo moramo razumeti. Na tem 

mestu je ustrezno predstaviti tudi težave, s katerimi se soočajo pari zaradi netolerantnosti 

družbe in poudariti, da potrebujejo samo naše razumevanje in ne obsojanja.    
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9 EMPIRIČNI DEL 

9.1 Opredelitev problema 

Na podlagi študije primera sem preverila, kako učenec, ki živi v istospolni družini z dvema 

materama, deluje v šoli. Poskušala bom opredeliti, ali je učenec v šoli stigmatiziran zaradi 

odraščanja v istospolni družini ter v kolikšni meri se stigmatiziranega in odrinjenega zaradi 

tega počuti sam.  

 

Zanima me, kako dobro ga medse sprejemajo njegovi sošolci in sošolke ter kako sam meni, 

da je sprejet v njihovi sredi. Znano je, da je socialna vključenost bistvena za otrokovo 

pozitivno samopodobo. Preverila bom, kako socialno situacijo v razredu ocenjuje njihova 

razredničarka, prav tako pa bodo svoja stališča o vključenosti učenca iz istospolne družine v 

razredno skupnost 9. razreda izrazili tudi ostali učitelji, ki ga poučujejo.  

 

Učitelji bodo v moji raziskavi izražali svoja stališča o homoseksualnosti, istospolnih družinah 

in odraščanju otroka znotraj njih, saj je to nujno za razumevanje problema z vidika 

stigmatiziranosti učenca ter z vidika strukturnega in institucionalnega nasilja. Opredeljevali 

se bodo tudi o problematiki podajanja snovi v zvezi s homoseksualnostjo.  

 

Poskušala bom opredeliti učenca med samim učnim procesom; ne zanima me toliko 

intelektualni vidik, pač pa ravnanje s pričakovano stigmatizirano identiteto učenca samega v 

relaciji do šolskih obveznosti. Učitelji bodo podali svoje mnenje tudi o vzgoji dveh mater, 

posledično pa bodo ocenjevali, kakšne osebnostne lastnosti je učenec izoblikoval po skoraj 

dvanajstih letih bivanja z dvema materama.  

 

Zanima me tudi, v kolikšni meri učitelji zaznavajo homofobijo v šoli, v katerih oblikah se 

pojavlja in kdo jo uresničuje. Učitelji bodo prav tako opredelili mesto šolske svetovalne 

službe na tem področju, izrazili pa bodo tudi svoje strokovno mnenje o nujnosti sodelovanja 

z njo v primeru otroka iz istospolne družine.  
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Mnenje o otroku – njegovem osebnostnem, socialnem in intelektualnem razvoju – bosta 

podali tudi materi. Za razumevanje družinske situacije bosta orisali njune skupne začetke in 

preteklo heteroseksualno razmerje. Povprašala ju bom tudi o vsakodnevnem življenju njune 

družine, ki kaže na kvaliteto odnosov znotraj nje; vemo, da se težave iz okolja vedno 

odražajo tudi doma, zato bom z njima spregovorila tudi o težavah, s katerimi se soočajo vsak 

dan: o sprejetju med someščani, sosedi, prijatelji in družino, preživljanju prostega časa, 

dopustu in službi. Zanima me tudi, če so tradicionalne spolne vloge v istospolni družini res 

razdeljene bolj enakopravno in predvsem, kakšen je ključ do organizacije tovrstnega dela. Pri 

tem problemu bo ključna tudi vključenost otrok pri vsakodnevnih opravilih. Partnerici bosta 

odgovarjali na vprašanja o njuni družini in težavah, s katerimi se soočajo homoseksualci, ko 

se odločijo, da bodo oblikovali svojo družino. Opisali bosta tudi družino za »zaprtimi vrati« 

(kako preživljajo prosti čas, s kakšnimi problemi in težavami se soočata pri dveh odraščajočih 

otrocih in dojenčici), opredelili pa se bosta tudi do šole in navzočnosti homoseksualnosti v 

njej kot tematiki pri obravnavi snovi. Največ izkušenj s homofobijo imajo prav homoseksualci 

sami in ti jo po raziskavah zaznajo prej kot okolica, zato bom materi lezbijki povprašala o 

homofobiji ter ravnanju z njo in posledicami, ki jih homofobija pusti na celotni družini.    

9.2 Cilji 

Glede na predmet in problem raziskave sem postavila naslednje cilje:  

1. Preveriti ustreznost temeljnih očitkov heteronormativne družbe o vzgojenosti otrok v 

lezbični družini;  

2. preveriti pomen razkritja istospolne družine pred šolsko sfero (pred učitelji, šolsko 

svetovalno službo in ostalimi delavci šole ter starši drugih učencev); 

3. ugotoviti, ali in s kakšnimi težavami se soočajo šolski delavci pri poučevanju o 

homoseksualnosti in o istospolnih družinah;  

4. preveriti, če učitelji stigmatizirajo učenca zaradi istospolne usmerjenosti njegove mame;   

5. preveriti učenčevo vključenost v razred in druge šolske situacije; 

6. ugotoviti, ali in kako je prisotna homofobija na konkretni osnovni šoli. 
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9.3 Hipoteze 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze. 

1. Razmerje mater lezbijk je kratkotrajno in negotovo ter kot tako predstavlja grožnjo za 

vzgojo otrok. 

2. Biološka mati Daliborka in socialna mati Darja vzgajata otroka v homoseksualca. 

3. Lezbični materi sta s strategijo pozicioniranja sami potisnili Žigo v vlogo žrtve, saj učitelji 

ne marajo, da jim starši s pozicije sugerirajo, kako in o čem naj poučujejo njihovega 

otroka.  

4. Žiga je zaradi odraščanja v istospolni družini čustveno labilen in nesamozavesten ter 

pretirano nežen in občutljiv; zaradi omenjenih lastnosti je nesamoiniciativen pri 

vključevanju v raznovrstne aktivnosti v in po šoli.   

5. Žiga ima težave s sklepanjem prijateljstev, kar se posledično odraža v njegovem nizkem 

sociometričnem statusu. 

6. Žiga je z odraščanjem v istospolni družini pridobil večjo strpnost do vrstnikov v 

primerjavi z njegovimi sovrstniki in se ni seznanil z delitvijo dela po spolu. 

7. Izkušnje učiteljev z istospolno družino so tiste, ki preprečujejo strukturno in 

institucionalno nasilje do Žige v šoli. 

8. Žiga je v šoli vsak dan deležen verbalnih homofobičnih reakcij s strani drugih 

udeležencev. 

9. Učitelji niso dovolj usposobljeni in se ne čutijo avtonomne za poučevanje o 

homoseksualnosti; avtonomijo bi jim omogočal v učnem načrtu zapisan jasen cilj, 

potrebovali pa bi tudi dodatna izobraževanja na to temo in nekoga, ki bi jih ščitil pred 

reakcijami drugih staršev. 

10. Sodelovanje s šolsko svetovalno službo je v Žigovem primeru nepotrebno etiketiranje.  

9.4 Raziskovalna metoda 

Glavna raziskovalna metoda je študija primera. Z njo sem predstavila življenjsko situacijo 

učenca, ki živi v istospolni družini že dvanajst let. Študij primerov je več vrst; uporabila sem 

intrinzično, sprva eksplorativno, nato pa deskriptivno etnografsko študijo primera ali 

mešano študijo primera.  
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Za etnografsko študijo primera je po Fraenkelu in Wallenu (1990) značilen poudarek na 

dokumentiranju, opisu ali portretiranju vsakodnevnih izkušenj in doživetij posameznikov. 

Sagadin (2004: 94) pravi, da te »deskripcije zajamejo tudi socialno atmosfero šolskega 

razreda oziroma oddelka, intelektualne ali emocionalne izkušnje in doživetja učencev, način 

učiteljevega ukrepanja in reagiranja do učencev različnih narodnosti, spolov ali sposobnosti 

itd.« Etnografija se po D. Mertens (1998, po Sagadin: 94) osredotoča na razumevanje kulture 

(v našem primeru razreda) iz perspektive »insiderjev« in »outsiderjev«.  

 

Moja študija primera je tudi intrinzična, saj me zanima posameznik – učenec Žiga. »Z 

intrinzično študijo primera zajamemo primer, ki nas zanima sam po sebi in ga želimo 

raziskati; njegova izbira je v tem smislu vnaprej določena« (Sagadin, 2004: 96). Prav tako je 

moja študija primera tudi eksplorativna; omogočila sem si vpogled v strukturo pojava. Za 

začetek je bila dovolj splošna ideja, terensko delo in zbiranje podatkov pa sta mi omogočila 

nadaljnje natančnejše raziskovanje. S tem je študija primera prešla v določnejše opisovanje 

in zato v deskriptivno študijo primera, kar pomeni, da je na ravni opisovanja pojavov, 

vključuje pa tudi oblikovanje hipotez o vzročno-posledičnih odnosih (Sagadin, 2004).    

9.4.1 Vzorec 

Moj vzorec sestavlja 26 učencev 9. a razreda OŠ Marije Vere v Kamniku v šolskem letu 

2012/13. Od tega je 12 deklet in 14 dečkov, starih 14 in 15 let.   

 

V raziskavo je vključena tudi njihova razredničarka Darja Čermelj, prav tako pa ostalih osem 

učiteljev, ki v tem letu poučujejo učenca iz istospolne družine. Prevladujejo učiteljice (teh je 

skupaj z razredničarko osem), učitelj je le en, in sicer gre za učitelja športne vzgoje.  

Učitelje sem razvrstila v tri starostne skupine glede na dobo poučevanja (učitelje začetnike, 

zrele učitelje in dolgoletne učitelje).  

 

Poleg šole pri raziskavi sodelujeta tudi učenčeva biološka mati Daliborka, stara 40 let, 

poročena v Kamnik, in njegova socialna mati Darja, stara 39 let, po izvoru Kamničanka; obe 

sta lezbijki. V razmerju sta že 12 let, od tega sta skoraj 6 let poročeni.      
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9.4.2 Pripomočki 

V diplomskemu delu sem uporabila različne pripomočke za raziskovanje študije primera, saj 

želim, da so podatki pridobljeni na različne načine in kot taki zanesljivejši.  

9.4.2.1 Intervju z istospolno družino 

Uporabila sem nestandardizirani polstrukturirani intervju; 71 vprašanj sem pripravila vnaprej 

in jih razdelila v 6 sklopov (istospolno partnerstvo, družina, poklic in reakcije sodelavcev, 

otroci v istospolni družini, otroci istospolnih partnerjev v šoli, homofobija in homofobično 

nasilje). Vrstni red in vsebino vprašanj sem sproti prilagajala situaciji – vprašanja sem bodisi 

spreminjala, bodisi jih izpuščala ali pa po potrebi celo dodala. Samo tako sem lahko dobila 

globinski in celostni pogled na istospolno družino. Vnaprej razdeljena vprašanja po sklopih so 

bila odlična smernica za povezovanje teorije s prakso; teorija je bila tudi edina oporna točka, 

saj se prej še nikoli nisem realno srečala s primerom istospolne družine. Opiranje nanjo je 

bilo zato zelo smotrno, saj sem intervju lahko sestavila ter izvedla strokovno in objektivno. 

9.4.2.2 Intervju z razredničarko 

Tudi intervju z razredničarko je po tipu nestandardizirani polstrukturirani. Prav tako sem 37 

vprašanj pripravila vnaprej, razdelila sem jih v 9 sklopov (stališča učiteljice, konkreten primer 

v razredu, sodelovanje s šolsko svetovalno službo, reakcije sošolcev, homofobija, reakcije 

staršev, vključevanje teme homoseksualnost v snov, stališča ostalih delavcev šole, nasveti 

bodočim učiteljem ali učiteljem, ki se bodo s to temo še srečali). Nestandardizirani intervju 

mi je služil kot pripomoček za pridobitev čim več informacij v zvezi z delovanjem učenca iz 

istospolne družine v šoli, hkrati pa mi je predstavil tudi poglede, strahove in pomisleke 

razredničarke o tej temi. Iz intervjuja je mogoče razbrati tudi nasvete za študente in učitelje, 

ki se s to problematiko še niso srečali.   

9.4.2.3 Ocenjevalna lestvica za razredničarko in učitelje, ki poučujejo učenca iz istospolne 

družine 

Ocenjevalna lestvica je namenjena razredničarki in učiteljem, ki v šolskem letu 2012/13 

poučujejo učenca, ki prihaja iz istospolne družine. Gre za numerično-deskriptivno 

petstopenjsko ocenjevalno lestvico; za pet stopenj sem se odločila, ker se učitelji z njimi 

srečujejo vsak dan, poleg ocen pa jim bodo v pomoč tudi opisi; ocena 5 pomeni, da se s 

trditvijo učitelji popolnoma strinjajo, ocena 4, da se z njo strinjajo, ocena 3, da se z izjavo 
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deloma strinjajo, ocena 2, da se s trditvijo ne strinjajo in ocena 1, da se z njo popolnoma ne 

strinjajo.  

Ocenjevalna lestvica je sestavljena iz 9 sklopov (stališča do homoseksualnosti, istospolne 

družine in otrok v njej, pouk in homoseksualnost, vključenost učenca v pouk, učenec in pouk, 

vzgojenost otroka iz istospolne družine, osebnostni razvoj otroka, sodelovanje s šolsko 

svetovalno službo, vodstvo šole, homofobija). Trditve so razdeljene v sklope zaradi večje 

preglednosti, lažjega izpolnjevanja in lažje obdelave podatkov.     

9.4.2.4 Sociometrična tehnika 

Sociometrična tehnika je namenjena učencu in njegovim sošolcem, z njo pa želim preveriti 

učenčevo vključenost v matično razredno skupnost. Rezultate sociometrične tehnike sem 

zbirala z vnaprej natisnjenim vprašalnikom (glej Prilogo 1), ki ga je učencem izročila 

razredničarka na razredni uri. Učenci so si lahko zamislili realno situacijo, da gredo na šolsko 

ekskurzijo in da učitelje zanima, s kom bi oziroma ne bi sedeli na avtobusu, saj je vožnja 

dolga.  

9.4.3 Postopek zbiranja podatkov 

Pri zbiranju podatkov na temo vključenosti otroka iz istospolne družine v šoli sem že na 

začetku naletela na ogromno težav. Najprej sem si zadala cilj, da bom našla vsaj pet otrok, ki 

prihajajo iz istospolne družine in z družinami opravila intervjuje, v šoli pa izvedla 

sociometrično tehniko. Zadeve sem se lotila tako, da sem na vse ljubljanske šole poklicala in 

jih preko telefona povprašala, če na šoli obstaja učenec iz istospolne družine. Nekje so moj 

klic dobro sprejeli, na šolah v strogem centru Ljubljane pa zelo slabo. S tovrstno metodo sem 

našla tri učence, ki so ustrezali mojemu opisu, vendar pa so na šolah sodelovanje takoj 

zavrnili.  

Odločila sem se, da poskusim stopiti v kontakt z družinami samimi. Včlanila sem se v Društvo 

Rozalija in na forumu pod temo zapisala prošnjo za sodelovanje. Nanjo se nobena družina ni 

odzvala. V nadaljevanju sem kontakt navezala z medijsko znano predstavnico istospolne 

družine Majo Šorli. Otrok je žal premajhen, da bi lahko sodeloval v moji raziskavi, prosila pa 

sem jo, če me lahko priporoči drugim družinam. Tudi tu nisem bila uspešna. Medtem pa je 

prijateljica v televizijski oddaji Gospodinje pojejo zasledila lezbijko, ki je na televiziji odkrito 

spregovorila o svoji družinski situaciji. Junija 2012 sem ji poslala zasebno sporočilo na 
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socialno omrežje Facebook. Končno smo se septembra 2012 dogovorili za intervju. Daliborko 

in Darjo sem prosila, če me lahko priporočita drugim družinam, vendar sta mi intervjuvanki 

kar takoj povedali, da so družine prenasičene z raziskovanjem. Raziskovanje jih niti ne moti 

tako zelo, pač pa dejstvo, da se toliko angažirajo in razkrijejo svojo zasebnost, takšnih 

rezultatov, kot bi jih pa istospolne družine želele v družbi v zameno, pa kar ni. Po 

trimesečnem nauspešnem čakanju, da se bo na mojo prošnjo odzvala še kakšna družina, sem 

se odločila, da bom izvedla študijo primera.  

 

V nadaljevanju sem z zelo slabimi pričakovanji pisala razredničarki. Na moje presenečenje 

sva se takoj dogovorili za intervju v novembru 2012, med intervjujem samim pa je takoj 

pristala na nadaljnje sodelovanje s ciljem, da mi omogoči končanje študija. V razredu je zame 

izvedla sociometrično tehniko, katere rezultate mi je posredovala januarja 2013. 

Predvidevala sem, da bo učenec iz istospolne družine izoliran posameznik, na vprašanje 

Zakaj? pa sem želela preveriti z intervjuji njegovih sošolcev, vendar se zaradi neresnosti in 

nepripravljenosti sodelovanja učencev ter nedostopnosti do njih za to nisem odločila. O tem 

sem zato sklepala iz ocen učiteljev. Ti so dobili numerično ocenjevalno lestvico, katero so 

izpolnili v januarju 2013.  

9.4.4 Postopek obdelave podatkov 

S pomočjo telefona sem posnela polstrukturirana nestandardizirana intervjuja. Sprva sem ju 

natipkala v pogovorni obliki, tako kot sta bila izrečena, nato pa odpravila slovnične napake in 

intervjuja oblikovala tako, da ju bralec lahko nemoteno bere. Intervjujema sem dodala tudi 

sprotne opombe, ki opisujejo obrazno mimiko in druge kretnje telesa, posledično pa kažejo 

na zadržke, zadrego ali pa sproščenost; pri interpretaciji so lahko ključnega pomena.  

Transkripciji obeh intervjujev sta med prilogami.  

 

S postopkom konceptualizacije sem besedilo razčlenila in oblikovala enote. Izločila sem za 

našo analizo nepomembne stavke, nato pa sem v posamezni enoti kodiranja določila bistvo 

in ga poimenovala s kratkim imenom – kodo. V nadaljnji kvalitativni analizi sem primerjala 

kode med seboj in jih združila v kategorije. Kategorije sem oblikovala z abstrahiranjem 

skupnih značilnosti večih različnih opisov. Med kodami in kategorijami sem izbrala najbolj 

relevantne glede na naše cilje in hipoteze.   
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Pri podatkih, pridobljenih z ocenjevalno lestvico, sem, glede na to, da je naša ocenjevalna 

lestvica numerično-deskriptivna, za ponderje uporabila kar izražene ocenjevalne stopnje. Ker 

je več ocenjevalcev ocenjevalo posameznika, sem za vsako karakteristiko iz ocen izračunala 

aritmetično sredino ter jo uporabila kot posameznikov rezultat za posamezno karakteristiko. 

Ker pa aritmetične sredine niso nujno pravi pokazatelj posameznikovega rezultata, sem pri 

analizi in interpretaciji upoštevala še moduse, tam kjer pa bo potrebno, pa ocene 

posameznih učiteljev.   

 

Za ugotavljanje položaja učenca iz istospolne družine v razredu sem uporabila sociometrično 

tehniko, rezultate pa sem prikazala s sociomatriko in sociogramom. Iz podatkov sem 

izračunala sociometrični status posameznikov, indeks kohezivnosti razreda ter socialno 

preferenčnost in vpliv Žige. 
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9.5 Rezultati študije primera  

9.5.1 Rezultati sociometrične tehnike  

Rezultate sociometrične tehnike sem najprej razvrstila v dve ločeni tabeli, in sicer v 

sociomatriko pozitivnih in sociomatriko negativnih izbir. Pri obeh sociomatrikah je bilo 

izbiranje omejeno na tri izbire. Prvo izbiro sem v tabeli zabeležila s številko 1, drugo z 2 in 

tretjo s številko 3. Pri nekaterih učencih se pojavljata le 2 izbiri; do tega je prišlo zato, ker so 

učenci izbirali tudi učence iz paralelke, s katerimi preživijo ogromno časa, saj so skupaj pri 

nivojskem pouku pri matematiki. Drugi razlog za dve izbiri pa je nejasnost mojega drugega 

vprašanja. Sociomatriki sta priloženi v prilogah (glej Prilogo 2 in Prilogo 3).   

 

Z oranžno barvo sem označila polja vzajemnih izbir ne glede na to, ali sta bili izbiri enaki tudi 

po številčni vrednosti. Nato sem pri vsakem učencu seštela vse izbire in tudi vse vzajemne 

izbire. Iz dobljenih vsot in ostalih podatkov sem nato po spodnji enačbi (glej Sliko 1) 

izračunala sociometrične statuse posameznika; višji kot je sociometrični status 

posameznika, bolj je priljubljen ali nepriljubljen v skupini.  

 

Slika 1: Enačba za računanje sociometričnega statusa posameznika 

Glede na vrednost sociometričnega statusa lahko oblikujemo tri skupine učencev; v prvem so 

učenci z nizkim sociometričnim statusom (sociometrični status je nižji od 0,90), v drugega 

sodijo učenci s srednjim sociometričnim statusom (sociometrični status je med 0,90 in 1,19) 

in v zadnjega uvrščamo učence z visokim sociometričnim statusom – ta je višji od 1,20. Te 

številke veljajo za skupine med 20 in 30 posamezniki. 

 

Podobno lahko interpretiramo tudi povezanost celotne skupine posameznikov. V tem 

primeru izračunamo indeks kohezivnosti (glej Sliko 2); če je ta nižji od 0,40, velja za skupino 

šibka povezanost, če ta znaša med 0,40 in 0,60, je skupina srednje povezana, indeks 

kohezivnosti višji od 0,60 pa velja za visoko povezane skupine. Tudi te številke veljajo za 

skupine med 20 in 30 posamezniki.  
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Slika 2: Enačbi za računanje indeksa kohezivnosti 

 

Kombinirana uporaba pozitivnega in negativnega kriterija pa nam omogoča razločevanje 

posameznikov na dve dimenziji; ugotavljamo lahko posameznikovo socialno preferenčnost 

(kako všečen je posameznik v skupini) in njegov socialni vpliv (kakšna je njegova socialna 

opaznost). Tako lahko posameznike razdelimo med priljubljene, zavrnjene, prezrte, 

kontroverzne ali povprečne (Zupančič, Gril in Kavčič, 2001). 

 

Žiga je bil deležen ene pozitivne izbire; ta je bila sicer vzajemna, kar pomeni, da ima med 

sošolci prijatelja in osebo, kateri lahko zaupa. Svojo izbiro je utemeljil z besedami: »Pri njem 

mi ni dolgčas, me nasmeji, jaz pa njega. Je smešen in je moj prijatelj.« Po izračunu dosega 

srednji sociometrični status, ki znaša 0,92. Tak sociometrični status v tem razredu dosega še 

5 učencev, 2 nižjega, ostalih 18 pa dosega višje sociometrične statuse, vendar moramo 

poudariti, da noben učenec ne dosega visokega; najvišji sociometrični status pri pozitivnem 

izbiranju znaša 1,04.   

 

Pri negativnem izbiranju sta Žigo izbrala dva sošolca; ena izbira je bila prva in je utemeljena z 

besedami sošolca: »Ni družaben.« Druga izbira z besedami ni podkrepljena, saj tega od 

učencev nisem zahtevala.  

Žiga je pri negativnem izbiranju dosegel srednji sociometrični status 0,96. Tak sociometrični 

status dosegajo še 3 njegovi sošolci, 14 sošolcev dosega nižje, ostalih 8 pa dosega višje 

sociometrične statuse; 4 od njih dosegajo visoki sociometrični status, kar pomeni, da so 

najmanj zaželeni v razredu.  

 

Žiga je od svojih sošolcev prejel 1 pozitiven glas (torej zp znaša 1) in 2 negativna (torej zn 

znaša 2). Njegova socialna preferenca (zp – zn) je nizka; znaša – 1 in ga s tem uvršča v razred 

povprečnih (če bi bila vrednost nižja od – 1, bi se učenec uvrstil med zavrnjene). Žigov 

socialni vpliv (zp + zn) je visok in dosega vrednost 3, s tem pa Žiga sodi med kontroverzne 

posameznike v svoji skupini. Klasificiranje učenca je razvidno iz spodnje tabele.   
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Sociometrična skupina Socialna preferenčnost (zp – zn) Socialni vpliv (zp + zn) 

PRILJUBLJENI (zp – zn) > 1,0 zp > 0 in zn < 0 
ZAVRNJENI (zp – zn) < – 1,0 zp < 0 in zn > 0 
PREZRTI zp < 0 in zn < 0 (zp + zn) < – 1,0 
KONTROVERZNI zp > 0 in zn > 0 (zp + zn) > 1,0 
POVPREČNI 1,0 ≥ (zp – zn) ≥ – 1,0 1,0 ≥ (zp + zn) ≥ – 1,0 

zp – standardizirane pozitivne izbire   zn – standardizirane negativne izbire 

Tabela 1: Sociometrične skupine glede na socialno preferenco in socialni vpliv posameznikov 

 

Indeks kohezivnosti razreda pokaže, kako povezan je razred. Ta v 9. a znaša 0,46; s tem se 

razred uvršča v srednje povezano skupino in zato ni čudno, da med učenci ni posameznika, 

ki bi dosegal visok sociometrični status. Povezanost skupine sem prikazala tudi grafično z 

dvema sociogramoma. V obeh so dečki predstavljeni s kvadrati, deklice pa s krogi. V likih so 

črke, ki služijo označevanju učencev. Žiga je označen s simbolom ☺. Enosmerne izbire (tako 

pozitivne kot negativne) so označene s polno oranžno črto in puščico, ki kaže na izbrano 

osebo, vzajemne izbire pa s polno zeleno črto s puščicama na obeh straneh.  

 

Učenci so v obeh sociogramih razdeljeni v 5 koncentričnih krogov; v centralnem krogu so 

učenci z največ izbirami, v naslednjem kolobarju tisti z manj izbirami in tako naprej do 

zadnjega kolobarja, v katerem so učenci, ki niso bili izbrani niti enkrat.  

Pri Sociogramu 1 so v centralnem krogu učenci s 4 izbirami, v naslednjem kolobarju imajo po 

3 izbire, nato po 2, 1 in v zadnjem 0. Pri Sociogramu 2 pa sem izbrala za centralni krog 

spodnjo mejo 10 in zgornjo 13 izbir, naslednji kolobar vsebuje učence z od 7 do 9 izbir, nato 

učence, ki so zbrali od 4 do 6 negativnih izbir, sledi kolobar z od 1 do 3 izbirami in v zadnjem 

so učenci, ki niso prejeli nobenega negativnega glasu. Tako sem grafično predstavila celoten 

9. a oddelek po podatkih iz januarja 2013.  
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Sociogram 1: Pozitivno izbiranje učencev v 9. a razredu v januarju 2013 

 

Sociogram 2: Negativno izbiranje učencev v 9. a razredu v januarju 
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Iz sociograma lahko razberemo različna grupiranja učencev. Izstopajo zvezdasta grupiranja 

okoli zvezdnikov, verige z določenimi števili členov, trikotniki ali večkotniki, pari, klike 

(skupine, katerih člani se izbirajo med seboj) in izolirani posamezniki. Izoliranih ali osamljenih 

posameznikov je več vrst; najbolj osamljen je tisti učenec, ki ne odda nobenega glasu, niti 

nobenega ne dobi. V manj ekstremno obliko osamljenosti uvrščamo učenca, ki vsaj odda 

določene glasove, če že nobenih ne dobi. V skupino izoliranih posameznikov sodi tudi 

učenec, ki dobi negativne glasove, pozitivnih pa ne, saj noben ne želi biti v interakciji z njim 

(Sagadin, 1993).  

 

Žiga ne sodi v skupino izoliranih oziroma osamljenih posameznikov. Svoje glasove je tako pri 

pozitivnem kot negativnem izbiranju oddal, prav tako pa je glasove tudi prejel. Pri 

pozitivnem izbiranju ga lahko povežemo v en par (gre za vzajemno izbiro s sošolcem), pri 

negativnemu izbiranju pa je prejel 2 izbiri dveh sošolcev, od sošolk pa nobene.  

9.5.2 Pogled razredničarke na učenca 

Z Žigovo razredničarko sem se na splošno pogovarjala o homoseksualcih, poučevanju teme o 

istospolnih družinah, dodatnem izobraževanju učiteljev na tem področju, njem samem, 

materah lezbijkah, sodelovanju s šolsko svetovalno službo, homofobiji, reakcijah staršev 

sošolcev in reakcijah učiteljev, ki učenca poučujejo.  

 

Razredničarkin intervju je razdeljen na 12 kategorij in 43 kod, ki sem jih določila s pomočjo 

57 stavkov. Kode so ključne za interpretacijo mojih hipotez.  

 

Razredničarka pravi, da je sprejela homoseksualce še preden je spoznala Žigo in njegovo 

družino, saj je sodelovala s kolegom gejem, ki je bil zaposlen na tej osnovni šoli. Zanimivo je, 

da sprva ni vedela za učenčevo družinsko situacijo; zanjo je izvedela po dobrem letu 

poučevanja. To dejstvo je sprejela kot izziv.  

 

Razredničarka poučuje matematiko; pri tem predmetu teme nikakor ne more vključiti v 

obravnavo, pri razredni uri pa ji tudi ni namenila posebne pozornosti. Ve, da temo v nižjih 

razredih lahko učitelji vključijo pri naravoslovju, na predmetni stopnji pa poleg biologije in 

gospodinjstva sodi tudi v predmet etika in družba. Sama svetuje učiteljem, ki so pri 



 

48 
 

poučevanju o homoseksualnosti in istospolnih družinah v zadregi, naj poprosijo kolege za 

pomoč; bodisi, da izpeljejo to učno uro, bodisi pripravijo učno pripravo z ustreznimi 

smernicami in napotki. O učiteljevi usposobljenosti doda še: »Če ti je nerodno o tem 

govoriti, lahko prosiš tistega, ki zna to strokovno podpreti. Če nekaj znaš, si vase prepričan in 

bo zato izpeljano dobro; v prazno ne moreš delati. Počutiš se preveč negotovo.«  

 

V nasprotju z razredničarko pa se učiteljica biologije vsako leto sreča z obravnavo teme vsaj 

dvakrat; petošolce v okviru gospodinjstva poučuje o različnih vrstah družin, pri katerih 

omenijo tudi istospolno družino, pri biologiji pa se pri spolnem razvoju pogovarjajo tudi o 

homoseksualcih; seveda jih omenijo tudi pri obravnavi spolnih bolezni, vendar ne v družinski 

navezi, pač pa kot večjo možnost okužbe med partnerji. S temo pa se prav tako sreča še v 

okviru naravoslovnega dneva o spolnosti in AIDS-u za devetošolce. Pravi, da zaradi 

obravnave teme še ni imela težav s starši.  

Razredničarka na morebitne težave s starši v prihodnje pripomni: »Delamo v skladu z učnim 

načrtom in bi že našla alinejo, kjer bi lahko to opravičila.« Doda pa še: »Karkoli delamo, 

delamo, da bo nekomu koristilo in ne zato, da bi hoteli kaj slabega.« Meni, da ne potrebujejo 

dodatnega izobraževanja na to temo. Kolektiv na omenjeni šoli je mlad in razredničarka je 

prepričana, da so mlajši bolj odprti in z manj predsodki, ravnateljica pa je raziskovanju na 

tem področju naklonjena, saj jo zanimajo realni rezultati in morebitne posledice za učenca. 

Razredničarka prav tako še ni zaznala potrebe po sodelovanju s šolsko svetovalno službo. 

Nanjo bi se obrnila v primeru Žigovih psihičnih težav, svoje znanje pa bi podkrepila tudi s 

strokovno literaturo. Zagotovo bi poiskala pomoč šolske svetovalne službe v primeru, »če bi 

on ali drugi zaradi tega trpeli«. Meni pa, da sodelovanje s šolsko svetovalno službo nikakor ni 

etiketiranje, saj jo večina učencev rada obiskuje.  

 

Sociometrične tehnike v razredu še nikoli ni izvedla; pri socialnih odnosih med otroci jo vodi 

intuicija; ustreznost njene izjave lahko podkrepi tudi naš sociogram, pri katerem je iz 

negativne izbire razvidno prav to, kar je povedala o izločenih učencih v razredu: izločena sta 

dekle, ki samo tako hoče, in deček, ki je za sošolce preveč odrasel. Žiga med sošolci niti nima 

zaveznikov niti ne sovražnikov; po njeni oceni bi se sam moral postaviti zase in če je to 

potrebno, zna to storiti prav po »moško«. Pri opazovanju socialnih odnosov pa izpostavi 

problem predmetne stopnje – odnose lažje opazuješ na razredni kot pa predmetni stopnji. O 
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učencu in njegovi vključenosti v razredno skupnost doda še: »Pri pouku najraje sedi zase, rad 

ima svoj mir; ko pa smo zunaj, pa se pomeša z drugimi.« Druži se tako s fanti kot tudi z 

dekleti.   

 

Učenca vidi kot odgovornega (nosi dnevnik razreda), vrednega zaupanja in zanesljivega: 

»Tisto, kar se zmeniš, tisto tudi naredi. Raje zavrne, če v nekaj ni prepričan, kakor pa da bi 

nalogo sprejel in ji ne bi bil kos.« Pravi, da je sposoben empatije, vendar le takrat, ko ve, 

zakaj gre. Čudi pa jo, da je tako toleranten do učenca, ki ima veliko vedenjskih težav. 

Razredničarka ga ocenjuje kot dovolj komunikativnega; izpostavi srečanje na ulici: v 

nasprotju z drugimi učenci izbrane šole jo Žiga brez zadrege in sramu pozdravi.  

 

Žiga je po njenih besedah duhovit in ni nakladač; »kar pove, pove z razlogom«, po 

nepotrebnem se ne izpostavlja; prej bi lahko rekli, da je zadržan. Na obče družbene očitke 

lahko odgovori, da nima istospolnih nagnjenj, prav pa jim da na mestu, da je učenec nežen 

in mil, vendar to lastnost opiše pozitivno. Izžareva toplino, ki mu bo koristila na njegovi 

poklicni poti; zanima ga poklic vzgojitelja. Razredničarka si ga v tem poklicu zlahka 

predstavlja, saj otroke takoj opazi, jim pomaga in išče njihovo pozornost. To podkrepi še z 

besedami, da na sprehodu z materama pelje otroški voziček, v katerem je njegova sestrica.    

 

Pri pouku je Žiga velikokrat zasanjan, razredničarka pa mu pripisuje pasivno vlogo. Aktiven je 

le, če je izzvan ali vprašan. Pri pouku ni odsoten; »v splošnem bi rekla zanj, da ne manjka«.  

 

Učiteljica pojma homofobija ni znala opredeliti; ko ji pojem razjasnim, pravi, da je Žiga bil 

sicer tarča zbadanj v smislu »haha, ti imaš pa dve mami«, vendar teh zbadljivk sama ne bi 

uvrstila med homofobične. »Zbadanja so bila bolj v hecu, niti ne tako osebno, da bi ga 

moralo prizadeti; niti ni bilo grdo, ampak najbrž je tudi to otroku težko poslušati.«  

 

Primera, ko bi učitelj slabšo učno uspešnost pripisoval družinski situaciji učenca, še ni bilo, 

učiteljica pa bi se vsekakor najprej pogovorila z učiteljem in z njim razčistila. Pravi pa, da 

učenca večina učiteljev sploh ni mogla stigmatizirati, saj sploh ni vedela, da živi v istospolni 

družini. Njegova mama ni tip ženske, ki bi to na veliko razlagala. Razredničarka jo opiše kot 

zanimivo žensko, ki »vedno pride z dobrim namenom, je odkrita, vedno dobre volje in /…/ 
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veliko pripomore k temu, da je učenec tak, kakršen je«. Na strani družine pa je, kot pravi 

razredničarka, tudi dejstvo, da so priseljeni.    

 

V Prilogi 4 je celotna transkripcija intervjuja z razredničarko.  

 

KATEGORIJA STAVEK KODA 

HOMOSEKSUALCI 

1. Zame so normalni ljudje, če imajo do mene 
normalen, človeški odnos. 

SPREJETJE 
2. Že prej sem sodelovala s kolegom, ki je bil 

istospolno usmerjen in je bil zaposlen na naši 
šoli. 

3. To sem sprejela kot izziv. 

4. Po pravici povedano sem za Žigovo situacijo 
izvedela šele letos na začetku šolskega leta, pa 
še to iz pogovorov med sošolci (odgovor 
biologinje). 

RAZKRITJE 

5. Okvirno, tri leta nazaj. Točno ne morem reči. 
Žiga poučujem 4. šolsko leto. 

POUČEVANJE O 
TEMI 

6. Obravnava teme nikakor ni povezana s tem, da 
je bil na naši šoli učitelj homoseksualno 
usmerjen. Redni učni program je tak. 

UČITELJ 
HOMOSEKSUALEC 

7. V moj predmet ne gre. Pri razredni uri posebej 
nismo govorili o tem.  

 
OBRAVNAVA PRI 

PREDMETIH 

8. Če bi bilo meni neprijetno, bi kolegici rekla, naj 
izpelje to učno uro, ali pa naj mi pripravi učno 
pripravo, da bom imela nekaj smernic, 
napotkov. Če ti je nerodno o tem govoriti, lahko 
prosiš tistega, ki zna to strokovno podpreti. Če 
nekaj znaš, si vase prepričan in bo zato 
izpeljano dobro; v prazno ne moreš delati. 
Počutiš se preveč negotovo. 

9. V 5. razredu se o tem prvič pogovarjamo, ko pri 
gospodinjstvu obravnavamo različne vrste 
družin (odgovor biologinje). 

10. V okviru biologije pri spolnih boleznih ne 
omenjamo homoseksualnosti v družinski navezi, 
v odnosu med istospolnimi partnerji pa kot 
večjo možnost (odgovor biologinje). 

11. Obravnava je možna pri biologiji, v nižjih 
razredih v okviru naravoslovja pa tudi v okviru 
etike in družbe. Če pogledaš v zvezke učencev, 
lahko vidiš zapise v zvezkih v zvezi z vrstami 
družin; med njimi je omenjena tudi istospolna 
družina. 

12. Delamo v skladu z učnim načrtom in bi že našla 
alinejo, kjer bi lahko to opravičila.  TEŽAVE S STARŠI 

13. Karkoli delamo, delamo, da bo nekomu koristilo 
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in ne zato, da bi hoteli kaj slabega. 

DODATNO 
IZOBRAŽEVANJE 

14. Če bi se pokazala potreba po dodatnem 
izobraževanju, bi se ga udeležila. 

POTREBA PO 
IZOBRAŽEVANJU 

15. V okviru naravoslovnih dni je z devetošolci 
vedno govor o AIDS-u in kar je v okviru spolne 
vzgoje. Izobraževanja samo za učitelje pa nismo 
imeli (odgovor biologinje).  

DEJANSKO STANJE 

UČENČEVA 
OSEBNOST 

16. On recimo nosi dnevnik. Je tako odgovoren. Je 
pa celo tako odgovoren, da ga je že domov 
nesel in je naslednji dan bil tako odgovoren, da 
je priznal. 

ODGOVORNOST 

17. Da se mu zaupati. Če se z njim dogovoriš nekaj, 
besedo drži. Da se zanesti nanj. Tisto, kar se 
zmeniš, tisto tudi naredi. Raje zavrne, če v nekaj 
ni prepričan, kakor pa da bi sprejel in nalogi ne 
bi bil kos.  

ZAUPANJA VREDEN, 
ZANESLJIVOST 

18. Je empatičen, ampak mora vedeti res, zakaj 
gre. Noben ne mara enega sošolca. Žiga pa ga 
lepo sprejema, mu prinaša zvezke. Ta sošolec je 
drugače prikrit lump in nam je čudno, da Žiga 
tolerira njegove napake (npr. »špricanje«). 
Mogoče zato, ker sta oba umaknjena od 
sredine.  

EMPATIČNOST 

19. Tudi če se srečamo na ulici, lepo pozdravi; 
ostale otroke je sram in nočejo pozdravit. 

KOMUNIKATIVNOST 

20. Šlo je za zbadanja. /…/ Žiga nikoli potem tudi ne 
komentira (odgovor biologinje). 

ODZIVNOST 

21. Je duhovit. Ni nakladač. Vsake toliko časa 
kakšno spusti, pa tisto na mestu. Kar pove, pove 
z razlogom.  

DUHOVITOST 

22. Ni vpadljiv in ne išče pozornosti na vsak način. ISKANJE POZORNOSTI 

23. Ful je simpatičen.  SIMPATIČNOST 

24. Nima istospolnih nagnjenj. HOMOSEKSUALNOST 

25. Z vsemi je zelo nežen. 

NEŽNOST, TOPLINA 

26. Tudi njegova izbira poklica lahko potrdi njegovo 
nežnost in toplino do drugih; šel bo namreč na 
Srednjo vzgojiteljsko šolo. Je pravi za otroke. Ko 
ga opazujem zunaj, jih takoj opazi in jim 
pomaga, jih dregne, da dobi njihovo pozornost. 

27. Ko pa se osebno pogovarjaš z njim, je pa zelo 
nežen, mil, sploh če vse »štima«. 

28. Vseskozi je malce samosvoj. SAMOSVOJOST 

29. Kot tip človeka je bolj zadržan, vedno bolj pri 
kraju, se ne izpostavlja.  

ZADRŽANOST 

30. Ko se je treba po moško postaviti, zna tudi v 
tem smislu odreagirati. 

MOŠKOST 

31. Je bolj sanjač. Ko gre v šolo, ga vidim, gre tako 
na »easy«. On gre vsak dan enako na »easy«, 
ne glede na to, koliko časa ima. /…/ Tudi 
sošolce jemlje tako na »easy«. 

SANJAČ 
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UČENEC DOMA 
32. Velikokrat ga vidim na sprehodu z dojenčkom; 

pelje voziček in obe mami sta zraven. ZUNAJ Z MATERAMA 

VKLJUČENOST 
UČENCA V 
RAZREDNO 
SKUPNOST 

33. V tem razredu je veliko nadarjenih (šest ali 
sedem) in na ta način tudi vedenjsko težavnih. 
Imamo dva posebneža – prvi veliko manjka, ker 
je bolan, pa potem kar naredi šolo, druga pa je 
punca s psihosomatskimi težavami, ki izzove 
bruhanja zaradi psihičnih težav. Je zelo 
posebna; mislili so, da ji bodo kar ukazovali, pa 
se jim ne pusti voditi, zato jo tudi pustijo zase. 
Vidi se, da noben ni osamljen, razen ona, ker 
sama tako hoče in tisti fant, ki je preveč odrasel 
za njih.  

RAZREDNA SKUPNOST 

34. Intuicija je tista, ki me vodi (pri ustvarjanju 
podobe o učencih in odnosih med njimi). 

RAZREDNIČARKINO 
VIDENJE ODNOSOV 

35. Ni ne enih, ne drugih (»zaveznikov« in 
»sovražnikov«), bi se bolj sam moral postaviti 
zase. Tako težko kaj rečem … To se tako dobro 
vidi na razredni stopnji, na predmetni toliko 
stvari prezreš. 

ZAVEZNIŠTVO IN 
SOVRAŠTVO 

36. Pogovarja se tako s puncami kot fanti. 

SPREJEMANJE 
SOŠOLCEV 

37. Če čutijo, da je naloga njemu primerna, mu jo 
bodo naložili. 

38. Druži se z vsemi ali z nobenim, tako s fanti kot s 
puncami. 

39. Pri pouku Žiga najraje sedi zase, rad ima svoj 
mir; ko pa smo zunaj, pa se pomeša z drugimi.  OSEBNOST V RAZREDU 

MATERI LEZBIJKI 

40. Najbrž se malo vseeno bojita, čeprav delujeta 
drugače. Še vseeno živita v malem mestu, kjer 
je to redka stvar. Če bi živeli v drugi državi, kjer 
je več tega, ne bi bilo strahu. Tukaj so v 
manjšini. Njuna prednost kljub vsemu je, da sta 
priseljeni, drugače bi ušli. 

SPREJETJE 

41. Ne, mama tudi ni omenila, da je kaj drugače v 
njihovi družini.  

RAZKRITJE 

42. Kontaktiram samo z biološko mamo, Darje 
uradno sploh ne poznam. Neuradno jo poznam, 
ker stanujemo v istem bloku. Stike s šolo 
vzdržuje mama. 

BIOLOŠKA IN 
SOCIALNA MAMA 

43. Zanimiva je tudi njegova mami; vesela ženska, 
polna energije; vedno pride z dobrim namenom, 
je odkrita, vedno dobre volje in se mi zdi, da 
veliko pripomore k temu, da je Žiga tak, kakršen 
je. Zato je tudi pozitivno sprejel in vse dogajanje 
okrog tega dobro dojema.  

BIOLOŠKA MAMA 

SODELOVANJE S 
ŠOLSKO 

SVETOVALNO 
SLUŽBO 

44. Za pomoč bi prosila šolsko svetovalno službo, 
prebrala bi literaturo na to temo, izvedla 
dodatne vsebine na razredni uri. Ne bi kar 
pustila. Nisem strokovnjak za vsa področja, 
ampak bi se pozanimala in obrnila na prave 
ljudi.  

PSIHIČNE TEŽAVE 
UČENCA 
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45. Če bi on ali drugi zaradi tega trpeli, bi zagotovo 
stopila v stik s svetovalno službo in povprašala, 
kako se da pomagati.  

POMOČ 

46. Tega občutka, da je nekdo etiketiran, ne daje. 
Določeni grejo celo radi k njej in se ji zaupajo 
ter potožijo.  

ETIKETIRANJE 

HOMOFOBIJA 

47. Včasih je bolje, da tak učitelj tega ne ve. Bolje, 
da si misli, da oče ne pride na govorilne ure. 
Tudi mi smo imeli tukaj to prednost; Žigo smo 
spoznali kot osebo in ne kot stigmo njegovih 
staršev. Veliko več težav je zaradi ločenosti, ker 
so otroci razvajeni in zato nevzgojeni.   

STIGMATIZIRANOST 

48. Zbadljivke, ki po mojem ne sodijo med 
homofobično nasilje. 

ZBADLJIVKE 

49. Opazke na njegov račun so letele v 5., 6. 
razredu, tam nekje. Zbadanja so bila bolj v 
hecu, niti ne tako osebno, da bi ga moralo 
prizadeti; niti ni bilo grdo, ampak najbrž je tudi 
to otroku težko poslušati. /…/ Ni bilo hudo, bolj 
zbadanja »haha, ti imaš pa dve mami«. Sam ni 
nič potarnal. 

50. Nihče ga ne zafrkava zaradi tega. 

51. Ne. /…/ Najprej bi se pogovorila z učiteljem, 
nato pa bi skupaj razmislila, ali greva naprej ali 
ne in na kakšen način. 

PRIPISOVANJE UČNE 
NEUSPEŠNOSTI 

UČENEC V ŠOLI 

52. V splošnem bi rekla zanj, da ne manjka.   ODSOTNOST PRI 
POUKU 

53. Pri razlagah se drži bolj zase. Sodeluje tako, da 
si zapisuje, ko pa mu zmanjka energije, pa 
odtava stran; je sanjač in bolj pasiven učenec. 
Razen če je izzvan ali vprašan, potem aktivno 
sodeluje. 

PASIVNOST 

54. Noben ni rekel, da bi bilo v šoli v naravi kaj 
posebnega. Niti ne v plus, niti ne v minus. 
Najbrž bi me učitelji spremljevalci opozorili. 
Enodnevni izleti pa so normalni. 

ŠOLA V NARAVI 

STARŠI SOŠOLCEV 

55. Starši vejo, ampak ne rečejo nič. Noben nikoli in 
nikdar ni prišel in posegel v snov bodisi na to ali 
katerokoli drugo temo. 

TEŽAVE PRI 
OBRAVNAVI SNOVI 

DELAVCI ŠOLE 

56. Ravnateljica je zelo naklonjena raziskavam na 
tem področju, saj želi prispevati dejstva, ki bi 
razkrila dejansko realnost teh družin in 
odraščajočih otrok. Zanimajo jo sami rezultati 
in dejstva iz realnega življenja. 

RAVNATELJICA 

57. Naš kolektiv postaja mlad kolektiv. /…/ Mlajši 
pa so bolj odprti in imajo manj predsodkov. 

UČITELJI 

Tabela 2: Obdelava intervjuja z razredničarko 
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9.5.3 Pogled učiteljev na učenca 

9.5.3.1 Splošno o učiteljih 

Predmet 
poučevanja 

Leta poučevanja na tej 
OŠ 

Starostna skupina 
učitelja 

Obseg poučevanja 
učenca/teden 

GVZ 7 učiteljica začetnica 1 ura 

MAT 0,5 učiteljica začetnica 4 ure 

ŠVZ 4 učitelj začetnik 2 uri 

NEM 8 učiteljica začetnica 1 ura 

KEM 22 dolgoletna učiteljica 2 uri 

RU 24 dolgoletna učiteljica 0,5 ure 

SLO 33 dolgoletna učiteljica 3,5 ure 

TIT 23 dolgoletna učiteljica 1 ura 

ZGO, DV 20 dolgoletna učiteljica 2 uri + 1 ura 
Tabela 3: Splošni podatki o učitelju in njegovem poučevanju in poučevanju učenca na šoli 

Učitelji, ki poučujejo učenca iz istospolne družine, so po strukturi začetniki in dolgoletni 

učitelji. Med začetnike sem uvrstila tiste, ki na šoli poučujejo manj kot 10 let, med 

dolgoletne pa tiste, ki na šoli poučujejo več kot 20 let. Prvih je 44,4 % (4 učitelji od 9) in 

drugih 55,5 % (5 učiteljev od 9). Zreli učitelji, ki bi poučevali učenca, niso sodelovali pri 

raziskavi. 

Ocene posamezne skupine bom predstavila z aritmetično sredino; učiteljem začetnikom 

bodo v tabelah pripadali stolpci z oznako MZ, dolgoletnim učiteljem pa stolpci, označeni z 

MD. Pri določenih rezultatih ocen ni bilo mogoče posploševati, zato sem predstavila kar 

oceno vsakega učitelja posebej. Ocene bo mogoče razbrati v stolpcih, označenih s kraticami 

predmetov.  

 

Predmet 
poučevanja 

Starostna skupina 
učitelja 

Leta poučevanja 
učenca iz istospolne 

družine 

Ve, da učenec živi 
v istospolni 

družini 

Po koliko letih je 
učitelj(-ica) 
izvedel(-a)? 

GVZ učiteljica začetnica 5 DA 2 

MAT učiteljica začetnica 0,5 DA 0,15 

ŠVZ učitelj začetnik 4 DA 1 

NEM učiteljica začetnica 2 DA 1 

KEM dolgoletna učiteljica 2 DA 0 

RU dolgoletna učiteljica 3 DA 0 

SLO dolgoletna učiteljica 3 DA 0 

TIT dolgoletna učiteljica 1 DA 1,25 

ZGO, DV dolgoletna učiteljica 3 DA 2 
Tabela 4: Učiteljevo poučevanje učenca in poznavanje dejstev učenčeve družine 
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: Leta poučevanja učenca v razmerju do učiteljevega vedenja o življenju učenca

Zgornji graf prikazuje učiteljeva leta poučevanja učenca v razmerju do 

da učenec živi v istospolni družini. Prvi štirje stolpci prikazujejo učitelje 

e poučevanje in zavedanje dolgoletnih učiteljev. Med slednjimi so tri učiteljice 

učenčevo življenje v istospolni družini že od samega začetka, saj kot pravijo, so 

poučevale že njegovo sestro. V skupini dolgoletnih učiteljev sta dva učitelja, ki sta izvedela za 

učenčevo situacijo razmeroma pozno; učiteljica tehnike in tehnologije (Ti

mesece po tem, ko je že nehala poučevati učenca, učiteljica zgodovine (ZGO) in državljanske 

šele po dveh letih poučevanja, torej za situacijo ve šele eno leto. 

ce od 9) je že od samega začetka vedelo, da Žiga

Učiteljice o tem niso govorile drugim učiteljem in so tako

normalno delovanje v šoli. Dokazale so tudi, da so strokovne

kvalitete.  

izpostavim učitelja vzgojnih predmetov. Učitelj športne vzgoje (ŠVZ) 

je izvedel razmeroma pozno, glede na to, da se z učencem srečuje dvakrat

teljica glasbene vzgoje (GVZ) je izvedela po dveh letih poučevanja, kar je tudi podatek, ki 

preseneča, saj je z učencem v stik stopila že na razredni stopnji, kjer razredni učitelj običajno 

seznani učitelja z življenjskimi situacijami učencev. Ni pa me presenetilo odkritje učiteljice 

matematike že po dveh mesecih; z učencem se srečuje štirikrat teden

poučuje, pa je manjša, saj gre za nivojski pouk; tudi to je najbrž doprineslo k hitrejšemu 

ŠV
Z

N
EM

K
EM R

U

SL
O

Ti
T

ZG
O

, D
V

Učiteljevo vedenje o 
učenčevi istospolni družini

Leta poučevanja učenca

 

učenca v istospolni družini 

Zgornji graf prikazuje učiteljeva leta poučevanja učenca v razmerju do učiteljevega vedenja, 

 začetnike, zadnjih pet 

d slednjimi so tri učiteljice 

že od samega začetka, saj kot pravijo, so 

dva učitelja, ki sta izvedela za 

ica tehnike in tehnologije (TiT) je izvedela šele 3 

zgodovine (ZGO) in državljanske 

šele po dveh letih poučevanja, torej za situacijo ve šele eno leto.  

, da Žiga odrašča znotraj 

Učiteljice o tem niso govorile drugim učiteljem in so tako olajšale učencu 

Dokazale so tudi, da so strokovne in jih 

. Učitelj športne vzgoje (ŠVZ) 

da se z učencem srečuje dvakrat tedensko. 

teljica glasbene vzgoje (GVZ) je izvedela po dveh letih poučevanja, kar je tudi podatek, ki 

preseneča, saj je z učencem v stik stopila že na razredni stopnji, kjer razredni učitelj običajno 

senetilo odkritje učiteljice 

tedensko, skupina, ki jo 

poučuje, pa je manjša, saj gre za nivojski pouk; tudi to je najbrž doprineslo k hitrejšemu 

Učiteljevo vedenje o 
učenčevi istospolni družini

Leta poučevanja učenca



 

56 
 

seznanjenju učiteljice. Rezultat učiteljice nemščine (NEM) je pričakovan; odkrila je po enemu 

letu poučevanja, z učencem pa se srečuje enkrat tedensko v okviru izbirnega predmeta. 

9.5.3.2 Stališča do homoseksualnosti, istospolne družine in otrok v njej 

Učitelji so mnenja, da je bilo njihovo stališče o homoseksualnosti vedno enako; na njihovo 

mnenje ni vplival konkretni primer, težko pa rečejo, da se je njihovo mnenje o 

homoseksualnosti spremenilo na pozitiven način. O homoseksualnosti niso imeli predsodkov 

in je niso povezovali niti s spolno prenosljivimi boleznimi niti ne z razuzdanostjo.   

Ob Žigovi materi lezbijki se ne počutijo nelagodno, prav tako bi o primeru zlahka razpravljali z 

znanci. Samo 1 učiteljica od 9 (11,1 %) je mnenja, da homoseksualci ne bi smeli imeti otrok, 

ostali nimajo nič proti homoseksualcem z otroki. Po ocenah sodeč se učiteljem učenec iz 

istospolne družine sploh ne smili, niti se jim Žiga ne smili zaradi odraščanja z dvema 

lezbijkama. Vsi se strinjajo, da resnični primeri istospolnih družin dokazujejo, da s to obliko 

družine ni nič narobe in da Žiga v družbi zaradi odraščanja z dvema lezbijkama ni 

stigmatiziran. Učitelji so prav tako zelo enoglasno potrdili, da jih ne moti, če na govorilne ure 

pride njegova socialna mama Darja.        

 

STALIŠČA DO HOMOSEKSUALNOSTI, ISTOSPOLNE DRUŽINE IN 
OTROK V NJEJ 

M Mo MD MZ 

Moje stališče do homoseksualnosti je vselej enako. 4,67 5 4,8 4,5 

O homoseksualnosti sem imel(-a) predsodke.  2,78 5 3,2 2,25 

Homoseksualnost sem povezoval(-a) s spolno prenosljivimi 
boleznimi. 

1,67 1 1,4 2 

Homoseksualnost povezujem z razuzdanostjo in je kot take ne 
odobravam. 

1 1 1 1 

Moti me, da se homoseksualci preveč izpostavljajo; naj se imajo radi 
zase. 

2,33 3 2,2 2,5 

Preden sem se soočil(-a) z resničnim primerom, me je 
homoseksualnost motila. 

1,56 1 1,2 2 

Ko sem izvedel(-a), da je učenčeva mati lezbijka, se je moje stališče 
do homoseksualnosti spremenilo. 

1,11 1 1 1,25 

Moje stališče do homoseksualcev se je spremenilo v pozitivno smer. 2,63 1 3,5 1,75 

Kadar učenčeva mama pride na govorilne ure, se počutim nelagodno 
zaradi njene spolne usmerjenosti.  

1 1 1 1 

Kadar se z znanci pogovarjam o homoseksualcih, primera ne 
omenjam, ker mi je ob tem nelagodno.  

1,13 1 1 1,25 

Homoseksualci ne bi smeli imeti otrok. 2,33 2 2,4 2,25 

Na istospolne družine slabo luč mečejo parade ponosa. 2,11 3 2,5 2,25 

Ko sem izvedel(-a), da učenec izhaja iz istospolne družine, se je moje 
stališče do istospolnih družin in odraščanju otrok v njih spremenilo. 

1,56 1 1,8 1,25 
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Resnični primeri istospolnih družin dokazujejo, da s to obliko družine 
ni nič narobe. 

4 5 4 4 

Otrok iz istospolne družine se mi smili. 1,44 1 1 1,75 

Žiga se mi smili, ker odrašča z dvema materama. 1,44 1 1 1,75 

Otrok iz istospolne družine je v družbi stigmatiziran. 1,88 4 1,5 2,25 

Žiga je v družbi stigmatiziran zaradi odraščanja z dvema materama. 1,88 1 1,5 2,25 

Ne želim, da na govorilne ure za Žigo hodi njegova socialna mama.  1 1 1 1 
Tabela 5: Stališča učiteljev do homoseksualnosti, istospolne družine in otrok v njej 

9.5.3.3 Pouk in homoseksualnost 

Učitelji pravijo, da Žigo ne bi nič lažje poučevali, če ne bi bili seznanjeni z njegovo družinsko 

situacijo. Učiteljem to predstavlja le dejstvo, ki ne vpliva na njihovo delo. Visoko stopnjo 

strinjanja sem zaznala med učitelji začetniki v primeru, da bi jih motilo, če bi lezbijki od njih 

zahtevali nujno vključevanje teme o istospolni usmerjenosti v pouk. Dolgoletni učitelji se tu 

niso mogli opredeliti, so se pa zato prav tako kot začetniki strinjali z izjavo, da bi bolje sprejeli 

s temo nevsiljujoče starše kot pa tiste, ki bi na vsak način želeli uveljavljati svoje.  

 

Učitelji nimajo popolnoma nobenih zadržkov pri govoru o homoseksualnosti; temi se ne 

bodo namenoma izognili, ob govoru o njej se ne počutijo nelagodno, prav tako jim nobenega 

strahu zaradi obravnave ne povzročajo starši učencev ali pa kolegi iz zbornice. Vsi se 

strinjajo, da za obravnavo ne potrebujejo jasnega cilja in da Žiga ni povod za govor o temi.  

 

Učitelji začetniki se ocenjujejo za manj usposobljene za poučevanje o tej temi, dolgoletni 

učitelji pa se glede tega ne znajo opredeliti. Učitelji začetniki pravijo, da si informacij glede 

teme ne poiščejo sami. Dolgoletni učitelji so glede tega bolj ažurni in si podatke za snov 

priskrbijo sami. Zanimanja za dodatno izobraževanje pa niso izrazili niti eni niti drugi.      

 

POUK IN HOMOSEKSUALNOST M Mo MD MZ 

Lažje bi poučeval(-a) Žigo, če ne bi vedel(-a), da prihaja iz istospolne 
družine.  

1 1 1 1 

Motilo bi me, če bi istospolno usmerjeni starši prišli k meni na 
govorilne ure in me silili v nujnost vključevanja teme o istospolnosti v 
moj predmet. 

3,78 5 3,2 4,5 

Istospolno usmerjene starše, ki se ne bi izpostavljali s svojo 
homoseksualnostjo z namenom vsiljevanja teme v šolo, bi bolje 
sprejel(-a) kot tiste, ki bi mi vsiljevali svoja stališča v zvezi s spolno 
usmerjenostjo in umeščenostjo teme v učno snov.  

4,44 5 4,2 4,75 

Če bi lahko, bi zavrnil(-a) poučevanje otroka iz istospolne družine. 1 1 1 1 

Zaradi primera istospolne družine v razredu je učni proces velikokrat 1 1 1 1 
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moten zaradi zbadljivk na učenčev račun. 

Z zbadljivkami na Žigov račun se mi ne da ukvarjati. 1,57 1 1 2,3 

Zbadljivkam na učenčev račun dajem enako težo kot npr. zbadljivkam 
na račun debelosti/barve kože/narodnosti … 

4,38 5 4 5 

Če se le da, se temi o homoseksualnosti pri pouku izognem. 1,57 1 1,25 2 

Kadar moram govoriti z učenci o homoseksualnosti, sem v zadregi. 1,43 1 1 2 

Preden sem pred učenci prvič spregovoril(-a) o homoseksualnosti, 
sem imel(-a) veliko težav. 

1,29 1 1 1,67 

Še vedno imam težave pri posredovanju informacij učencem v zvezi s 
homoseksualnostjo.  

1,29 1 1 1,67 

O homoseksualnosti me je strah govoriti. 1 1 1 1 

Največji strah pri vključevanju teme homoseksualnosti v snov mi 
povzročajo starši učencev. 

1 1 1 1 

Strah pri vključevanju teme homoseksualnosti v snov mi povzročajo 
ostali sodelavci.  

1 1 1 1 

Temo bi lažje vključeval(-a) v snov, če bi bil v učnem načrtu jasno 
zapisan cilj o tem. 

1,57 1 2 1 

Zaradi Žige homoseksualnost poskušam vključiti v pouk, kjer se le da. 1,29 1 1,5 1 

Če ne bi bilo v razredu Žige, teme v snov ne bi vključil(-a). 1,29 1 1,5 1 

Menim, da sem o temi dovolj poučen(-a), da lahko učencem 
posredujem ažurne podatke.  

2,88 3 3 2,75 

Informacije v zvezi s temo poiščem sam(-a). 3,13 1 4,25 2 

Želim si, da bi šolstvo organiziralo dodatno izobraževanje za učitelje v 
zvezi s to temo. 

2,25 1 2 2 

Tabela 6: Stališča učiteljev do pouka v povezavi s homoseksualnostjo 

9.5.3.4 Vključenost učenca v razredno skupnost 

3 učitelji od 9 (33,3 %) pravijo, da ne bi opazili Žigove socialne izključenosti – izstopata zlasti 

učiteljica slovenščine in učitelj športne vzgoje. 66,7 % učiteljev pa je popolnoma prepričanih, 

da bi opazilo učenčevo slabo vključenost v razredno skupnost. Učitelji v splošnem mislijo, da 

ima Žiga prijatelje med sošolci, vendar tega ne trdijo z gotovostjo. Le 2 učitelja od 9 (22,2 %) 

sta mnenja, da učenec nima prijateljev zaradi istospolne usmerjenosti njegove mame, ostali 

pa se s tem v celoti ne strinjajo. Povprečno oceno 4 pa so učitelji pripisali trditvi, da bi slaba 

vključenost pomenila tudi slabo samopodobo o sebi.   

 

Trditev, da učenec med poukom najraje sedi sam, so učitelji ocenjevali različno. Učenec pri 

določenih predmetih raje sedi sam kot pa v družbi sošolcev. To se na primer pojavlja pri 

glasbi, kemiji, zgodovini in državljanski vzgoji. Učiteljici za matematiko in slovenščino se s 

tem popolnoma ne strinjata.  

Med odmori učenec ni osamljen. Učitelji v splošnem pravijo, da se ne druži z učenci iz 

paralelke ali pa z mlajšimi. Tu bi izpostavila razredničarkino visoko strinjanje s trditvijo; 
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pripišem jo lahko najbrž dejstvu, da ga vidi kot učenca, ki je izredno dovzeten za mlajše 

učence v smislu skrbi za njih. Zlahka jih opazi in zato je lahko videti, da se raje druži z njimi.  

 

Učitelji se skoraj popolnoma ne strinjajo, da sošolci učencu ne pomagajo radi, kar se odraža 

tudi v skupinskih oblikah dela. Učenec pri delu v skupini ni odrinjen, prav tako ne določen 

med zadnjimi učenci (nasproten odgovor je podala le učiteljica zgodovine in državljanske 

vzgoje), kot idejnega vodja in pobudnika projekta pa ga vidijo učiteljice matematike, 

glasbene vzgoje in slovenščine, nikakor pa mu te vloge ne pripisuje učiteljica zgodovine in 

državljanske vzgoje. Ostali učitelji se o tem niso mogli opredeliti niti ne v pozitivno niti ne v 

negativno smer.  

       

VKLJUČENOST UČENCA V RAZREDNO 
SKUPNOST 

M GVZ MAT ŠVZ NEM KEM SLO ZGO 

Če Žiga ne bi bil vključen med svoje sošolce, bi 
zagotovo opazil(-a). 

3,44 5 5 1 4 5 1 5 

Opazim, da Žiga med sošolci nima pravih 
prijateljev. 

2,44 1 1 1 4 3 2 5 

Žiga med poukom najraje sedi sam. 2,67 4 1 / 2 5 1 5 

Žiga je med odmori osamljen. 1,78 1 1 2 2 1 1 3 

Žiga se med odmori druži z učenci iz paralelke 
ali pa z mlajšimi učenci. 

1,75 3 1 1 2 1 1 1 

Žiga se raje vključuje v pogovor s sošolkami ali 
drugimi dekleti kot pa s sošolci ali z drugimi 
dečki. 

1,34 1 1 1 2 1 1 1 

Med sošolci Žiga ni priljubljen zaradi 
homoseksualnosti njegove mame. 

1,88 1 1 1 4 1 1 5 

Slaba vključenost Žige v razredno skupnost bi 
pomenila tudi slabo samopodobo o sebi. 

4 5 4 3 5 4 5 3 

Sošolci Žigi ne pomagajo radi. 1,5 1 1 1 3 1 1 3 

Kadar gre za skupinsko obliko dela, je Žiga od 
skupine bolj odrinjen. 

1,63 1 1 1 2 1 1 5 

Kadar se učenci sami razdelijo v skupine, je 
Žiga eden tistih, ki so v skupino določeni med 
zadnjimi. 

1,88 2 1 1 2 1 1 5 

Žiga se težko vklopi v skupino kot idejni vodja, 
pobudnik projekta ipd.  

2,89 1 1 3 4 3 2 5 

Žiga si pri pouku zlahka pridobi par za izvajanje 
te učne oblike. 

3,22 4 4 3 2 5 5 1 

Tabela 7: Stališče učiteljev do učenčeve vključenosti v razredno skupnost 
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9.5.3.5 Učenec in pouk 

Učitelji so zanikali trditev, da se učenec pri pouku ne more zbrati zaradi razmišljanja o svoji 

družini, učitelji treh predmetov (ŠVZ, MAT in SLO) pravijo, da učenec sploh ni miselno 

odsoten. Kot sanjača ga v tem primeru vidi le učiteljica zgodovine in državljanske vzgoje. 

Učenec sicer sodeluje pri različnih aktivnostih znotraj pouka, je pa po učiteljičinih ocenah 

premalo samoiniciativen.  

Učiteljica slovenščine in učitelj za športno vzgojo sta edina popolnoma pritrdila, da na Žigovo 

učno uspešnost ne vpliva družinska situacija in da se vključuje v različne aktivnosti po pouku.  

       

UČENEC IN POUK M GVZ MAT ŠVZ NEM KEM SLO ZGO 

Žiga se velikokrat ne more zbrati, ker toliko 
razmišlja o svoji družinski situaciji. 

1,57 1 1 1 3 / 1 3 

Žiga je pri pouku miselno velikokrat odsoten zaradi 
različnih razlogov. 

2,29 2 1 1 3 / 1 5 

Žiga sodeluje pri različnih aktivnostih pri pouku. 3,67 3 3 5 4 5 5 1 

Žiga je pri pouku samoiniciativen. 2,56 2 3 3 1 3 4 1 

Žiga je odličen vodja skupine. 2,22 2 3 2 1 3 3 1 

Žiga se po pouku vključuje v različne aktivnosti. 3,13 2 3 4 2 3 4 3 
Tabela 8: Stališče učiteljev do učenca pri pouku 

9.5.3.6 Vzgoja otroka iz istospolne družine 

Učitelji so stereotipne izjave družbe označili za neresnične. Tako so mnenja, da jim je vseeno, 

če učenca iz istospolne družine vzgajata dve materi ali dva očeta (temu popolnoma 

nasprotujeta učiteljica zgodovine in državljanske vzgoje ter učitelj športne vzgoje; raje vidita, 

da otroka potem vzgajata materi). Učenec po mnenju učiteljev ni »pomehkužen« in ne bo 

homoseksualec. Zaradi odraščanja ob dveh lezbijkah Žiga ni nič drugačen in zato tudi ne 

potrebuje posebne obravnave.  

 

VZGOJA OTROKA IZ ISTOSPOLNE DRUŽINE M GVZ MAT ŠVZ NEM KEM SLO ZGO 

Raje vidim, da otroka, ki prihaja iz istospolne 
družine, vzgajata dve mami. 

2,25 2 1 4 1 1 1 5 

Dve materi vzgojita mačistično deklico in 
pomehkuženega fanta. 

2 1 1 2 2 3 1 1 

Otrok bo v istospolni družini vzgojen v 
homoseksualca. 

1,5 1 1 2 2 3 1 1 

Žiga bo vzgojen v geja.  1,14 1 1 2 1 / 1 1 

Otrok homoseksualcev je zaradi vzgoje v istospolni 
družini drugačen in potrebuje posebno obravnavo. 

1,25 1 1 2 2 1 1 1 

Tabela 9: Stališče učiteljev do kvalitete učenčeve vzgoje 
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9.5.3.7 Osebnostni razvoj otroka 

Učitelji ne pritrjujejo niti ne zanikajo, da bi Žiga reševal svoje težave tako, da bi se z nekom 

pogovoril. Večinoma se ne znajo opredeliti niti do trditve, da zlahka prizna napako v primeru, 

če je kriv. Temu so pritrdili le učitelji športne vzgoje, kemije ter tehnike in tehnologije. 

Učitelji ga ocenjujejo kot vrednega zaupanja, odgovornega, nestrahopetnega, 

nedepresivnega in brez vedenjskih težav. Ni sposoben večje empatije kot njegovi vrstniki, 

prav tako ni nujno, da hitro priskoči na pomoč. Ni pretirano nežen in občutljiv ter nima slabe 

samopodobe. 

 

Učitelji si ga v splošnem zlahka predstavljajo pri opravljanju gospodinjskih opravil, pri 

stereotipno moških opravilih pa so se trije učitelji vzdržali odgovora, ostali pa so 

neopredeljeni. Učiteljici za matematiko in slovenščino pa se z njegovo storilnostjo na tem 

področju strinjata.  

 

OSEBNOSTNI RAZVOJ UČENCA M GVZ MAT ŠVZ NEM KEM SLO ZGO 

Če Žiga naleti na težave, se bo vedno o tem 
pogovoril z nekom, ki mu zaupa. 

2,71 3 3 3 2 / 3 3 

Žiga zlahka prizna napako, če je kriv. 3,56 3 3 4 3 5 3 3 

Žiga je vreden zaupanja. 4,5 3 4 5 5 / 5 5 

Žiga je odgovoren. 4 3 4 5 4 3 5 4 

Žiga je strpnejši do različnih drugačnosti v 
primerjavi z vrstniki. 

3,57 4 4 1 3 / 5 5 

Žiga je pretirano nežen in občutljiv. 2 1 2 1 2 / 2 2 

Žiga zelo hitro priskoči na pomoč drugim. 3,11 2 3 4 2 4 4 3 

Žiga je sposoben večje empatije in spoštovanja 
drugačnosti kot njegovi vrstniki. 

2,63 2 4 1 2 / 5 4 

Žiga je strahopeten. 1,56 1 1 1 2 3 1 1 

Žiga je depresiven. 1,25 1 1 1 3 1 1 1 

Žiga ima nizko samopodobo. 1,88 1 1 1 4 3 1 3 

Žiga nima vedenjskih težav. 3,56 1 4 5 3 4 4 4 

Žigo si zlahka predstavljam pri opravljanju 
gospodinjskih opravil. 

4 3 4 5 4 / 4 5 

Žiga se zanima tudi za stereotipno moška opravila 
(delo na vrtu, popravljanje avtomobila, vožnja 
motorja, menjava žarnic, tehnična opravila ipd.). 

3,17 3 4 / 2 / 4 3 

Tabela 10: Stališče učiteljev do osebnostnega razvoja učenca 
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9.5.3.8 Sodelovanje s šolsko svetovalno službo 

Vsi učitelji začetniki so prepričani, da otrok zaradi homoseksualnosti staršev ne sodi k šolski 

svetovalni službi. Večje pomisleke glede tega imajo v splošnem dolgoletne učiteljice. So pa 

tako eni kot drugi složni, da bi Žigi priskrbeli pomoč v primeru slabšega učnega uspeha, v 

primeru socialne izključenosti ali v primeru depresivnosti in melanholičnosti. Učitelji pa se 

niso znali opredeliti, ali bi bil učenec zmožen sam poiskati dodatno strokovno pomoč, če bi jo 

potreboval.  

  

SODELOVANJE S SVETOVALNO SLUŽBO M Mo MD MZ 

Žige k šolski svetovalni službi ne bi pošiljal(-a) zaradi 
homoseksualnosti njegove mame. 

4,88 5 4,75 5 

Praviloma otrok iz istospolne družine ne sodi v šolsko svetovalno 
službo.  

4 5 3,25 5 

Žigo bi poslal(-a) k šolski svetovalni službi, če bi opešal njegov učni 
uspeh zaradi družinske situacije. 

4,63 5 4,5 4,75 

Žigo bi poslal(-a) k šolski svetovalni službi, če bi opazil(-a), da ga 
sošolci in sošolke ne vključujejo medse. 

4,75 5 5 4,5 

Žigo bi poslal(-a) k šolski svetovalni službi, če bi postal melanholičen, 
depresiven. 

5 5 5 5 

Če bi Žiga iz kakršnihkoli razlogov potreboval nasvet, bi sam poiskal 
pomoč svetovalne službe. 

3,63 3 4,25 3 

Tabela 11: Stališča učiteljev do sodelovanja s šolsko svetovalno službo 

9.5.3.9 Homofobija 

Učitelji so mnenja, da učni proces zaradi zbadljivk na Žigov račun sploh ni moten; če bi prišlo 

do tega, zbadljivke 8 od 9 (88,9 %) učiteljev ne bi ignoriralo. Zbadljivkam bi celo dali enak 

pomen kot tistim na račun debelosti, barve kože, narodnosti ipd. (glej Tabelo 4). 

 

Dolgoletne učiteljice bi homofobijo znale opredeliti s svojimi besedami, učitelji začetniki pa 

priznavajo, da bi s tem imeli več težav. Pri opredeljevanju strukturnega in institucionalnega 

nasilja so oboji negotovi, v nadaljevanju pa so ob pomoči definicij enoglasni, da strukturnega 

nasilja učenec ne občuti; večkrat, ampak zanemarljivo malokrat, je izpostavljen 

institucionalnem nasilju. Učitelji pravijo, da Žiga s prepoznavanjem svoje družinske oblike v 

literaturi nima težav.      
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V splošnem učenec po njihovem mnenju ni izpostavljen homofobičnemu nasilju; strinjajo se, 

da nasilja nad njim ne izvajajo sošolci, niti ne drugi učenci šole, višjo, ampak vseeno nizko 

oceno 2,25 pa vsi učitelji pripisujejo verbalnemu nasilju, fizičnega nasilja pa naj nad učencem 

ne bi bilo. Žiga prav tako po ocenah učiteljev ni priča verbalnim napadom na svojo družino, 

prav tako pa mu okolica ne sporoča, da je drugačen. Učitelji so tudi mnenja, da istospolna 

družina ni razlog za njegovo morebitno socialno izključenost.     

 

HOMOFOBIJA M Mo MD M 

Če bi me kdo povprašal o homofobiji, bi znal opredeliti pojem s 
svojimi besedami. 

3,89 4,5 4,2 3,5 

Žiga je v šoli izpostavljen homofobičnemu nasilju (to v učenčevem 
primeru pomeni nasilje različnih oblik, ki je posledica življenja v 
istospolni družini).  

1,38 1 1 1,75 

Nasilje nad Žigo izvajajo sošolci. 1,75 1 1,5 2 

Nasilje nad Žigo izvajajo drugi učenci šole. 1,5 1 1 2 

Nasilje nad Žigo je verbalno. 2,25 2 2,25 2,25 

Nasilje nad Žigo je fizično. 1,25 1 1 1,5 

Žiga je namenoma izločen od ostalih otrok; raje se nihče ne druži z 
njim zaradi istospolno usmerjene matere. 

1,63 1 1,5 1,75 

Žiga bi lahko posegel po različnih opojnih substancah zaradi 
istospolne usmerjenosti svoje mame.  

1,29 1 1 1,5 

Žiga je velikokrat priča verbalnim napadom na svojo družino. 1,71 1 1,67 1,75 

Okolica Žigi sporoča, da je drugačen.  1,38 1 1 1,75 

Znam opredeliti pojma strukturno in institucionalno nasilje v odnosu 
do učenca. 

2,5 3 2,75 2,25 

Žiga je v šoli izpostavljen strukturnemu nasilju – homoseksualnost 
povezujete s spolnimi boleznimi in je učenec zato del posebne 
obravnave pri šolski svetovalni službi. 

1,13 1 1 1,25 

Žiga je v šoli izpostavljen institucionalnem nasilju – o svoji družini 
spregovori težko ali pa raje o njej molči. 

2 1 2,33 2,25 

Žiga je v šoli izpostavljen institucionalnem nasilju – svoje družine ne 
prepozna v učbenikih. 

1,29 1 1 1,5 

Žiga je v šoli izpostavljen institucionalnem nasilju – med učno snovjo 
se o njegovi družinski obliki nikoli ne pogovarjamo. 

2,33 1 1,67 3 

Tabela 12: Stališča učiteljev do homofobije  
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9.5.4 Rezultati intervjuja z istospolno družino 

Z materama lezbijkama in Žigo sem se pogovarjala o njihovem življenju, sprejemanju okolice 

in šole, Žigi kot osebnosti, homofobiji in na splošno o istospolnem razmerju. Intervju je 

razdeljen v 7 kategorij, 56 izbranih stavkov pa je označenih s 24 kodami.  

 

Istospolna družina je običajna družina. Kvaliteta odnosov je na ravni vsake tradicionalne 

slovenske družine, morda v časih razvajenosti in vsesplošne razpuščenosti otrok celo boljša. 

Družina ogromno časa nameni pogovoru in izkazovanju ljubezni. To prakticirajo vse od 

razkritja, saj pravita mami, da je bil takrat Žiga še zelo majhen in mu je bilo pomembno le to, 

da ga ima mami rada. »Razložila sem jima, da sem atija imela sicer rada, ljubiti nekoga pa je 

čisto druga stvar. Zato ker ljubim Darjo, pa še ne pomeni, da nimam rada tudi njiju. In vse 

povedano sta otroka razumela, začutila sta ljubezen, varnost, toplino in bližino. Dokazala 

sem jima, da ju imam še vedno rada. Dojela sta, da imamo radi lahko več ljudi, vsakega pa na 

drugačen način.«  

 

Po pripovedovanju družine so se vsi velikokrat zbrali na postelji in se crkljali. Tukaj sploh ni 

mogoče narobe interpretirati crkljanja, saj materi vesta, »da je intima med dvema človekoma 

le njuna stvar. Lahko se o vsem pogovorimo, spolni odnosi pred otroci pa so pri nas striktno 

prepovedani.« Prav tako materi ne vzgajata otrok homoseksualcev, celo nasprotno si zanj 

želita, »da bi bil zaljubljen v punco, ker mu bo v življenju mnogo lažje. Drugače preveč časa 

zapraviš na delu na sebi. Ne želiva, da gre po najini poti, odločitev pa je njegova.« O 

stereotipih lahko rečem, da ne poznajo spolne delitve vlog, pač pa delo opravljajo vsi. »Če ne 

bo skuhala mami, bo pa nani.« Delitev dela je enakomernejša, predvsem pa izhaja iz 

sposobnosti in pripravljenosti opravljanja dela določene osebe: »So stvari, katerih ne 

maram opravljati jaz in so stvari, ki jih ne mara delati Daliborka.« Žiga ima v okviru dela tudi 

svoje zadolžitve: dnevno mora odnašati smeti, včasih mora posesati in pomagati kidati sneg. 

Stereotipi tudi pri oblačenju ne pridejo do izraza; Žiga se oblači tako kot njegovi vrstniki; 

najljubša mu je zelena barva majic, se je pa že zgodilo, da si je sam izbral majico roza barve.  

 

Homoseksualci in njihove družine ne delujejo kot »sekte«. Materi pravita: »Družine se z 

okolico zlijemo. Otrokom bi sicer naredili veliko škode, ker bi jih po nepotrebnem izpostavljali 
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homoseksualnosti. Pred družbo jih ne smeš izolirati.« Ljudje potrebujejo izkušnjo. »Ko 

izkušnjo enkrat imajo, predsodki izginejo.« Prav zato sta normalno lahko zaprosili za 

pridobitev neprofitnega stanovanja, normalno sta zaposljivi in nista imeli težav pri rojstvu 

njune hčerke. Problem, ki bi ga sicer lahko urejeval padli Družinski zakonik, pa je bila 

pridobitev starševskega dopusta ob rojstvu otroka.  

 

Za Žigo pravita, da v šoli ni stigmatiziran, »bil pa bi v primeru, če bi ga obravnavali drugače.« 

»Veliko truda vlagamo v šolo zato, da bi Žiga in Anja lahko dosegla svoje cilje. Tudi učim se z 

njima, če situacija tako zahteva,« pravi socialna mama Darja.  

 

Učenec o obravnavi teme o istospolnih družinah pove, da jo učitelji vključijo na mestih, kjer 

se le da, dolžina pogovora o temi pa je odvisna od odzivnosti sošolcev. Žiga nima težav z 

odsotnostjo v šoli. Zdi se mu, da je normalno vključen v vrstniške odnose (»Prijatelje imam 

med sošolci, v paralelki in tudi izven šole.«). Pravi tudi, da ga sošolci ne sprašujejo o 

homoseksualnosti. »Bolj čudno se jim zdi, kako zdržim brez očeta.« Povedal je sicer za 

primere, ko so ga zafrkavali s »pedrom«, vendar jih je ignoriral. Materi si srčno želita, da bi 

bilo to res. Socialna mati je glede zbadanj priznala: »Najbolj me je strah, da bi to pustilo na 

njem kakšne posledice« in obenem izpostavila, da ne želi, da bi bil zaradi tega zafrustriran.  

 

Po opisih mater je učenec »večinoma v fantovski družbi. V šoli se najbolj razume s petimi 

sošolci in so tudi ves čas skupaj. Popoldan pa ogromno časa preživi na igrišču, kjer s fanti 

igrajo nogomet. Prijatelje ima tudi izven šole. Druži se tudi s sošolko Adriano. Skupaj hodita v 

šolo in domov. Deklica bo tudi njegova soplesalka na valeti.« Stikov s starši sošolcev nimajo, 

pravita pa, da je v tem primeru homoseksualnost delikatna tema. 

 

Sodelovanje s šolsko svetovalno službo se jima zdi odveč. S tem je otrok izpostavljen, 

etiketiran in šele takrat postane problem.  

 

Glede homofobije pa je bilo socialno mati po razkritju v oddaji Gospodinje pojejo najbolj 

strah posledic v javnosti »v smislu pljuvanja in kričanja za mano.« Kot pravita, zaenkrat nista 

občutili nobenih homofobičnih reakcij niti v službi niti ne v domačem kraju. »Sekirali se bomo 

takrat, ko bo nastal problem.« Dodata še: »če nisi perverzen, si ljubezen lahko izkazuješ na 
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različnih mestih in tega sploh noben ne opazi. Ne bova se sicer zalizali, se bova pa pobožali, 

objeli, si dali ljubčka. Nežnost si lahko izkažeš kjerkoli, intimo imaš doma.« Morda je to ključ 

do tolerance okolice.  

 

O vzgoji svojih otrok sta mnenja, da so otroci zaradi njihovega načina življenja »bolj odprti, 

bolj pripravljeni pomagat, bolj korektni.« Ker sta starejša, imata rada svoj mir. Učenec najraje 

svoj prosti čas preživi zunaj in s fanti igra nogomet ali pa pri sošolcih skupaj igrajo 

računalniške igrice. Če je doma, pa je okupiran z majhnimi otroki. Njegovo izbiro poklica 

materi podpirata prav zaradi nežnosti in topline, ki jo razdaja otrokom. Veliko truda vlagajo v 

to, da bo lahko sprejet na Srednjo vzgojiteljsko šolo. 

 

Težava, ki jo je bilo zaznati v istospolni družini, je ljubosumje mater lezbijk v razmerju. 

Situaciji nisem bila navzoča, sta pa materi sami priznali, da je ljubosumja veliko. Zaupanje 

med njima je bilo celo tako nizko, da sta posegali po različnih sredstvih za preverjanje druga 

druge.      

 

Celotna transkripcija intervjuja z istospolno družino je v Prilogi 6.  

 

KATEGORIJA STAVEK KODA 

ISTOSPOLNA 
DRUŽINA IN 

OTROK V NJEJ 

1. Bil sem že zaljubljen v sošolko. 

OTROK 
HOMOSEKSUALEC 

2. Želiva si, da bi bil zaljubljen v punco, ker mu bo v življenju 
mnogo lažje. Drugače preveč časa zapraviš na delu na 
sebi. Ne želiva, da gre po najini poti, odločitev pa je 
njegova. 

3. Ogromno časa smo namenili pogovoru. POGOVOR 

4. Žigi pa večinoma kupujem jaz. Ne izbiram mu roza majic, 
gledam na to, da so oblačila modre, zelene barve, se je 
pa že zgodilo, da si je sam izbral majico roza barve in 
smo jo kupili. Najbolj všeč pa mu je zelena barva majic. 

STEREOTIPI 
5. Če bo pri očiju videl, da ga cele dneve ni doma, mama pa 

bo doma pospravljala in kuhala, se mu bo to zdelo 
normalno. Najinim otrokom pa se naš način življenja zdi 
normalen. 

6. Pri nama pa dobi zgled, da sva obe za vse. Če ne bo 
skuhala mami, bo pa nani. 

7. Izkazovanje nežnosti in ljubezni je prisotno vedno, intima 
je zasebna. Otroka prideta v spalnico, ko želita. Če midve 
ne želiva, da prideta, zakleneva in je stvar rešena. 

IZKAZOVANJE 
LJUBEZNI 

OTROKOM 



 

67 
 

8. Veliko smo se crkljali v postelji in se pogovarjali. 

9. Seveda pa sta dobrodošla na crkljanje vedno, ko je čas – 
čeprav ga zdaj, odkar imamo Nežo, kar nekako ni. 

10. Žiga je bil še zelo majhen in mu je bilo važno, da ga ima 
mamica rada. 

RAZKRITJE PRED 
OTROKOM 

11. Razložila sem jima, da sem atija imela sicer rada, ljubiti 
nekoga pa je čisto druga stvar. Zato ker ljubim Darjo, pa 
še ne pomeni, da nimam rada tudi njiju. In vse povedano 
sta otroka razumela, začutila sta ljubezen, varnost, 
toplino in bližino. Dokazala sem jima, da ju imam še 
vedno rada. Dojela sta, da imamo radi lahko več ljudi, 
vsakega pa na drugačen način. 

12. Otroka ni potrebno navajati na drugačnost, zato ker on 
živi v taki družini od samega začetka in je to zanj 
normalna družina. Žiga in Anja vesta, da sva midve par, 
očeta imata. 

OKOLICA 

13. Moraš biti razkrit; bolj kot se zakrivaš, težje živiš. SPREJETJE V 
DOMAČEM KRAJU 

14. Če hočeš normalno živeti in se tudi s sodelavci 
pogovarjati o svojem življenju, jim moraš povedati, kdo 
si. Če nisi iskren, se ne moreš vključevati v pogovore o 
npr. svoji družini, partnerstvu. SODELAVCI 

15. Čez teden dni me je glavna sestra poklicala in rekla, da 
njo zanima samo moja kvaliteta dela in ne kdo sem v 
zasebnosti. 

16. Meniva, da ljudje potrebujejo samo izkušnje z istospolno 
družino. Ko izkušnjo enkrat imajo, predsodki izginejo. 

KONKRETEN 
PRIMER 

17. Težav pri porodu nisva imeli, /…/ Daliborka je bila 
zraven. DRUŽINSKI 

ZAKONIK 
 

18. Daliborka ni dobila starševskega dopusta. 

19. Preveč sva se angažirali, zato sva se počutili »ful glupo«. 

20. Družine se z okolico zlijemo. Otrokom bi sicer naredili 
veliko škode, ker bi jih po nepotrebnem izpostavljali 
homoseksualnosti. Pred družbo jih ne smeš izolirati. 

DRUŽENJE S 
HOMOSEKSUALCI 

ŠOLA IN 
UČENEC V 
RAZREDU 

21. Veliko truda vlagamo v šolo, zato, da bi Žiga in Anja 
lahko dosegla svoje cilje. Tudi učim se z njima, če 
situacija tako zahteva. 

UČNA 
(NE)USPEŠNOST 

22. Razredničarka Žige pa je nasploh dobra učiteljica; tudi z 
drugimi učitelji ni težav. 

STIGMATIZIRANOST 
 

23. Vsi učitelji do sedaj so to sprejeli karseda normalno, 
običajno in brez kakršnihkoli začudenj. 

24. Zdi se mi, da ni. Bi bil pa v primeru, če bi ga obravnavali 
drugače. 

25. Posebnih stikov nimamo. Midve sva mnenja, da če kdo 
želi stik z nama, naj vzpostavi kontakt, potem pa ga bova 
sprejeli. Vsiljevati se nočeva nobenemu. Če dobiva 
pozitiven odziv, stike redno vzdržujeva. Je pa 
homoseksualnost v tem primeru delikatna tema. 

STARŠI SOŠOLCEV 
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26. Ko govorimo o družinah, po navadi učitelji vključijo temo 
istospolnih staršev v obravnavo snovi. Če je ne, sam 
komentiram. 

OBRAVNAVA TEME 
27. Odvisno od sošolcev. Če oni učitelja spodbudijo k 

pogovoru o tem, potem nameni temi nekaj minut. 
Drugače pa ne. 

28. Žiga je večinoma v fantovski družbi. V šoli se najbolj 
razume s petimi sošolci in so tudi ves čas skupaj. 
Popoldan pa ogromno časa preživi na igrišču, kjer s fanti 
igrajo nogomet. Prijatelje ima tudi izven šole. Druži se 
tudi s sošolko. Skupaj hodita v šolo in domov. Deklica bo 
tudi njegova soplesalka na valeti.   

VKLJUČENOST 

29. Če v šoli pride do konflikta, mi sošolci, s katerimi se ne 
razumem najbolj, pravijo peder. To ignoriram (pokaže 
skozi eno uho not, skozi drugo ven). 

30. V šolo rad hodi. 

31. Žiga je normalno vključen med vrstnike, ima 5 dobrih 
prijateljev, pogovarja se lahko o vseh temah in je zelo 
duhovit – družbo velikokrat nasmeji, s prijatelji se 
zafrkavajo in se veliko smejijo skupaj; pri prijateljih doma 
igrajo računalniške igrice, pri nas doma pa je za tovrstno 
početje prostorska stiska.  

32. Prijatelje imam med sošolci, v paralelki in tudi izven šole.  

33. Niti me ne sprašujejo o homoseksualnosti, zato ne 
morem ničesar reči. Bolj čudno se jim zdi, kako zdržim 
brez očeta. 

34. V šoli imam dva zelo dobra prijatelja. Z njima se ves čas 
družim. Po navadi se ne zgodi, da bi manjkala oba 
naenkrat. Se pa počutim ob njima varnega in zaželenega. 

ŠOLSKA 
SVETOVALNA 

SLUŽBA 

35. Tudi ne vem, če je kakšna osnovna šola posebej 
naklonjena istospolnim družinam. 

ETIKETIRANJE 36. Tudi ne želiva, da bi bil Žiga obravnavan kako drugače. 
Če bi učitelji zahtevali strokovno pomoč, bi jo zagotovo 
morali odobriti midve. Drugače se mi zdi, da s tem otroka 
izpostavijo, etiketirajo in šele takrat postane »problem«. 

UČENEC KOT 
OSEBNOST 

37. Otroci so bolj odprti, bolj pripravljeni pomagat, bolj 
korektni. 

VZGOJA 

38. Anja in Žiga imata rada svoj mir, saj sta že starejša. 

PROSTI ČAS 39. Žiga je nasploh rad zunaj s prijatelji in skupaj igrajo 
nogomet. 

40. Če je Žiga doma, nima miru pred otroci. 

41. Veseli ga poklic vzgojitelja in vsi stremimo k temu, da bo 
na Srednjo vzgojiteljsko tudi sprejet. POKLIC 

HOMOFOBIJA 

42. Samo to, da ga včasih zbadajo »peder«. Upam pa, da mu 
res ne pride do živega. Želim si, da bi mi drugače 
povedal. Najbolj me je strah, da bi to pustilo na njem 
kakšne posledice. 

ZBADANJA V ŠOLI 
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43. Jaz pravim tako: sekirali se bomo takrat, ko bo nastal 
problem. V Žigovem primeru (zbadanja s »pedrom«) sem 
se ogromno pogovarjala z njim, vsake toliko časa ga še 
vedno povprašam, kako je s tem, če ga še zbadajo. Ne 
želim, da bi bil zaradi tega zafrustriran. 

44. Zame je homofobično nasilje, če bi zaradi seksualnosti 
izgubila službo, če bi zaradi mene žalili otroke. 

OPREDELITEV 
POJMA 

45. Najbolj me je bilo strah, da bom po razkritju v javnosti 
trpela posledice v smislu pljuvanja in kričanja za mano. 

HOMOFOBIČNE 
REAKCIJE IZ OKOLJA 

46. Nobenih homofobičnih reakcij še nisva občutili. 

47. Nobene oblike homofobičnega nasilja še nisem zasledila 
v službi. 

48. Nekaj pacientov me pozna, vedo že od prej. Predsodkov 
ni bilo zaslediti. 

ISTOSPOLNO 
RAZMERJE 

49. Če nisi perverzen, si ljubezen lahko izkazuješ na različnih 
mestih in tega sploh noben ne opazi. Ne bova se sicer 
zalizali, se bova pa pobožali, objeli, si dali ljubčka. 
Nežnost si lahko izkažeš kjerkoli, intimo imaš doma. 

IZKAZOVANJE 
LJUBEZNI 

 

50. Enostavno se moraš zliti z okolico. 

51. Ljubosumje… Ful! Tega je veliko. Nekaj časa je vse v redu, 
smo v mirnem obdobju. Potem ima obdobje 
ljubosumnosti ena, nato druga. Nato spet sledi zatišje. 

52. Na splošno meniva, da je intima med dvema človekoma 
le njuna stvar. Lahko se o vsem pogovorimo, spolni 
odnosi pred otroci pa so pri nas striktno prepovedani. 

53. Dela imava razdeljena. So stvari, katerih ne maram 
opravljati jaz in so stvari, ki jih ne mara delati Daliborka. 

DELITEV DELA 
54. Če (Daliborka) nima časa, posesata tudi Anja ali Žiga. 

55. Smeti nosi Žiga vsak dan. 

56. Ne, trave nimamo, pozimi pa imamo sneg pred vhodom. 
Tega čistim jaz, včasih mi Žiga pomaga. 

Tabela 13: Obdelava intervjuja z istospolno družino 
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9.6 Interpretacija rezultatov 

V skrbi za otroke se v družbi pojavljajo heteronormativni očitki homoseksualcem. Na podlagi 

različnih konceptov in občih stališč sem ugotavljala, ali je razmerje dveh mater lezbijk 

kratkotrajno in kot tako ogrožajoče za vzgojo otrok. Razmerje Darje in Daliborke traja 12 let, 

skoraj 6 let sta tudi poročeni. Darja pred tem razmerjem ni bila poročena, imela pa je 

resnejšo heteroseksualno zvezo, Daliborka pa je bila poročena z Žigovim očetom. Njun zakon 

je trajal 9 let. Iz heteroseksualnega zakona ima poleg petnajstletnega sina Žiga tudi 

dvajsetletno hčer Anjo. Homoseksualno razmerje je torej najdaljše partnersko razmerje, ki 

sta ga v svojem življenju Darja in Daliborka imeli; takoj lahko zavrnem hipotezo, da je njuno 

razmerje kratkotrajno in da zato predstavlja grožnjo za vzgojo otrok. Materi lezbijki temu 

očitku oporekata tudi z njuno hčerko, ki se je rodila v 11. letu njune zveze. Ta je bila po vseh 

letih še vedno dovolj trdna, da sta se lahko odločili za ta korak. Edina težava v tem razmerju 

je ljubosumje. Pravita, da ga je veliko. Ljubosumje je bilo celo tako močno, da sta posegali po 

najrazličnejših sredstvih za preverjanje druga druge. To daje vtis, da sta v razmerju negotovi. 

Pravita, da je nekaj časa vse v redu in sta »v mirnem obdobju. Potem ima obdobje 

ljubosumnosti ena, nato druga. Nato spet sledi zatišje.« Kot je razvidno, so v ljubosumju 

nihanja pri obeh. Obe se morata zato zelo truditi, da lahko zaupata druga drugi. Žiga v zvezi s 

tem ni ničesar pripomnil; morda njuna nesoglasja v zvezi z ljubosumjem ne pridejo do otrok 

ali pa jih hitro in učinkovito rešujeta. Ne eno ne drugo za odraščajoče otroke ne bi smelo 

predstavljati težav, saj otrok tako vidi, da se je za refleksivna razmerja potrebno truditi. Tak 

vzorec bo ponotranjil tudi sam in bo v svojih razmerjih aktiven.  

 

Starši homoseksualci svojim otrokom predstavljajo grožnjo tudi zato, ker naj bi jih vzgajali v 

homoseksualce. Hipoteza Darja in Daliborka vzgajata otroka homoseksualca ne drži. Po 

pogovoru z materama sem ugotovila, da ima Anja že resnejšo zvezo s fantom; to razmerje 

traja 3 leta. Žiga je sam priznal, da je že bil zaljubljen v sošolko. Materi si celo želita, »da bi bil 

zaljubljen v punco, ker mu bo v življenju mnogo lažje«. Pravita, da bo drugače preveč časa 

izgubljal na delu na sebi, podpirali pa ga bosta pri katerikoli odločitvi. 

 

Z mojim diplomskim delom sem ugotavljala tudi pomen razkritja istospolne družine pred 

šolsko sfero. V ta namen sem postavila 3 hipoteze. Najprej me je zanimalo, kako se počutijo 
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učitelji v primeru vtikanja istospolnih staršev v snov, zato sem preverila hipotezo Darja in 

Daliborka sta s strategijo pozicioniranja sami potisnili Žigo v vlogo žrtve, saj učitelji ne 

marajo, da jim starši s pozicije sugerirajo, kako in o čem naj poučujejo njihovega otroka. S 

tovrstnim primerom se učitelji najbrž ne srečujejo le v primeru istospolnih družin, pač pa je 

to že njihova vsakodnevna praksa. Učitelji so se z lahkoto opredelili, da bi lažje sprejeli starše 

homoseksualce, ki jim teme o homoseksualnosti ne bi vsiljevali v pouk. Strinjali so se tudi, 

da bi jih motile želje staršev o nujnosti vključevanja te teme. Učitelji nasploh nimajo zadržkov 

pri govorjenju o homoseksualnosti, niti jim Žiga ne predstavlja povoda za razpravo o njej. 

Strinjati se moramo, da tu ne gre za učiteljeva stališča o homoseksualnosti, pač pa za 

učiteljevo avtonomijo. Učitelj bo sam presodil, kdaj, kje in kako bo določeno temo vključil v 

pouk. S tega vidika so učitelji zadržani do vseh in ne le do istospolnih staršev, ki jim s pozicije 

»ukazujejo«, kako in o čem naj poučujejo njihovega otroka. V mojem primeru materi lezbijki 

ne delujeta s pozicije, pač pa je pri njima mogoče zaslediti strategiji prehajanja in varovanja. 

Učenec je namreč sin iz heteroseksualnega razmerja in pri njem lahko prepoznamo tako 

očeta kot mater. Tako lahko pripoveduje o svojem očetu, o njegovih stikih z njim ipd. 

Strategija varovanja je tudi prisotna, saj po ocenah učiteljev in po besedah razredničarke 

učitelji od samega začetka sploh niso vedeli za odraščanje Žige znotraj istospolne družine; le 

3 dolgoletne učiteljice so bile seznanjene s tem takoj, pa še to zato, ker so prej poučevale 

njegovo sestro. Zanimivo je celo, da učitelji za učenčevo življenje znotraj istospolne družine 

niso izvedeli od mater lezbijk ali od učenca samega, pač pa iz zbadljivk sošolcev na ta račun. 

Lahko torej rečem, da sta materi s svojo previdnostjo Žigo najbrž obvarovali mnogih 

konfliktnih situacij, čeprav so se učitelji strinjali, da se s seznanjenjem s situacijo njihova 

stališča do njega ali tudi do homoseksualnosti niso nič spremenila, previdnost v 

heteronormativnih krogih pa nikoli ni odveč. Materi učiteljem ne vsiljujeta poučevanje o 

istospolnih družinah, pred učitelji se namenoma ne izpostavljata, čeprav trdita, da učitelji 

vejo, in da se pri vzgoji večinoma poslužujeta strategije varovanja. Mojo hipotezo lahko torej 

v tem delu zavrnem, potrdim pa lahko, da učitelji ne marajo staršev, ki jim s pozicije 

sugerirajo, kako in o čem naj poučujejo njihovega otroka.  

 

Razkritje staršev homoseksualcev je v šoli pomembno tudi z vidika sposobnosti učiteljev za 

poučevanje in njihovega avtonomnega počutja na delovnem mestu. Menila sem, da učitelji 

niso dovolj usposobljeni in avtonomni za poučevanje o homoseksualnosti; avtonomijo bi jim 
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omogočal v učnem načrtu jasno zapisan cilj, potrebovali pa bi tudi dodatna izobraževanja na 

to temo in nekoga, ki bi jih ščitil pred reakcijami heteroseksualnih staršev. Usposobljenost 

učiteljev sem preverjala tako pri učiteljih začetnikih kot tudi dolgoletnih učiteljicah; učitelji 

začetniki se počutijo manj sposobne za poučevanje o homoseksualnosti, medtem ko se 

njihove kolegice z dolgoletnimi izkušnjami tukaj ne znajo opredeliti. Pri učiteljih začetnikih 

sem pričakovala drugačen odziv, saj so generacijsko bližje trendu homoseksualnosti. 

Presenetili pa so me tudi s podatkom, da si informacij za poučevanje o homoseksualnosti ne 

poiščejo sami; dolgoletne učiteljice so glede tega ažurnejše. Vsi se strinjajo, da za obravnavo 

teme ne potrebujejo jasnega cilja v učnem načrtu, niti niso naklonjeni ideji o dodatnemu 

izobraževanju na to temo. O homoseksualnosti jih ni strah govoriti, niti se ne bojijo reakcij 

staršev in sodelavcev. Razredničarka je mnenja, da »bi že našla alinejo, kjer bi lahko to 

opravičila. /…/ Karkoli delamo, delamo, da bo nekomu koristilo in ne zato, da bi hoteli kaj 

slabega.« Lahko torej rečem, da se učitelji čutijo avtonomne za poučevanje o 

homoseksualnosti in zato ne potrebujejo jasno zapisanega cilja, po drugi strani pa nimajo 

ustreznih znanj; dodatna izobraževanja, ki bi zapolnila njihov manko na tem področju in jih 

napravila sposobnejše, jih ne zanimajo. Osebe, ki bi jih ščitila pred reakcijami 

heteronormativne družbe, ne potrebujejo, ker jih ni strah govoriti o istospolnih družinah in 

homoseksualnosti. 

 

Tretja hipoteza v navezi s pomenom razkritja istospolne družine pred šolsko sfero se 

navezuje na homofobično nasilje; menim, da so izkušnje učiteljev z istospolno družino tiste, 

ki preprečujejo strukturno in institucionalno nasilje do učenca v šoli. Učenci, ki prihajajo iz 

istospolnih družin, so strukturnemu nasilju izpostavljeni npr. če jih obravnavajo v šolski 

svetovalni službi kot žrtve razkritja staršev. Šola s svojim delovanjem pa posega v identiteto 

učenca zlasti z institucionalnim nasiljem, saj učenec o svoji družini ne more spregovoriti v 

heteronormativnem okolju, svoje družine ne prepozna v učbenikih in razgovorih pri pouku. 

Po ocenah učiteljev Žiga sploh ni izpostavljen strukturnemu nasilju. K šolski svetovalni službi 

zaradi tega še ni bil usmerjen, razredničarka pa v tem ne vidi nič slabega, saj učenci pri njej 

zagotovo ne dobijo občutka stigmatiziranosti; »določeni grejo celo radi k njej in se ji zaupajo 

ter potožijo«. Učitelji ocenjujejo, da Žiga prav tako ni izpostavljen institucionalnemu nasilju. 

Pomembno dejstvo pri interpretaciji te hipoteze je ocena učiteljev, da se popolnoma 

strinjajo, da resnični primeri istospolnih družin dokazujejo, da s to obliko družine ni nič 
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narobe. Zagotovo lahko torej potrdim hipotezo, da so izkušnje tiste, zaradi katerih 

strukturnega in institucionalnega nasilja na konkretni osnovni šoli ni.  

 

Homofobija v splošnem bi po kriterijih homoseksualcev lahko bila prisotna; naj spomnim, da 

so učitelji za učenčevo istospolno družino izvedeli iz zbadljivk sošolcev. Socialna mati lezbijka 

pravi, da je zanjo homofobično nasilje že, »če bi zaradi mene žalili otroka«. Žiga je že imel 

izkušnje, ko so ga v šoli zafrkavali s »pedrom«, vendar je vse te zbadljivke preslišal. Materi 

skrbi, da bi to na njem pustilo trajnejše posledice, zato se veliko pogovarjajo o tem, 

razredničarka pa temu ne daje velike teže, saj po njenem mnenju »ni bilo hudo, bolj 

zbadanja: haha, ti imaš pa dve mami«. 8 učiteljev od 9 (88,9 %) sicer resnejših zbadljivk ne bi 

ignoriralo, ampak bi jim pripisali enak pomen, kot zbadljivkam na račun barve kože, 

debelosti, narodnosti … Učenec po mnenju učiteljev ni deležen vsakodnevnih verbalnih niti 

ne fizičnih homofobičnih reakcij v šoli kot predvideva moja hipoteza; če že, gre za zbadljivke, 

vendar so prisotne izredno malokrat in v enaki meri kot pri ostalih učencih šole.                   

 

Povod za moje raziskovanje istospolnih družin je bilo mnenje, da je Žiga izključen iz razredne 

skupnosti, zato sem preverjala hipotezo Žiga ima težave s sklepanjem prijateljstev, kar se 

odraža v njegovem nizkem sociometričnem statusu. Rezultati moje sociometrične 

preizkušnje prikazujejo Žigo kot slabše vključenega, vendar ne kot izoliranega ali celo 

izključenega. Pri sociometrični preizkušnji je bil deležen 1 pozitivne vzajemne izbire in 2 

negativnih izbir. Tako s pozitivnim kot tudi z negativnim sociometričnim statusom se uvršča 

v razred posameznikov s srednjim sociometričnim statusom, kar na ravni razreda niti ni 

slabo, ker tudi indeks kohezivnosti razreda sodi med srednje vrednosti v primeru skupine z 

20 do 30 posamezniki. Učitelji se niso mogli opredeliti, kako je z njegovimi prijateljskimi 

vezmi v razredu; morda prav zato, ker ne izstopa v nobeno smer, pri pouku pa pri nekaterih 

predmetih (GVZ, KEM, ZGO) raje sedi sam. Nikakor pa tega ne moreta reči učiteljici 

matematike in slovenščine. Slovenščina je po besedah učenca njegov najljubši predmet; 

pravi, da se tudi najboljše počuti pri tem predmetu. Matematiko pa, kot pravi, ima rad »od 

menjave nivoja«. Vsi učitelji pravijo, da bi sicer zagotovo opazili slabo vključenost učenca v 

razred.  
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Materi pravita, da »ima 5 dobrih prijateljev«. Zanimivo je, da je učenec pri prvem izvajanju 

sociometrične tehnike navedel tri prijatelje iz paralelke, s katerimi je skupaj v okviru 

nivojskega pouka pri matematiki; enake je navedel tudi, ko sem ga po dveh mesecih še 

enkrat vprašala (gre za učence Ivana, Jana in Elvisa); sam pravi, da bi ga omenjeni trije 

zagotovo izbrali in navedli kot prijatelja. Njegovo dobro počutje v okviru matematike po 

menjavi nivoja je zagotovo v veliki meri pogojeno s tesnejšimi prijateljskimi vezmi.   

Kot četrta izbira pa se pojavi tudi sošolka Adriana; deklica je tudi njegova soplesalka na 

valeti. Med petimi dobrimi prijatelji ima tudi prijatelja, ki je eno leto mlajši.  

 

Žiga torej ima prijatelje tako znotraj razreda kot tudi izven njega; očitno pa je, da lažje 

tesnejše prijateljske vezi oblikuje na isti kognitivni ravni, saj je za prijatelje navedel 

posameznike, ki so z njim v okviru nivojskega pouka, in učenca, ki je eno leto mlajši. Kot 

pomembno prijateljsko vez pa ocenjujem tudi njegovo sošolko.    

 

Primerjanje števila pozitivnih in negativnih izbir mi je omogočilo tudi določanje socialne 

preferenčnosti in socialnega vpliva. Učenec glede na socialno preferenčnost sodi med 

povprečne v svojem razredu, meji pa na zavrnjene posameznike. Vrednost socialnega vpliva 

je visoka in ga s tem klasificira med kontroverzne učence. 

 

Preden opišem za interpretacijo pomembne karakteristike kontroverznih posameznikov, pa 

naj namenim še nekaj besed hipotezi, ki je nastala v okviru temeljnih očitkov 

heteronormativne družbe o vzgojenosti otrok v lezbični družini in je sicer v celoti zavrnjena: 

Žiga je zaradi odraščanja v istospolni družini čustveno labilen, nesamozavesten, pretirano 

nežen in občutljiv; omenjene osebnostne lastnosti ga ovirajo pri samoiniciativnem 

vključevanju v raznovrstne aktivnosti v in po šoli.  

 

Razredničarka pravi, da Žiga »nima nihanj razpoloženja«, je »umirjen. /…/ Ni vpadljiv in ne 

išče pozornosti na vsak način.« Sicer je duhovit, vendar se po nepotrebnem ne izpostavlja. 

Drugi učitelji so zanikali, da ima nizko samopodobo ter da je pretirano nežen in občutljiv. 

Razredničarka zaznava njegovo nežnost, vendar jo opiše kot pozitivno in zaželeno lastnost 

pri opravljanju učenčevega izbranega poklica – postal bo namreč vzgojitelj predšolskih otrok. 

Velikokrat ga vidi, kako zunaj opazi otroke, jim pomaga in jih namenoma dregne, da je 
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deležen njihove pozornosti; to kaže na učenčevo zavedanje o svojih vrlinah in njegovi 

samozavesti na tem področju.  

   

Rezultati sociometrične preizkušnje, ocene učiteljev in mnenje razredničarke lahko potrdijo, 

da bi učenca lahko uvrstili med kontroverzne; kontroverzni posamezniki so med nekaterimi 

vrstniki zaželeni, med drugimi pa ne. Razlog je v njihovi agresiji, ki jo uporabljajo za 

doseganje svojega položaja v skupini. Ta agresija pa med njihovimi vrstniki ni zaznana kot 

moteč dejavnik (Zupančič, Gril in Kavčič, 2001: 71).  

Za kontroverzne učence je značilno nihanje med socialnimi in nesocialnimi osebnostnimi 

lastnostmi. Njihova socialna plat jih uvršča med sodelujoče posameznike, ki z veseljem 

pomagajo sovrstnikom in jih tudi povabijo k sodelovanju v primeru nesamoiniciativnega 

sodelovanja (Hill in Merrell, 2004). Tudi materi za svoje otroke v splošnem pravita, da so 

»bolj pripravljeni pomagati«.   

 

Sovrstniki občudujejo njihove spretnosti; kontroverzni otroci so prav zato večkrat v 

interakcijah z drugimi, veljajo za družabne otroke in so dobre vodje (Hill in Merrell, 2004). 

Glede na mnenja učiteljev lahko rečem, da so Žigo nekateri učitelji ocenili kot idejnega 

vodjo; to se je pokazalo pri glasbeni vzgoji, slovenščini in matematiki; tam je izredno 

suveren. Glasba je področje, ki učenca po besedah mater zanima, pri matematiki in 

slovenščini pa se v homogeni skupini počuti dovolj samozavestnega in uspešnega, da lahko 

prevzame vodilno vlogo pri npr. skupinskemu delu.   

 

Kontroverzni posamezniki so lahko do drugih zelo spodbudni (npr. dajejo komplimente 

posameznikom, ki to potrebujejo). Prav s tem si zaslužijo spoštovanje sovrstnikov (Hill in 

Merrell, 2004). Morda od tu izvira Žigova učiteljem nepojasnjena toleranca učenca, ki veliko 

neupravičeno manjka, on pa mu prinaša zvezke in se druži z njim. Ta učenec je bil znotraj 9. a 

razreda tudi edina pozitivna vzajemna izbira.   

 

Vse omenjene lastnosti kontroverzne posameznike uvrščajo med asertivne. Asertivnost je 

sinteza odločnosti in empatije. Imajo jo posamezniki, ki se zavedajo svojih vrlin in 

pomanjkljivosti. Z drugimi ravnajo spoštljivo, to pa pričakujejo tudi v zameno. Pri 

ambicioznih posameznikih bodo s svojo jasnostjo, odkritostjo, neposrednostjo in odločnostjo 
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dosegli, da jim bodo prisluhnili, medtem ko se bodo zatrti, zavrnjeni posamezniki ob njih 

počutili razumljene in sprejete (Krapež, 2007).  

 

Po drugi strani pa imajo kontroverzni otroci tudi nesocialno plat. Velikokrat so uporniški do 

staršev ali učiteljev; ni nujno, da se njihova upornost kaže v enakih oblikah; uporniške 

reakcije so do staršev lahko drugačne kot pa do učiteljev in obratno. Kontroverzni otroci so 

prepoznani tudi kot nasilni in hitre jeze, lahko tudi uničujejo lastnino. So verbalno in psihično 

agresivni; vrstnike žalijo in nanje kričijo. Lahko so zelo moteči med dejavnostmi (Hill in 

Merrell, 2004).  

 

Nesocialna plat pri Žigi ni tako očitna kot socialna. Posredno lahko iz ocen učiteljev sklepam 

le o uporništvu. V splošnem so učitelji ocenili, da pri učencu ne zaznajo vedenjskih težav. S 

tem so se strinjali učitelji, ki ga poučujejo 2, 3 in več ur tedensko, nikakor pa ne učitelji, ki ga 

poučujejo le v okviru 1 ure na teden. Učitelji, ki učenca vedenjsko obvladujejo, z njim 

preživijo več časa in ga bolje poznajo, kot pa tisti, ki ga ne. Najbrž pa v tem primeru ne gre 

toliko za učenca iz istospolne družine, pač pa to velja za celoten razred. Predmetov, ki se 

izvajajo v okviru 1 ure tedensko, na splošno večina učencev ne jemlje dovolj resno in imajo 

zato učitelji z njimi več vedenjskih težav. Učenec iz istospolne družine pa najbrž res reagira 

različno uporniško do različnih odraslih, saj ga učitelj športne vzgoje opiše kot učenca, ki je 

vseskozi malce samosvoj. 

 

O Žigi torej lahko zapišem, da je v razred srednje dobro vključen in da v razredu izstopa 

njegov visok socialni vpliv, ki ga uvršča med kontroverzne učence. Morda je dvolična 

kontroverznost odraz stalnega upravljanja s stigmatizirano identiteto. Zanimivo je tudi, da 

ima učenec tesnejše prijateljske vezi v paralelki znotraj homogenih učnih skupin. Tam se 

počuti uspešnega in samozavestnega. Učitelji ga ne opisujejo kot čustveno labilnega, 

nesamozavestnega ter pretirano nežnega in občutljivega, zato lahko prvi del te hipoteze 

zavrnem. Moja nadaljnja domneva pa je bila, da ga omenjene osebnostne lastnosti ovirajo pri 

samoiniciativnem vključevanju v raznovrstne aktivnosti v in po šoli. Žiga je dovolj 

samoiniciativen pri izbiranju svojih aktivnosti. Tako se je na primer odločil, da verouka ne bo 

obiskoval, ker ga to ne zanima in ne veseli. Tudi h gasilskim vajam ne hodi več, ker mu 

primanjkuje časa in ga raje nameni nogometu, igranju računalniških iger, spremlja 
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nogometni klub Bayern, posveča se mali sestrici in mačkoma, poleg vsega pa si močno želi 

tudi psa.  

 

Samo učitelj športne vzgoje in učiteljica slovenščine ga ocenjujeta kot učenca, ki se aktivno 

vključuje v aktivnosti med in po pouku, medtem ko ostali učitelji vključevanja v obšolske 

aktivnosti ne morejo potrditi. O tem lahko zapišem še to, da je Žiga sam navedel, da se 

najbolje počuti prav pri slovenščini, pri športni vzgoji pa mu učitelj na račun uspešnosti pri 

različnih športih nudi dovolj pozornosti. To je dovolj velik razlog za Žigovo samoiniciativo pri 

obeh predmetih. Najslabšo oceno na tem področju mu je pripisala učiteljica zgodovine in 

državljanske vzgoje; Žiga se pri tem predmetu kar dobro počuti, pravi pa, da je učiteljica pri 

ocenjevanju večkrat nepravična. Neopredeljena pri njegovi samoiniciativnosti je učiteljica 

kemije, medtem ko pravi, da se Žiga vključuje v raznovrstne aktivnosti. Žiga te učiteljice sploh 

ne mara. Pravi, da se na njih dere in od njih večkrat zahteva preveč.   

Hipotezo Žiga je zaradi odraščanja v istospolni družini čustveno labilen, nesamozavesten, 

pretirano nežen in občutljiv; omenjene osebnostne lastnosti ga ovirajo pri samoiniciativnem 

vključevanju v raznovrstne aktivnosti v in po šoli lahko zato v celoti zavrnem. 

 

Odraščanje znotraj istospolne družine pa v družbi ni samo kritizirano, pač pa otrok pridobi 

tudi določene pozitivne lastnosti in izkušnje. Tako je v primeru oblikovanja sposobnosti 

empatije in z delitvijo dela po spolu. Hipotezo Žiga je z odraščanjem v istospolni družini 

pridobil večjo strpnost do vrstnikov v primerjavi z njegovimi sovrstniki in se ni seznanil z 

delitvijo dela po spolu lahko potrdim. Razredničarka pravi, da »je sposoben empatije, ampak 

mora res vedeti, za kaj gre«. Enako so ga ocenile tudi učiteljice, ki ga poučujejo 3 ali več ur 

tedensko. Sklepam lahko, da je pri toleranci določenega vedenja razumen in da po 

nepotrebnem ne bo sočustvoval s posameznikom in ga podpiral pri neumnostih. Učitelji si v 

splošnem učenca zlahka predstavljajo pri opravljanju gospodinjskih del, medtem ko se pri 

stereotipnih moških delih niso znali opredeliti. Materi pravita, da so dela pri njih razdeljena 

glede na interese (npr. kadar se kam odpravljajo, pakira socialna mama, ker bi drugače vse 

kupili na cilju), glede na sposobnosti (kupljeno pohištvo npr. sestavi Darja, ker se je za to 

izučila v srednji šoli) in glede na čas posameznic (npr. kuhanje), predvsem pa so dela 

razdeljena enakomerno (pranje, sušenje in pospravljanje perila je odličen primer za to). Žiga 

ima znotraj gospodinjstva svoje redne obveznosti (vsakodnevno odnaša smeti, sesa, kida 



 

78 
 

sneg in pazi na otroke, kadar je to potrebno). Ustreznejša delitev dela po vzorcu iz družine in 

ne glede na spol mu je omogočila tudi prosto izbiro poklica glede na svoj interes. Odločil se 

je za stereotipno ženski poklic vzgojitelja predšolskih otrok, materi pa ga pri odločitvi 

podpirata, saj ga imajo otroci zelo radi, on pa zna ravnati z njimi.  
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10 SKLEP 

Značilnost sodobnih razmerij ni več »skupaj do smrti«, pač pa »tako dolgo, kot bodo stvari 

šle dobro« (Ule in Kuhar, 2003: 52). Preprosto opisana refleksivnost je značilnost tako 

imenovanih čistih razmerij, ki so pomemben vzrok za družinske spremembe na različnih 

področjih. Vse skupaj so zajete s poznomodernim fenomenom in procesom družinske 

pluralizacije, ki vključuje spremembe oblike družine, maritalne/zakonske spremembe in 

spremembe družinskih potekov. 

 

Zame najpomembnejša na novo nastala družinska oblika so istospolne družine. Po Brownovi 

(po Rener, 2006: 17) tipologiji gre za »ponovno vzpostavljene družine oziroma družine, v 

katerih je vsaj eden od staršev socialni, ne pa tudi biološki starš«. Alenka Švab (prim. 2001 in 

2010) na primeru istospolnih družin nazorno predstavi proces pluralizacije, v katerem ne gre 

le za pluralizacijo oblik, pač pa so pomembne predvsem vsebinske spremembe: istospolne 

družine po obliki lahko uvrstimo med nuklearne, vsebinsko pa v njih ne prepoznamo očeta in 

matere, pač pa otroke vzgajata bodisi dve materi lezbijki ali pa dva očeta geja. 

 

V skrbi za otroke se znotraj heteronormativne družbe pojavljajo različni argumenti proti 

legalizaciji istospolnih družin, saj istospolni starši svoje otroke izpostavljajo različnim 

nevarnostim (Urek, 2005 in Wardle, po Stacey in Biblarz, 2001).  

Tako so otroci: 

− vzgojeni v homoseksualce in zlorabljeni; 

− z vedenjskimi in psihičnimi težavami; 

− diskriminirani v družbi; 

− zmedeni glede svoje spolne identitete in tudi njihovo ravnanje ni skladno z njihovim 

spolom. 

V nasprotju z očitki družbe pa so raziskave različnih avtorjev pokazale (prim. Stacey in 

Biblarz, 2001), da so matere lezbijke zelo dobri starši. Primerjave socialnih mater lezbijk z 

biološkimi očeti so pokazale, da so socialne matere za vzgojo sposobnejše, imajo bolj 

kvaliteten odnos z otrokom, njihova vloga v discipliniranju in vzgoji je večja, bolj so tudi 

angažirane za otrokove aktivnosti, otroke pa celo bolje poznajo kot biološki očetje.  
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Heteronormativni očitki in koncepti različnih avtorjev so bili osnova za mojo študijo primera. 

Raziskovala sem lezbično družino. Podatke sem na deskriptivni ravni zbirala z dvema 

polstrukturiranima nestandardiziranima intervjujema, s sociometrično preizkušnjo in z 

ocenjevalno lestvico.  

 

S preverjanjem hipotez v zvezi s heteronormativnimi očitki družbe sem ugotovila, da je Žiga 

običajen najstnik, čeprav odrašča z lezbičnima materama že 12 let. Razmerje mater ni 

kratkotrajno in kot tako ogrožajoče za njegovo odraščanje. Je pa zaradi ljubosumja med 

partnericama precej negotovo.  

Žiga ni vzgojen v homoseksualca. Je čustveno stabilen in samozavesten ter ni pretirano 

nežen in občutljiv. Pri vključevanju v raznovrstne aktivnosti v in po šoli je samoiniciativen, z 

delitvijo dela po spolu se ni seznanil, kar se odraža tudi v izbiri njegovega poklica glede na 

svoj interes: postal bo vzgojitelj predšolskih otrok.  

 

Razkritje istospolne družine pred šolsko sfero ocenjujem kot manj pomembno. V Žigovem 

primeru so le 3 učiteljice od 9 vedele za homoseksualno usmerjenost mater že od samega 

začetka; učitelji so pri Žigi lahko najprej spoznali njegove osebne kvalitete in ga niso 

obravnavali kot stigmo njegove mame. Pozitivna izkušnja učiteljev z materama lezbijkama, 

ki v šoli ne delujeta s pozicije, pa preprečuje strukturno in institucionalno nasilje v šoli. Po 

ocenah učiteljev Žiga ni izpostavljen homofobičnim reakcijam, v 6. razredu pa je bil občasno 

ozmerjan s »pedrom«, vendar je po njegovih besedah vse to preslišal. To pa ni bil razlog, da 

bi Žigo usmerili k šolski svetovalni službi.  

 

Učitelji menijo, da niso dovolj usposobljeni, po drugi strani pa dovolj avtonomni za 

poučevanje o homoseksualnosti. Težav s starši zaradi govora o tej temi še niso imeli, zato 

menijo, da ne potrebujejo jasno zapisanega cilja v učnem načrtu in osebe, ki bi jih ščitila pred 

reakcijami okolice.  

 

Ugotovila sem, da je Žiga srednje dobro vključen v svoj matični razred, kar je na ravni 

razreda s srednjo vrednostjo kohezivnosti dober rezultat. Znotraj razreda ima enega dobrega 

prijatelja. Pri doseganju socialne preferenčnosti sodi med povprečne posameznike, njegov 

socialni vpliv pa je visok in ga uvršča med kontroverzne. Sam lahko v šolskem okolju našteje 
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pet dobrih prijateljev; trije so iz homogene učne skupine, četrti je leto mlajši učenec, kot 

peto pa navede sošolko, s katero vsakodnevno hodi skupaj v šolo in je tudi njegova 

soplesalka na valeti.  

 

Med raziskovalnim procesom sem ugotovila tudi, da na ocene učiteljev glede osebnostnih 

lastnosti učenca ne vpliva učiteljev obseg poučevanja, kot sem sprva predvidevala. Večji 

vpliv moram pripisati popularnosti in zaželenosti učenca pri določenem učitelju.  

Zame najbolj zanimiva ugotovitev, ki je sistematično nisem preverjala, je, da se v homogenih 

učnih skupinah oblikujejo trajnejša in kvalitetnejša prijateljstva.   

 

Moje raziskovanje bi bilo natančnejše, če bi lahko: 

− učenca opazovala tudi med poukom, 

− za sodelovanje navdušila vse učitelje, ki poučujejo Žigo (zlasti bi bili pomembni rezultati 

učitelja zemljepisa, saj je po Žigovih besedah učitelj »car«, zemljepis pa je poleg 

slovenščine njegov najljubši predmet), 

− izvedla sociometrično tehniko tudi v nivojskih skupinah, 

− intervjuvala prijatelje, ki jih je navedel Žiga in 

− raziskala vpliv spola učiteljev. 

Raziskovanje večih družin bi mi omogočilo vpogled v različne istospolne družine; te so si 

podobne le zaradi homoseksualnosti staršev, v resnici pa je življenje znotraj njih tako 

različno, kot je v običajnih družinah. Zlasti bi bilo zanimivo preveriti delovanje istospolnih 

staršev s pozicije in posledice tovrstnega delovanja (npr. stigmatiziranost otroka v 

heteronormativnih okvirih v šoli).  

 

Moja raziskava je zaradi deskriptivne naravnanosti statistično nepomembna, je pa 

pomembna za vse študente in učitelje, ki se srečujejo ali pa se še bodo srečali s primerom 

istospolne družine v šoli. Ugotovitve dokazujejo, da je Žiga čisto običajen najstnik, ki odrašča 

znotraj običajne družine. Med učitelji ni zaznati večjih predsodkov, razredničarka pa navaja 

nekaj konkretnih predlogov za ravnanje z njimi.  

Pozitivna naravnanost primera je dobra popotnica za obravnavo različno stigmatiziranih 

otrok v šolskem okolju!    
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Naj namenim še nekaj besed težavam pri mojem raziskovanju. Najprej se bom osredotočila 

na najbolj bistveno in hkrati velikokrat prezrto težavo na različnih področjih raziskovanja. 

Vsakič, ko raziskujemo osebo, ki je družbeno izključena, jo z raziskovanjem potisnemo v 

vlogo žrtve in obenem stigmatiziramo.   

Največjo težavo pri raziskovanju sta mi predstavljala iskanje vzorca in pripravljenost družin za 

sodelovanje. Poudariti moram, da so istospolne družine intenzivno nastajale šele po letu 

2005, kar pomeni, da so ti otroci v najboljšem primeru šele dobro »zakorakali« v osnovno 

šolo in jih ni veliko.   

Ogromna, a premostljiva težava pri mojem raziskovanju pa je bil čas. Prevelika želja po čim 

hitrejšem zaključku študija mi je velikokrat oteževala delo in me spravljala v obup. Čakanje 

na odzive na forumih, na odgovore na zasebna sporočila na socialnem omrežju in na 

odgovore v spletno pošto – vse to mi je jemalo voljo do dela ter oteževalo moj raziskovalni 

proces.  

 

Kljub vsemu mi je uspelo! Hvaležna sem, da sem imela priložnost spoznati običajno družino; 

vsi člani družine so na meni pustili dober vtis, kar pa je najpomembnejše – s svojo 

preprostostjo so mi omogočili soočenje s predsodki in njihovo ustrezno razrešitev. 

Verjamem, da se bom kot učiteljica zagotovo še srečala z otrokom iz istospolne družine; 

upam, da mu bom takrat lahko v pomoč znotraj heteronormativnih okvirov družbe, da mu 

bom stala ob strani v težkih trenutkih in krepila njegovo pozitivno naravnanost. 

 

Naj zaključim z besedami, ki nikogar ne bi smele pustiti rahločutnega:  

 

»Nimam problemov, JAZ sem problem!« 

 

Ozrimo se vase in se spomnimo situacije, ko smo se sami počutili tako … 

Nato se postavimo v vlogo različno stigmatiziranih otrok zaradi naših predsodkov … 

 

Z njimi jim le otežujemo njihovo življenje! Odpravimo jih čim prej! 
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PRILOGE 

Priloga 1 

Ime: _________________ 

Datum: _______________ 

 

Živijo! 

Organizirana je šolska ekskurzija, ki zahteva dolgo vožnjo z avtobusom. Da bi ti čim hitreje 

minil čas, prosim, poimenuj sošolce, po katerih sprašujem. Morda tvoje želje lahko 

upoštevam pri sedežnem redu. Dovolj bo, če napišeš le ime sošolca. Pri lastnostih pa bodi 

zelo konkreten(-na).  

 

S katerim sošolcem ali sošolko bi najraje sedel(-a) skupaj na avtobusu? __________________ 

Katera osebna lastnost ti je najbolj všeč na njem? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj pa, če tega sošolca ali sošolke ne bi bilo? _________________________ 

S kom bi želel(-a) sedeti na avtobusu, če nobenega od zgoraj napisanih ne bi bilo? 

_____________________ 

 

 

Za katerega sošolca ali sošolko ne bi želel(-a), da sedi s tabo na avtobusu? _______________ 

Napiši osebnostno lastnost, ki te na tem sošolcu najbolj moti. _________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj pa v primeru, če tega sošolca ali sošolke ne bi bilo? __________________ 

Poimenuj še tretjo osebo, s katero si ne želiš sedeti skupaj. ______________________ 

 

Hvala za sodelovanje ☺ 

 



 

X 
 

Priloga 2 

 
Ime A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U ☺☺☺☺ V Z Ž SSn 

A Lara                2 1        3  0,92 

B Urška       3    1 2               1 

C Adriana      3    1   2               0,92 

Č Edita  2        3 1                0,88 

D Amanda      2  1 3                  1 

E Daša      2  1 3                   1 

F Nika   3    1  2                   1 

G Patricija      1  2  3                  1,04 

H Kaja  2  1     3                   1 

I Sara                            0,92 

J Jin Jin  2          1               0,96 

K Maruša                            1 

L Žan                 2  3         1,04 

M Benjamin              3     1   2      1 

N David              2       1       0,92 

O Enej              3    2          1,04 

P Enis                 3        2   1,04 

R Kristjan               1       3      0,96 

S Džejlan                  2   1    3   0,92 

Š Alex               2    1    3    1 

T Luka               2        1     1 

U Armin               2       1      0,96 
☺☺☺☺ Žiga                     1    2 3  0,92 

V Azemir              3    2        1  1,04 

Z Danijel                       3  1   0,96 

Ž Anže       1          3           0,88 

Vsota izbir 1 3 1 0 3 3 3 4 3 1 2 3 4 3 1 4 4 2 1 3 3 2 1 4 2 0  

Vsota vzajemnih 
izbir 

0 2 1 0 2 2 3 3 2 0 1 0 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 0 36 

 

  



 

XI 
 

Priloga 3 

 
Ime A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U ☺☺☺☺ V Z Ž SSn 

A Lara       3   1 2                0,88 

B Urška           2     3    1        0,92 

C Adriana               2    1 3       0,88 

Č Edita     3  2 1                   1,08 

D Amanda           1    3     2       0,92 

E Daša           1    3     2       1 

F Nika          2 1    3            0,96 

G Patricija    2      3 1                0,92 

H Kaja                2    1     3   0,88 

I Sara                            1,28 

J Jin Jin          2         1        1,2 

K Maruša                           1 

L Žan     3      1  2               0,96 

M Benjamin     2      3         1        0,88 

N David           1         2        1,4 

O Enej   3          2              1 0,88 

P Enis            2 3              1 0,92 

R Kristjan     2      1         3        0,92 

S Džejlan              3  1           2 0,92 

Š Alex            3  2           1   1,24 

T Luka                3   1     2    0,88 

U Armin    3           2        1    0,88 

☺☺☺☺ Žiga           2     1            0,96 

V Azemir                 2  3  1        0,96 

Z Danijel               2    3 1       0,88 

Ž Anže            1    3     2       1 

Vsota izbir 0 1 0 5 1 3 2 1 0 10 8 3 2 0 13 0 1 1 9 5 0 0 2 2 0 3  

Vsota 
vzajemnih izbir 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

 

  



 

XII 
 

Priloga 4 

INTERVJU Z ŽIGOVO RAZREDNIČARKO 

 

STALIŠČA UČITELJICE 

1. Kakšno je vaše stališče do homoseksualnosti? 

Sprejemam jih kot normalne ljudi. To je njihova, kako bi rekla – nagnjenost, moja je 

drugačna. Zame so normalni ljudje, če imajo do mene normalen, človeški odnos.  

 

2. Se je stališče do homoseksualnosti kaj spremenilo, ko ste se srečali z realnim primerom 

dveh lezbijk? 

Ne, sploh ne. Že prej sem sodelovala s kolegom, ki je bil istospolno usmerjen in je bil 

zaposlen na naši šoli, tako da sem čisto normalno sprejela.  

 

3. Se je kdaj zgodilo, da ste se srečali z družbo, ki je ostro kritizirala homoseksualnost 

(zlasti v času referenduma o Družinskem zakoniku)? 

Ne, nisem imela te priložnosti. 

 

KONKRETEN PRIMER V RAZREDU 

4. Kdaj ste izvedeli, da je Žigova mama istospolno usmerjena? 

Okvirno tri leta nazaj. Točno ne morem reči. Žiga poučujem 4. šolsko leto. Takrat ko sem ga 

dobila kot razrednik; 3 ali 4 leta. 

 

5. Ste se udeležili kakšnega posebnega izobraževanja, ko ste izvedeli, da boste 

razredničarka otroku, ki prihaja iz istospolne družine? 

Sploh ne. Počakala sem na sam pouk, da bi videla, če je kaj drugače; če bi se pokazala 

potreba po dodatnem izobraževanju, bi se ga udeležila. Odvisno od situacij v razredu. 

 

6. S katerimi predsodki ste se srečali ob razkritju? Kako ste jih premagali? 

Nisem imela predsodkov, to sem sprejela kot izziv – opazovati otroka, je kaj drugačen, kako 

ga sprejemajo drugi, kako se obnaša … Zaradi tega ga nisem sprejemala nič drugače od 

ostalih. 
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7. Sta vas Daliborka in Darja seznanili z določenimi pričakovanji glede umestitve 

homoseksualnosti v letni delovni načrt? 

Ne, mama tudi ni omenila, da je kaj drugače v njihovi družini.  

a. Kaj pa socialna mama?  

Kontaktiram samo z biološko mamo, Darje uradno sploh ne poznam. Neuradno jo poznam, 

ker stanujemo v istem bloku. Stike s šolo vzdržuje mama.  

 

8. Kako ste se angažirali sami? 

V moj predmet ne gre (razredničarka poučuje matematiko). Sam učni proces je zelo široko 

nastavljen. Otroci vse informacije v zvezi s spolnostjo in svojim telesom ter o partnerstvu 

dobijo od 7. razreda dalje preko različnih oblik dela (naravoslovni dnevi, dnevi dejavnosti, 

pouk biologije). Ves čas se s temi temami seznanjajo. Pri razredni uri posebej nismo govorili 

o tem.  

 

9. Ste imeli pri svojem delu kakšne težave zaradi posredovanja tematike o 

homoseksualnosti? Opišite jih. 

Jaz ne. Učiteljica za biologijo veliko dela na teh temah, otroci so odprti in se o tem veliko 

pogovarjajo. V 7. razredu jim je malo nerodno, v 8. manj, v 9. pa čisto nič. Zanjo tudi ne 

morem reči, da bi imela kakšne težave v zvezi s tem.  

 

Biologinja pride mimo; razredničarka jo povabi k pogovoru. 

Biologinja: Nismo imeli problemov. Po pravici povedano sem za Žigovo situacijo izvedela šele 

letos na začetku šolskega leta, pa še to iz pogovorov med sošolci. Šlo je za zbadanja; en 

sošolec je nesramen do vseh, tudi do učiteljev. Drugače pa ga sošolci ne izpostavljajo. Žiga 

nikoli potem tudi ne komentira. Je že kot osebnost bolj zadržan, tako da se v te neumnosti 

ne vtika.  

Kaj pa skrb mamic – ali zbadljivke v resnici presliši?  

To težko ugotovimo, je pa kot tip človeka bolj zadržan, vedno bolj pri kraju, se ne izpostavlja. 

Sestra je bila bolj komunikativna. 
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a. Je kaj povezana umestitev obravnave teme zaradi učitelja homoseksualca, ki je 

pred leti poučeval na vaši šoli? 

Obravnava teme nikakor ni povezana s tem, da je bil na naši šoli učitelj homoseksualno 

usmerjen. Redni učni program je tak. O puberteti in spolnosti imamo za 9. razrede prav 

naravoslovni dan. 

b. Je homoseksualnost predstavljena kot bolezen? 

Bi morala vprašati. Jaz bi drugače to vključila v obliko partnerstva.  

 

Biologinja: V 5. razredu se o tem prvič pogovarjamo, ko pri gospodinjstvu obravnavamo 

različne vrste družin, potem pa te teme ni več. V okviru biologije pri spolnih boleznih ne 

omenjamo homoseksualnosti v družinski navezi, v odnosu med istospolnimi partnerji pa kot 

večjo možnost.  

 

10. Opišite Žigo. 

a. Njegove karakterne značilnosti. 

Na pogled je mila duša, čeprav ima svojo moško energijo. Ko se je treba po moško postaviti, 

zna tudi v tem smislu odreagirati. Tudi stepel se je že, ker se je skregal s sošolcem. Je zelo 

toleranten, ko mu pa poči, mu pa poči. Je čisto pravi moški v teh stvareh. Ko pa se osebno 

pogovarjaš z njim, je pa zelo nežen, mil, sploh če vse »štima«. Tudi njegova izbira poklica 

lahko potrdi njegovo nežnost in toplino do drugih; šel bo namreč na Srednjo vzgojiteljsko 

šolo. Je pravi za otroke. Ko ga opazujem zunaj, jih takoj opazi in jim pomaga, jih dregne, da 

dobi njihovo pozornost. Je zelo v redu otrok, s svojimi dobrimi in šibkimi lastnostmi. 

 

Učitelj športne vzgoje nekaj vpraša razredničarko, nato pa opiše Žigo s svojimi besedami. 

Učitelj športne vzgoje: Ful je simpatičen. Nima istospolnih nagnjenj. Z vsemi je zelo nežen, 

vseskozi je malce samosvoj. Nihče ga ne zafrkava zaradi tega. Pogovarja se tako s puncami 

kot fanti. 

b. Samozavest in samospoštovanje. 

Področji ima normalno oblikovani. 

c. Družabnost, duhovitost, komunikativnost. 

Druži se z vsemi ali z nobenim, tako s fanti kot s puncami. Ni nikoli sam, izoliran. Je duhovit. 

Ni nakladač. Vsake toliko časa kakšno spusti, pa tisto na mestu. Kar pove, pove z razlogom. 
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Ni vpadljiv in ne išče pozornosti na vsak način. Tudi če se srečamo na ulici, lepo pozdravi; 

ostale otroke je sram in nočejo pozdraviti. Velikokrat ga vidim na sprehodu z dojenčkom, 

pelje voziček in obe mami sta zraven.  

Zanimiva je tudi njegova mami; vesela ženska, polna energije; vedno pride z dobrim 

namenom, je odkrita, vedno dobre volje in se mi zdi, da veliko pripomore k temu, da je Žiga 

tak, kakršen je. Zato je tudi pozitivno sprejel in vse dogajanje okrog tega dobro dojema.  

 

Učitelj športne vzgoje: Malček samosvoj, drugače zelo nežen. Noben ga ne zafrkava zaradi 

tega. Opazke so letele na ta račun v 6. razredu, ko so bili zelo otročji.  

d. Občutljivost (katere teme da in katere ne). 

Jaz ga v glavnem vidim pri matematiki. Kadar kot skupina nekam gremo, ni občutljiv.   

e. Razpoloženje (npr. depresivnost, živahnost, melanholija, evforija, nihanje med 

razpoloženji, konstantno s slabimi dnevi). 

Nima nihanj razpoloženja. Je bolj sanjač. Ko gre v šolo, ga vidim, gre tako na »easy«. On gre 

vsak dan enako na »easy«, ne glede na to, koliko časa ima. Umirjen je. Tudi sošolce jemlje 

tako na »easy«. 

f. Empatičnost (do katerih sošolcev da, do katerih ne). 

Je empatičen, ampak mora vedeti res, zakaj gre. Noben ne mara enega sošolca. Žiga pa ga 

lepo sprejema, mu prinese zvezke. Ta sošolec je drugače prikrit lump (Aleks) in nam je 

čudno, da Žiga tolerira njegove napake (npr. špricanje). Mogoče zato, ker sta oba umaknjena 

od sredine. Pri pouku Žiga najraje sedi zase, rad ima svoj mir; ko pa smo zunaj, pa se pomeša 

z drugimi.  

g. Močna in šibka področja (v povezavi s poklicem in njegovimi zanimanji). 

Da se mu zaupati. Če se z njim dogovoriš nekaj, besedo drži. Da se zanesti nanj. Tisto, kar se 

zmeniš, tisto tudi naredi. Raje zavrne, če v nekaj ni prepričan, kakor pa da bi sprejel in nalogi 

ne bi bil kos. Žiga je tak povprečen; ni nikjer boljši in ne slabši. 

 

11. Ali se vam zdi, da Žiga v šoli manjka zaradi istospolne usmerjenosti svojih mam? 

Navedite konkreten primer. 

Da manjka? Žiga ne manjka veliko. Če pa manjka, je pa zares bolan (ima npr. kakšno virozo). 

Takrat dobim od mame tudi opravičilo. Zelo malo manjka. V splošnem bi rekla zanj, da ne 

manjka.   
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SODELOVANJE S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO 

12. Kakšno stališče imate do posebne obravnave otroka iz istospolne družine (npr. da se z 

njim dodatno ukvarja strokovno osebje na šoli)?  

Nikoli ga nisem poslala, zato ker nisem videla potrebe po tem, niti sploh nismo vedeli za 

njegovo drugačnost. Če bi se izkazalo, da otrok trpi, bi jo prosila za sodelovanje. Prosila bi jo, 

da stopi v stik s starši in bi skupaj kot skupina (tisti, ki smo z njim največ) sodelovali z njimi. 

Seveda če bi starši privolili. Če bi on ali drugi zaradi tega trpeli, bi zagotovo stopila v stik s 

svetovalno službo in povprašala, kako se da pomagati.  

a. Ni to etiketiranje? 

Ne, ker je teh primerov sedaj ogromno. Včasih je bilo sodelovanje s svetovalno službo nekaj 

čudnega, danes je pri socialni delavki vsake pol ure drug otrok. Mora imeti prav poseben dan 

zase, da naredi še kaj drugega. Tega občutka, da je nekdo etiketiran, ne daje. Določeni grejo 

celo radi k njej in se ji zaupajo ter potožijo.  

 

REAKCIJE SOŠOLCEV 

13. Ste opazili, da ima Žiga težave s sošolci zaradi istospolne usmerjenosti njegove mame? 

Naštejte primere.  

Nima težav. Opazke na njegov račun so letele v 5., 6. razredu, tam nekje. Zbadanja so bila 

bolj v hecu, niti ne tako osebno, da bi ga moralo prizadeti; niti ni bilo grdo, ampak najbrž je 

tudi to otroku težko poslušati. To se je potem nehalo. Imam občutek, da se je po pogovorih v 

8. razredu v zvezi s spolnim dozorevanjem pri biologiji vse to nehalo. Bolj so začutili sami 

sebe in se ne zafrkavajo zaradi tega. Ni bilo hudo, bolj zbadanja »haha, ti imaš pa dve mami«. 

Sam ni nič potarnal. Ni bilo tako hudo, da bi razčiščevali na razredni uri. S temi fanti smo se 

pogovorili na samem. Ko se dotakneš njihove družine, dajo potem mir.  

 

14. Kako odreagirate pri zbadljivkah, ki letijo na Žigov račun zaradi homoseksualnosti (sam 

pravi, da ga včasih zbadajo s »pedrom«)? 

Ne obravnavam tega posebej.   
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15. Kako bi opisali Žigovo vključenost v razredno skupnost? Ga imajo sošolci in sošolke radi 

ali je učenec bolj zase? 

Je vključen v razredno skupnost. Če čutijo, da je naloga njemu primerna, mu jo bojo naložili. 

On recimo nosi dnevnik. Je tako odgovoren. Je pa celo tako odgovoren, da ga je že domov 

nesel in je naslednji dan bil tako odgovoren, da je priznal. Pa mu ga še kar nisem odvzela, ker 

je pošten in odkrit in se mu da odpustiti. To se mu zgodi takrat, ko na sto stvari misli; tako 

kot vsem ostalim. 

 

16. Kako Žiga s sošolci in sošolkami funkcionira na različnih dnevih dejavnosti, šolah v 

naravi ipd.?  

Nisem bila z njimi. Z njimi grejo učitelji za športno vzgojo. Letna šola v naravi je bila v 5. 

razredu; takrat ga še nisem poznala. Lani na tabor nisem šla zaradi moje majhne punčke. 

Noben ni rekel, da bi bilo kaj posebnega. Niti ne v plus, niti ne v minus. Najbrž bi me učitelji 

spremljevalci opozorili. Enodnevni izleti pa so normalni. Ne izstopa na noben način. 

 

17. Bi lahko za Žigo rekli, da ima med sošolci »zaveznike« in »sovražnike«? Kako 

funkcionira, če »zaveznikov« nima ob sebi? 

Ni ne enih in drugih, bi se bolj sam moral postaviti zase. Tako težko kaj rečem. To se tako 

dobro vidi na razredni stopnji, na predmetni toliko stvari prezreš. Še pri likovni, športni in 

glasbeni vzgoji lahko drugače spremljaš učenca. Pri matematiki pa otroka zgubiš, ga ne 

poznaš več toliko. Je tudi v drugi skupini, ker je matematika nivojski predmet. 

  

18. Ste kdaj preverili vključenost učencev v razred s sociometrično tehniko?  

Ne, priznam, da ne. Tudi drugi niso tega naredili.  

a. Če da, kakšne rezultate ste dobili pri Žigu? Če ne, zakaj ne in na kakšen način si 

ustvarite podobo o učencih v vašem razredu?  

Intuicija je tista, ki me vodi. 

b. Se kaj trudite vključevati v razredno skupnost »pozabljene« učence? Na kakšen 

način? 

Se trudim, ampak jih ni. V tem razredu je veliko nadarjenih (6, 7) in na ta način tudi 

vedenjsko težavnih. Imamo 2 posebneža – prvi veliko manjka, ker je veliko bolan pa potem 

kar neredi šolo, druga pa je punca s psihosomatskimi težavami (izzove bruhanja zaradi 
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psihičnih težav). Je zelo posebna; mislili so, da ji bodo kar ukazovali, pa se jim ne pusti voditi, 

zato jo tudi pustijo zase. Vidi se, da noben ni osamljen, razen ona, ker sama tako hoče in tisti 

fant, ker je preveč odrasel za njih.  

c. Kako bi odreagirali, če bi ugotovili, da je Žiga na račun homoseksualnosti v 

njegovi družini med sošolci manj priljubljen? Kakšni bi bili ukrepi? 

Za pomoč bi prosila svetovalno službo, prebrala bi literaturo okrog tega, izvedla dodatne 

vsebine na razredni uri. Ne bi kar pustila. Nisem strokovnjak za vsa področja, ampak bi se 

pozanimala in obrnila na prave ljudi.  

 

HOMOFOBIJA 

Najprej moram učiteljici razložiti pojem.  

 

19. Ste zasledili kakšno obliko homofobičnega nasilja v šoli nad Žigo? 

Zbadljivke, ki po mojem ne sodijo med homofobično nasilje. Stepel se je, ampak ne zaradi 

tega. Čisto zgolj faze odraščanja. Po fantovsko so se zafrkavali in se stepli med sabo. 

 

REAKCIJE STARŠEV 

20. Kako na istospolno družino gledajo starši Žigovih sošolcev? Ste imeli zaradi njih kakšno 

težavo? Ste morda morali zagovarjati svojo avtonomijo in braniti svojo strokovnost? 

Starši vejo, ampak ne rečejo nič. Noben nikoli in nikdar ni prišel in posegel v snov bodisi na to 

ali katerokoli drugo temo. 

  

21. Kje so meje poseganja staršev v teme v šoli v tem primeru? 

Delamo v skladu z učnim načrtom in bi že našla alinejo, kjer bi lahko to opravičila.  

Tudi če ni dobesedno navedeno?  

Zagotovo bi našla to temo. Karkoli delamo, delamo, da bo nekomu koristilo in ne zato, da bi 

hoteli kaj slabega. Homoseksualna družina ni nič drugačna, kaj pa ločene družine?! Ločena 

družina je potem tudi posebna, ampak se jo čisto normalno sprejema.   

 

VKLJUČEVANJE TEME HOMOSEKSUALNOST V SNOV 

22. Ste imeli na šoli kakšne posebne delavnice na to temo poučevanja o homoseksualnosti 

za učence kot tudi za učitelje? 
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V okviru naravoslovnih dni je z devetošolci vedno govor o AIDS-u in kar je v okviru spolne 

vzgoje. Izobraževanja samo za učitelje pa nismo imeli.  

 

23. Morda veste, kako se obravnave teme lotevajo drugi učitelji na vaši šoli (na primer 

kolegice na razredni stopnji, kolegi, ki imajo v učnem načrtu bodisi kateri namig na 

možnost obravnave te snovi – družina, spolnost, zgodovina Stare Grčije ipd.)? 

Obravnava je možna pri biologiji, v nižjih razredih v okviru naravoslovja pa tudi v okviru etike 

in družbe. Če pogledaš v zvezke učencev, lahko vidiš zapise v zvezkih v zvezi z vrstami družin; 

med njimi je omenjena tudi istospolna družina.  

  

24. Pride kakšen učitelj k vam po nasvet? S kakšnimi vprašanji ter kaj in kako mu 

svetujete? 

Ne, ne pridejo po nasvet. Glede Žige ne.  

 

25. Se Žiga pri temi razgovori ali pusti, da o njej govorijo drugi? 

Ni vpadljiv; to velja tudi za to temo. Pri razlagah se bolj drži zase. Sodeluje bolj s tem, da si 

zapisuje, ko pa mu zmanjka energije, pa odtava stran; je sanjač in bolj pasiven učenec. Razen 

če je izzvan ali vprašan, potem aktivno sodeluje. Sam od sebe pa se nikoli ne izpostavlja.   

 

STALIŠČA OSTALIH DELAVCEV ŠOLE 

26. Je kakšen učitelj kdaj pripisoval Žigove (ne)uspehe homoseksualnosti v njegovi družini? 

Ali bi povedali mami, če bi se to zgodilo ali bi učitelju svetovali, naj ji pove sam? Zakaj 

eno ali drugo in na kakšen način? 

Ne, noben učitelj ni nikoli pripisoval neuspehov situaciji v družini. Mami pa bi povedala. 

Najprej bi se pogovorila z učiteljem, nato pa bi skupaj razmislila, ali greva naprej ali ne in na 

kakšen način. 

 

27. Kako komentirate mogoč strah mater, da je otrok zaradi njiju in njune spolne identitete 

stigmatiziran v šoli?  

Ali ga imata? Začudenje. Najbrž se malo vseeno bojita, čeprav delujeta drugače. Še vseeno 

živita v malem mestu, kjer je to redka stvar. Če bi živeli v drugi državi, kjer je več tega, ne bi 

bilo strahu. Tukaj sta v manjšini. Njuna prednost kljub vsemu je, da sta priseljeni, drugače bi 
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ušli. Jah, ne vem … Strah … Rekla bi, da je to zato, ker je to redka oblika. Včasih je bilo 

nerodno tistim, ki so se ločili, danes je pa to že moda. S tem pa bo najbrž podobno.   

 

NASVETI BODOČIM UČITELJEM ALI UČITELJEM, KI SE BODO S TO TEMO ŠE SREČALI 

28. Kaj bi svetovali bodočim kolegom? Kako naj se srečajo s predsodki?  

Na naši šoli ni nobenega, ki bi imel predsodek. Naš kolektiv postaja mlad kolektiv (več je 

mlajših do 30); jaz nisem sicer med mladimi. Ko se zaposluje, se zaposluje mlade. Mlajši pa so 

bolj odprti in imajo manj predsodkov. V primeru starejšega kolektiva pa bi zagotovo bilo več 

predsodkov. 

Rekla bi, naj se znebijo predsodkov. Poskusila bi na nek način. Včasih je bolje, da tak učitelj 

tega ne ve. Bolje, da si misli, da oče ne pride na govorilne ure. Tudi mi smo imeli tukaj to 

prednost; Žigo smo spoznali kot osebo in ne kot stigmo njegovih staršev. Veliko več težav je 

zaradi ločenosti, ker so otroci razvajeni in zato nevzgojeni.   

 

29. Kako se prvič soočiti z istospolno družino? Na kaj se je potrebno še posebej pripraviti, 

na kaj še posebej paziti ipd.? 

S celotno družino se še nisem srečala v šoli, samo na pločniku.  

 

30. Kako naj učitelji svoje delo opravljajo strokovno in hkrati avtonomno pri tem pa 

vključujejo temo homoseksualnost tudi v snov?  

Temo lahko obravnavajo. Če učitelj sam ne pove, povejo otroci. Spolna vzgoja je vključena na 

nek način že v vrtec, ko je govor o telesu. Na razredni stopnji so pa teme pri različnih 

predmetih zelo prepletene in tudi če učitelj ne bi želel o tem govoriti, te otroci sami 

pripravijo do tega, da moraš neko temo odpreti in se o njej pogovoriti. Če bi bilo meni 

neprijetno, bi kolegici rekla, naj izpelje to učno uro, ali pa naj mi pripravi učno pripravo, da 

bom imela nekaj smernic, napotkov. Če ti je nerodno o tem govoriti, lahko prosiš tistega, ki 

zna to strokovno podpreti. Če nekaj znaš, si vase prepričan in bo zato izpeljano dobro; v 

prazno ne moreš delati. Počutiš se preveč negotovo. 
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Priloga 5 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE, KI POUČUJEJO ŽIGO 

 

Spoštovani, 

na vas se obračam s prošnjo, da izpolnite spodnji vprašalnik za moje diplomsko delo. Kratek 

anketni vprašalnik na začetku je namenjen vaši identifikaciji, ki je nujna za moje razumevanje 

problema. V nadaljevanju se boste spopadli z ocenjevalno lestvico; vaša stališča boste izražali 

na devetih področjih, ki celostno zajemajo Žigo – njegov razvoj, odraščanje v istospolni 

družini in vse šolske situacije. Na vprašanja odgovarjajte čim hitreje, brez večjega pomisleka, 

saj bodo le tako odgovori iskreni. Številko v tabeli obarvajte bodisi z drugo barvo bodisi 

označite okence z npr. sivo ali pa uporabite krepko/ležečo pisavo.  

Že vnaprej se vam zahvaljujem za vašo petnajstminutno pozornost. 

1. Koliko let že poučujete na osnovni šoli? _______ 

2. Koliko let poučujete Žigo Škofa? _______ 

3. Kateri predmet poučujete Žigo? ________ 

4. Ali ste vedeli, da Žiga odrašča v istospolni družini?  

DA   NE 

5. Po koliko letih poučevanja Žige oz. kdaj ste izvedeli, da Žiga živi v istospolni družini? 

________________________________________________________________________  

6. Ocenite spodnje trditve od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo ne strinjate, 3, da 

se z njo deloma strinjate in deloma ne, ter 5, da se s trditvijo popolnoma strinjate.  

Primer: Moje stališče do homoseksualnosti je vselej enako. 
1 – popolnoma se ne strinjam s trditvijo 

2 – ne strinjam se s trditvijo 
3 – niti nisem proti, niti za trditev 

4 – strinjam se s trditvijo 
5 – s trditvijo se popolnoma strinjam 

 
STALIŠČA DO HOMOSEKSUALNOSTI, ISTOSPOLNE DRUŽINE IN OTROK V NJEJ 

Moje stališče do homoseksualnosti je vselej enako. 1 2 3 4 5 

O homoseksualnosti sem imel(-a) predsodke.  1 2 3 4 5 

Homoseksualnost sem povezoval(-a) s spolno prenosljivimi boleznimi. 1 2 3 4 5 

Homoseksualnost povezujem z razuzdanostjo in je kot take ne odobravam. 1 2 3 4 5 

Moti me, da se homoseksualci preveč izpostavljajo; naj se imajo radi zase. 1 2 3 4 5 

Preden sem se soočil(-a) z resničnim primerom, me je homoseksualnost 
motila. 

1 2 3 4 5 
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Ko sem izvedela, da je Žigova mati lezbijka, se je moje stališče do 
homoseksualnosti spremenilo. 

1 2 3 4 5 

Moje stališče do homoseksualcev se je spremenilo v pozitivno smer. 1 2 3 4 5 

Kadar Žigova mama pride na govorilne ure, se počutim nelagodno zaradi 
njene spolne usmerjenosti.  

1 2 3 4 5 

Kadar se z znanci pogovarjam o homoseksualcih, primera ne omenjam, ker mi 
je ob tem nelagodno.  

1 2 3 4 5 

Homoseksualci ne bi smeli imeti otrok. 1 2 3 4 5 

Na istospolne družine slabo luč mečejo parade ponosa. 1 2 3 4 5 

Ko sem izvedel(-a), da Žiga izhaja iz istospolne družine, se je moje stališče do 
istospolnih družin in odraščanju otrok v njih spremenilo. 

1 2 3 4 5 

Resnični primeri istospolnih družin dokazujejo, da s to obliko družine ni nič 
narobe. 

1 2 3 4 5 

Otrok iz istospolne družine se mi smili. 1 2 3 4 5 

Žiga se mi smili, ker odrašča z dvema materama. 1 2 3 4 5 

Otrok iz istospolne družine je v družbi stigmatiziran. 1 2 3 4 5 

Žiga je v družbi stigmatiziran zaradi odraščanja z dvema materama. 1 2 3 4 5 

Ne želim, da na govorilne ure za Žigo hodi njegova socialna mama.  1 2 3 4 5 

Ljubše bi mi bilo, če bi na govorilne ure prišel Žigov oče in ne socialna mama, 
čeprav stikov s sinom oče nima. 

1 2 3 4 5 

POUK IN HOMOSEKSUALNOST 

Lažje bi poučeval(-a) Žigo, če ne bi vedel(-a), da prihaja iz istospolne družine.  1 2 3 4 5 

Motilo bi me, če bi istospolno usmerjeni starši prišli k meni na govorilne ure 
in me silili v nujnost vključevanja teme o istospolnosti v moj predmet. 

1 2 3 4 5 

Istospolno usmerjene starše, ki se ne bi izpostavljali s svojo 
homoseksualnostjo z namenom vsiljevanja teme v šolo, bi bolje sprejel(-a) kot 
tiste, ki bi mi vsiljevali svoja stališča v zvezi s spolno usmerjenostjo in 
umeščenostjo teme v učno snov.  

1 2 3 4 5 

Če bi lahko, bi zavrnil(-a) poučevanje otroka iz istospolne družine. 1 2 3 4 5 

Zaradi primera istospolne družine v razredu je učni proces velikokrat moten 
zaradi zbadljivk na Žigov račun. 

1 2 3 4 5 

Z zbadljivkami na Žigov račun se mi ne da ukvarjati. 1 2 3 4 5 

Zbadljivkam na Žigov račun dajem enako težo kot npr. zbadljivkam na račun 
debelosti/barve kože/narodnosti … 

1 2 3 4 5 

Če se le da, se temi o homoseksualnosti pri pouku izognem. 1 2 3 4 5 

Kadar moram govoriti z učenci o homoseksualnosti, sem v zadregi. 1 2 3 4 5 

Preden sem pred učenci prvič spregovoril(-a) o homoseksualnosti, sem imel(-
a) veliko težav. 

1 2 3 4 5 

Še vedno imam težave pri posredovanju informacij učencem v zvezi s 
homoseksualnostjo.  

1 2 3 4 5 

O homoseksualnosti me je strah govoriti. 1 2 3 4 5 

Največji strah pri vključevanju teme homoseksualnosti v snov mi povzročajo 
starši učencev. 

1 2 3 4 5 

Strah pri vključevanju teme homoseksualnosti v snov mi povzročajo ostali 
sodelavci.  

1 2 3 4 5 

Temo bi lažje vključeval(-a) v snov, če bi bil v učnem načrtu jasno zapisan cilj o 
tem. 

1 2 3 4 5 

Zaradi Žige homoseksualnost poskušam vključiti v pouk kjer se le da. 1 2 3 4 5 

Če ne bi bilo v razredu Žige, teme v snov ne bi vključil(-a). 1 2 3 4 5 

Menim, da sem o temi dovolj poučen(-a), da lahko učencem posredujem 1 2 3 4 5 
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ažurne podatke.  

Informacije v zvezi s temo poiščem sam(-a). 1 2 3 4 5 

Želim si, da bi šolstvo organiziralo dodatno izobraževanje za učitelje v zvezi s 
to temo. 

1 2 3 4 5 

VKLJUČENOST ŽIGE V RAZREDNO SKUPNOST 

Če Žiga ne bi bil vključen med svoje sošolce, bi zagotovo opazil(-a). 1 2 3 4 5 

Opazim, da Žiga med sošolci nima pravih prijateljev. 1 2 3 4 5 

Žiga med poukom najraje sedi sam. 1 2 3 4 5 

Žiga je med odmori osamljen. 1 2 3 4 5 

Žiga se med odmori druži z učenci iz paralelke ali pa z mlajšimi učenci. 1 2 3 4 5 

Žiga se raje vključuje v pogovor s sošolkami ali drugimi dekleti kot pa s sošolci 
ali z drugimi dečki. 

1 2 3 4 5 

Med sošolci Žiga ni priljubljen zaradi homoseksualnosti njegove mame. 1 2 3 4 5 

Slaba vključenost Žige v razredno vključenost bi pomenila tudi slabo 
samopodobo o sebi. 

1 2 3 4 5 

Sošolci Žigi ne pomagajo radi. 1 2 3 4 5 

Kadar gre za skupinsko obliko dela, je Žiga od skupine bolj odrinjen. 1 2 3 4 5 

Kadar se učenci sami razdelijo v skupine, je Žiga eden tistih, ki so v skupino 
določeni med zadnjimi. 

1 2 3 4 5 

Žiga se težko vklopi v skupino kot idejni vodja, pobudnik projekta ipd.  1 2 3 4 5 

Žiga lažje dela individualno. 1 2 3 4 5 

Žiga si pri pouku zlahka pridobi par za izvajanje te učne oblike. 1 2 3 4 5 

ŽIGA IN POUK 

Žiga se velikokrat ne more zbrati, ker toliko razmišlja o svoji družinski situaciji. 1 2 3 4 5 

Žiga je pri pouku miselno velikokrat odsoten zaradi različnih razlogov. 1 2 3 4 5 

Žiga sodeluje pri različnih aktivnostih pri pouku. 1 2 3 4 5 

Žiga je pri pouku samoiniciativen. 1 2 3 4 5 

Žiga je odličen vodja skupine. 1 2 3 4 5 

Žiga ima urejene zapise snovi. 1 2 3 4 5 

Žiga spoštuje vse roke za oddajo dokumentov. 1 2 3 4 5 

Žiga je vesten pri šolskem delu (vedno naredi domačo nalogo, odda naloge 
pravočasno ipd.). 

1 2 3 4 5 

Žiga se zna organizirati pri učenju. 1 2 3 4 5 

Žiga je učno samostojen. 1 2 3 4 5 

Na Žigovo učno uspešnost ne vpliva družinska situacija. 1 2 3 4 5 

Če že vpliva družina na Žigo, bi rekel(-a), da je to zaradi odsotnosti očeta. 1 2 3 4 5 

Žiga se po pouku vključuje v različne aktivnosti. 1 2 3 4 5 

Žiga k pouku večkrat zamudi. 1 2 3 4 5 

VZGOJA OTROKA IZ ISTOSPOLNE DRUŽINE 

Raje vidim, da otroka, ki prihaja iz istospolne družine, vzgajata dve mami. 1 2 3 4 5 

Dve materi vzgojita mačistično deklico in pomehkuženega fanta. 1 2 3 4 5 

Otrok bo v istospolni družini vzgojen v homoseksualca. 1 2 3 4 5 

Žiga bo vzgojen v geja. 1 2 3 4 5 

Otrok homoseksualcev je zaradi vzgoje v istospolni družini drugačen in 
potrebuje posebno obravnavo. 

1 2 3 4 5 

Žigi manjka oče. 1 2 3 4 5 

Če bi Žiga odraščal ob očetu, bi bil drugačen – boljši. 1 2 3 4 5 

V Žigovi družini se veliko odprto pogovarjajo. 1 2 3 4 5 

Istospolne starše je strah, da je otrok v družbi stigmatiziran zaradi njihove 
istospolne usmerjenosti. 

1 2 3 4 5 
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OSEBNOSTNI RAZVOJ OTROKA 

Če Žiga naleti na težave, se bo vedno o tem pogovoril z nekom, ki mu zaupa. 1 2 3 4 5 

Žiga zlahka prizna napako, če je kriv. 1 2 3 4 5 

Žiga je vreden zaupanja. 1 2 3 4 5 

Žiga je odgovoren. 1 2 3 4 5 

Žiga je strpnejši do različnih drugačnosti v primerjavi z vrstniki. 1 2 3 4 5 

Žiga je pretirano nežen in občutljiv. 1 2 3 4 5 

Žiga zelo hitro priskoči na pomoč drugim. 1 2 3 4 5 

Žiga je sposoben večje empatije in spoštovanja drugačnosti kot njegovi 
vrstniki. 

1 2 3 4 5 

Žiga je strahopeten. 1 2 3 4 5 

Žiga je depresiven. 1 2 3 4 5 

Žiga ima nizko samopodobo. 1 2 3 4 5 

Žiga nima vedenjskih težav. 1 2 3 4 5 

Žigo si zlahka predstavljam pri opravljanju gospodinjskih opravil. 1 2 3 4 5 

Žiga se zanima tudi za stereotipno moška opravila (delo na vrtu, popravljanje 
avtomobila, vožnja motorja, menjava žarnic, tehnična opravila ipd.). 

1 2 3 4 5 

Žiga je rad urejen. 1 2 3 4 5 

Žiga je rad lepo oblečen. 1 2 3 4 5 

Žiga se ne ozira na barvo oblačil; lahko je majica tudi npr. roza barve. 1 2 3 4 5 

SODELOVANJE S SVETOVALNO SLUŽBO 

Žige k šolski svetovalni službi ne bi pošiljal(-a) zaradi homoseksualnosti 
njegove mame. 

1 2 3 4 5 

Praviloma otrok iz istospolne družine ne sodi v šolsko svetovalno službo.  1 2 3 4 5 

Žigo bi poslal(-a) k šolski svetovalni službi, če bi zaradi družinske situacije 
opešal njegov učni uspeh. 

1 2 3 4 5 

Žigo bi poslal(-a) k šolski svetovalni službi, če bi opazil(-a), da ga sošolci in 
sošolke ne vključujejo medse. 

1 2 3 4 5 

Žigo bi poslal(-a) k šolski svetovalni službi, če bi postal melanholičen, 
depresiven. 

1 2 3 4 5 

Če bi Žiga iz kakršnihkoli razlogov potreboval nasvet, bi sam poiskal pomoč 
svetovalne službe. 

1 2 3 4 5 

VODSTVO ŠOLE 

Ravnateljica se zanima za Žigov osebnostni, socialni, intelektualni in motorični 
razvoj. 

1 2 3 4 5 

Če učitelji sami ne bi opozorili na težave, ki bi jih Žiga imel zaradi družinske 
situacije, bi ravnateljica o tem spregovorila na učiteljskem zboru. 

1 2 3 4 5 

Ravnateljica je seznanjena z Žigovo družinsko situacijo. 1 2 3 4 5 

Ravnateljica se zanima za raziskave na področju istospolnih družin. 1 2 3 4 5 

Ravnateljica ima o istospolnih družinah veliko strokovnega znanja. 1 2 3 4 5 

Če bi ravnateljico prosili, bi nam ugodila izobraževanje na temo istospolne 
družine. 

1 2 3 4 5 

HOMOFOBIJA 

Če bi me kdo povprašal o homofobiji, bi znal opredeliti pojem s svojimi 
besedami. 

1 2 3 4 5 

Žiga je v šoli izpostavljen homofobičnemu nasilju (to je v Žigovem primeru 
nasilje različnih oblik, ki je posledica življenja v istospolni družini). 

1 2 3 4 5 

Nasilje nad Žigo izvajajo sošolci. 1 2 3 4 5 

Nasilje nad Žigo izvajajo drugi učenci šole. 1 2 3 4 5 

Nasilje nad Žigo je verbalno. 1 2 3 4 5 
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Nasilje nad Žigo je fizično. 1 2 3 4 5 

Žiga je namenoma izločen od ostalih otrok; raje se nihče ne druži z njim zaradi 
istospolno usmerjene matere. 

1 2 3 4 5 

Žiga bi lahko posegel po različnih opojnih substancah zaradi istospolne 
usmerjenosti svoje mame. 

1 2 3 4 5 

Žiga je velikokrat priča verbalnim napadom na svojo družino. 1 2 3 4 5 

Okolica Žigi sporoča, da je drugačen. 1 2 3 4 5 

Znam opredeliti pojma strukturno in institucionalno nasilje v odnosu do Žige. 1 2 3 4 5 

Žiga je v šoli izpostavljen strukturnemu nasilju – homoseksualnost povezujete 
s spolnimi boleznimi in je zato Žiga del posebne obravnave pri šolski 
svetovalni službi. 

1 2 3 4 5 

Žiga je v šoli izpostavljen institucionalnem nasilju – o svoji družini spregovori 
težko ali pa raje o njej molči. 

1 2 3 4 5 

Žiga je v šoli izpostavljen institucionalnem nasilju – svoje družine ne prepozna 
v učbenikih. 

1 2 3 4 5 

Žiga je v šoli izpostavljen institucionalnem nasilju – med učno snovjo se o 
njegovi družinski obliki nikoli ne pogovarjamo. 

1 2 3 4 5 
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Priloga 6 

INTERVJU Z ISTOSPOLNO DRUŽINO 

 

Opravičujem se, če z intervjujem stigmatiziram vas, vašo partnerico in celo vašega otroka. Če 

bo kakšno vprašanje za vas preveč homofobično, travmatično in podobno, ga lahko brez 

težav izključimo. Že vnaprej pa se vam zahvaljujem za iskrene odgovore, za pripravljenost 

sodelovanja ter seveda za vaš naklonjeni in precenjeni čas.  

 

Okoliščine intervjuja 

Intervju je bil izveden 21. septembra 2012 ob 9.00 v Kamniku v stanovanju istospolne 

družine. Prisotni sta bili Daliborka (Žigova biološka mama) in Darja (njegova socialna mama); 

v naročju sta imeli njuno skoraj leto staro hči Nežo. Žiga se nam je pridružil okrog 13.00, ko 

se mu je končal pouk. Darja in Daliborka sta me lepo sprejeli, mi postregli s kavo, čez čas tudi 

s pecivom. Bili sta izredno gostoljubni. Razkazali sta mi tudi stanovanje. Izkušnja je bila zelo 

prijetna in zanimiva. Vstopila sem v topel dom, kjer bi na prvi vtis človek lahko rekel, da živi 

običajna družina; v dnevni sobi na preprogi je bilo veliko igrač, s katerimi se je igrala 

dojenčica, ob vstopu v kuhinjo prijeten vonj po kavi, predsodki o lezbijkah pa so takoj izginili. 

Darja in Daliborka sta topli osebi; odgovarjali sta zelo iskreno. Vmes sta si vzeli nekaj časa za 

njuno hčerko, Daliborka pa se je morala pripraviti na popoldansko službo. Odgovarjali so vsi, 

odvisno od vprašanja in Nežinega iskanja pozornosti.  

 

Intervju je bil posnet s telefonom, v zvezek pa sem si dopisovala odzive na določena 

vprašanja. Zanimiva je bila tudi nalepka na hladilniku: »Nimam problemov. Jaz sem 

problem!« To nalepko je nanj nalepila Anja.  

 

ISTOSPOLNO PARTNERSTVO 

1. Kdaj in kako ste ugotovili, da ste homoseksualno usmerjeni? 

Darja: To že od nekdaj veš. Tako kot heteroseksualce privlači nasproten spol, tako tudi nas 

lezbijke privlačijo ženske. 

 



 

XXVII 
 

2. Kako ste se soočili z razkritjem? Komu ste najprej zaupali vašo informacijo? Kako je bila 

sprejeta?  

Darja: Najprej moraš razčistiti sam s seboj, kar je izredno težko. Ves čas se sprašuješ, če se 

morda motiš in je to zgolj začasno. Šele nato se lahko zaupaš drugim. Najprej se zaupaš 

prijateljem. Določeni sprejmejo, drugi ne; tisti najbližji, od katerih pričakuješ največ 

razumevanja, pa te po navadi razočarajo in ne sprejmejo.  

 

3. Ste doživeli primer, ko ste nekomu zaupali vašo istospolno usmerjenost, pa se je nato 

zaradi tega nehal družiti z vami? Če je odgovor pritrdilen, koliko je bilo takih primerov? 

Darja: Seveda. Kakor sem rekla že zgoraj, te razočarajo osebe, ki so ti najbolj blizu in katerim 

najbolj zaupaš. Tako je bilo z mojo prijateljico. Veliko sva se družili, hodili ven in si zaupali 

marsikaj. Ko sem se odločila, da ji povem, je dejstvo sicer sprejela, nato pa so se stiki počasi 

ohlajali. Vse manjkrat je poklicala, če sva se že slišali, je bilo na mojo pobudo, postopoma je 

prekinila tudi srečanja v živo … Potem pač dojameš, da te ne odobrava in ne siliš več vanjo. 

Seveda pa to ni bil edini primer; tako sem bila primorana končati par prijateljskih zvez.  

 

4. Ste kdaj imeli priložnost povprašati osebo, ki se je po razkritju izogibala stikov z vami, 

zakaj je temu tako? Kakšni so bili odzivi? 

Darja: Teh priložnosti po 11 letih še ni bilo. 

 

5. Ste imeli pred homoseksualnim razmerjem tudi heteroseksualno razmerje? Če da, 

koliko? 

Darja: Imela sem resnega fanta, s katerim sva se zelo razumela in imava še danes stike. 

Telesne privlačnosti med nama ni bilo, nisva občutila tisto, kar bi morala, da bi lahko intimo 

vzdrževala skozi celotno življenje. Ves čas se mi je zdelo, da me bolj kot on privlačijo ženske. 

Prišel je dan, ko sem mu to tudi zaupala. Ironija pri vsem tem pa je, da je na koncu tudi sam 

odkril, da je gej. 

Prav zares? Ima trenutno partnerja, je poročen? Ima morda otroke? 

Ja, očitno sva zato tudi bila skupaj. On živi bolj uživaško življenje in je imel več kratkotrajnih 

razmerij, nič resnega. Trenutno mislim, da je samski. 
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Se morda videvate? 

Občasno se slišimo, za obisk smo se že nekajkrat menili, vendar nam do zdaj časovno še ni 

zneslo. 

Daliborka: Bila sem poročena 9 let. Iz tega razmerja imam tudi 2 otroka. 

Darja mora uspavati punčko Nežo, staro 10 mesecev, zato za 20 minut zapusti prostor. 

 

6. Kje ste spoznali vašo sedanjo partnerico?  

Daliborka: Darja je pri nekom pela. Imela sta duet in veliko nastopala. On je bil tisti, 

kateremu se je Darja med prvimi tudi zaupala, hkrati pa je prijateljeval tudi z mano in je tudi 

vedel, da imam homoseksualna nagnjenja. Rekel je, naj ju pridem poslušat in me soočil z 

dejstvom, da je Darja lezbijka. Ker mi je bila všeč že na prvi pogled, sem naredila prvi korak. 

Ko enkrat veš, je to lažje narediti.  

 

7. Kam sta zahajali na prve zmenke? 

Daliborka: Prvi zmenek je bil prav hecen. Takrat sem bila še poročena. Dobili smo se na kavi. 

Prišla sem s svojima otrokoma; Žiga je imel 4, Anja pa 9 let. Darja pa je prišla s svojim bivšim 

fantom gejem. Drugače pa sva veliko zahajali v naravo, imeli pa sva tudi svoje skrivno 

gnezdece, zaradi otrok pa je bilo časa mnogo premalo. 

 

8. Koliko časa že traja vajino razmerje? Kdaj sta se preselili skupaj? 

Daliborka: Najino razmerje traja že 11 let, od tega sva 5 let poročeni. Spoznali sva se 

januarja, istega leta aprila pa sva že zaživeli skupaj. Takrat sta tudi otroka izvedela, za kaj gre.  

Kako pa sta sprejela? 

Težav s sprejetjem nista imela. Žiga je bil še zelo majhen in mu je bilo važno, da ga ima 

mamica rada, Anja pa tudi ni imela težav s tem. Ogromno časa smo namenili pogovoru. 

Veliko smo se crkljali v postelji in se pogovarjali. Razložila sem jima, da sem atija imela sicer 

rada, ljubiti nekoga pa je čisto druga stvar. Zato, ker ljubim Darjo, še ne pomeni, da nimam 

rada tudi njiju. Mamica je bolj srečna, če živi tako in gresta z atijem narazen. In vse povedano 

sta otroka razumela, začutila sta ljubezen, varnost, toplino in bližino. Dokazala sem jima, da 

ju imam še vedno rada. Dojela sta, da imamo radi lahko več ljudi, vsakega pa na drugačen 

način. 
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Kako pa je na to reagiral njun oče? Je imel kaj težav s tem, da sta vzgajali njegovega 

otroka? 

Bivši mož tega ni mogel sprejeti. Vsa leta sva se trudili in vozili otroka k njemu. Hoteli sva, da 

ima z otrokoma stike. Sicer se je še enkrat poročil, ampak zamero do mene še vedno goji. 

Zato si tudi stikov z otroki ne želi; dve leti ju več ne voziva k njemu, ker je čisto brez veze. 

Zakaj pa goji zamero? Saj se je še enkrat poročil? Ima kaj otrok? 

Otrok nimata. Ja, poročil se je, ampak tega ne more preboleti, da sem ga zapustila na tak 

način. 

Gre mogoče za ranjen moški ego? 

Najbrž gre bolj zato, kot pa da bi me imel tako rad. Ženo mu je tako rekoč speljala ženska in 

ne drug moški. Najbrž se obremenjuje s tem. 

 

9. Katera javna mesta vam »dovoljujejo«, »omogočajo« izkazovanje ljubezni (držanje za 

roko, poljub v javnosti)? Naštejte npr. lokale, restavracije, parke ipd. 

Darja se vrne nazaj. 

Darja: Teh javnih krajev za naju ni. Obstajajo sicer kavarna za homoseksualce, klub ipd., 

ampak midve sva mnenja, da se moraš pomešati med navadne ljudi, če želiš, da te kot 

navadnega tudi sprejmejo. Če nisi perverzen, si ljubezen lahko izkazuješ na različnih mestih 

in tega sploh noben ne opazi. Ne bova se sicer zalizali, se bova pa pobožali, objeli, si dali 

ljubčka. Nežnost si lahko izkažeš kjerkoli, intimo imaš doma. Če se obnašaš normalno, te tudi 

drugi tretirajo kot normalnega. Enostavno se moraš zliti z okolico. Ne delaš nič takega, kar bi 

ljudi moralo motiti. 

Daliborka: Družimo se z družinami, zato ne zahajamo v homoseksualne kavarne in klube. 

Dobivamo se v lokalih, kjer imajo igralnico za otroke (npr. v Areni nasproti Koloseja). Skupaj 

hodimo tudi na piknike in izlete (šli smo v Metliko, na morje, več zim zaporedoma smo 

preživeli tudi vikend v Kranjski Gori). Obeta se nam tudi fotografiranje v Sloveniji za razstavo 

v Franciji, ki jo pripravlja neka francoska fotografinja. Gre za istospolne družine po celi 

Evropi.  

Fotografiranje je bilo v času pisanja diplomske naloge že izvedeno; materi sta ta podatek 

objavili na Facebooku. 
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Darja: Samski homoseksualci imajo več težav s tem. Družine se z okolico zlijemo. Otrokom bi 

sicer naredili veliko škode, ker bi jih po nepotrebnem izpostavljali homoseksualnosti. Pred 

družbo jih ne smeš izolirati. 

Kdo pa vse te izlete organizira? Je to v domeni društva ali posameznikov? 

Po navadi to organizirajo tisti, ki imajo možnost rezervirati npr. apartmaje ceneje. Gre za 

najbolj aktivne člane Društva Rozalija. 

 

10. Kam hodite na letne/zimske počitnice? Izbirate kraje, kjer so homoseksualcem 

naklonjeni ali na dopustu v javnosti skrivate vaše razmerje in se predstavljata kot 

prijateljici? 

Darja: Že 20 let hodimo na morje na Krk v Njivice. Tudi z Daliborko to tradicijo nadaljujeva. 

Po navadi gremo v večji zasedbi – z mojimi starši. Kot sva že rekli – zlijeva se z okolico, nisva 

perverzni, izkazujeva si nežnosti in sva družina. 

Daliborka: Okolica ve; celo intervju za Zagreb (24sata) sva dali. 

Neža se zbudi; Daliborka jo gre iskat. Darja ob tem pove: Vse je enako kot pri hetero- 

razmerju. Še preden se otrok zbudi, je mami že pri njem. 

Kako pa bo Neža klicala Daliborko?  

Nani. Geje lahko kličejo oči in ati, lezbijke pa smo se domislile kar tega izraza. Otrok naju 

mora na nek način ločiti. Sicer bi se ob besedi mami obrnili in oglasili obe, otrok pa bi bil 

zmeden. Drugače je pri Žigi in Anji. Daliborka je zanju mami, mene kličeta pa po imenu. 

Velika družina. Kako na vse to gledajo otroci? 

Darja: Otroci so bolj odprti, bolj pripravljeni pomagati, bolj korektni. Zgledi so zelo 

pomembni. Zgled očija in mami ima velik vpliv na otroka. Če bo pri očiju videl, da ga cele 

dneve ni doma, mami pa bo doma pospravljala in kuhala, se mu bo to zdelo normalno. 

Najinim otrokom pa se naš način življenja zdi normalen. Z vidika deljenja vlog se mi zdi 

ustreznejši kot pa model v katerikoli heteroseksualni družini. Otrok dobi tako predstavo, da 

se delo deli na mami, ki ima čez gospodinjstvo, in na očija, ki skrbi za vse, kar se dogaja zunaj 

hiše. Pri nama pa dobi zgled, da sva obe za vse. Če ne bo skuhala mami, bo pa nani. 
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11. Kako homoseksualnost sprejemajo v vašem kraju? Opišite reakcije ljudi v trgovini, na 

pošti, sprehodih, igrišču in podobnih mestih, kjer se zadržujete v vašem kraju. 

Darja: Midve nimava težav z okolico. Nobenih homofobičnih reakcij še nisva občutili; če bo 

tako še naprej, bo čisto v redu. Enostavno se moraš zliti z okolico. Po oddaji na televiziji je 

vsa okolica izvedela, kako živimo. Tudi ko sva se trudili za pridobitev neprofitnega 

stanovanja, smo se predstavili komisiji kot družina. Moraš biti razkrit; bolj kot se zakrivaš, 

težje živiš. Stalno se moraš ukvarjati z lažmi. 

 

12. Kakšno stališče do homoseksualnosti imajo vaši sosedje? Se z njimi družite? Zakaj 

da/ne? 

Darja: Sosedje so vsi na novo naseljeni. Imamo ločen vhod od ostalih; zraven našega vhoda je 

vhod v garsonjero sosede, ki se bliža 60. letu starosti. Z njo imamo stike, včasih pride ona k 

nam na kavo, včasih greva midve k njej. Težav s predsodki sosedje očitno nimajo. Na sploh 

ne poznava para, ki bi imel težave s sosedi. Družimo se z družino dveh lezbijk; obe sta 

magistri in imata zelo malo časa. Njuna izkušnja s sosedi je prav odlična – soseda jima je 

zaradi prezaposlenosti pomagala likati perilo, hodila je po otroka v vrtec. Imajo nadvse lep 

odnos. Meniva, da ljudje potrebujejo samo izkušnje z istospolno družino. Ko izkušnjo enkrat 

imajo, predsodki izginejo. 

 

13. Družina je po navadi tista, ki med prvimi izve. Reakcije na razkritje so različne. Zasledila 

sem, da načeloma homoseksualno usmerjenost svojega otroka/brata/sestre sicer 

sprejmejo, vendar pa hkrati sami vstopijo v klozet. Se je v vaši družini zgodilo podobno 

ali se o tem govori pred celotno »žlahto«? Vas tudi npr. tete in strici povabijo na 

praznovanje rojstnega dne, se družite s sestričnami/bratranci? Ali ste razkriti zgolj v 

ožji družini? 

Ob vprašanju jima postane nelagodno; ne vesta, katera naj prva začne pripovedovati. 

Občutek sem dobila, da gre za občutljivo področje. Nato Darja prekine molk in se izgovori na 

to, da ne ve, katera naj prva pove …  

Darja: Najprej je izvedela mama. Rekla je, da je vedela. Razkrila pa sem ji šele takrat, ko sva 

bili skupaj z Daliborko. Ko sem se iskala, se mi je zdelo brez veze, da razkrivam svojo 

identiteto. Takrat pa sem ji lahko povedala kot dejstvo v smislu Rada bi da me sprejmeš in ne 

kot vprašanje Ali se morda strinjaš s tem? Nekaj težav je imela, ko sva se poročili. Z ostalimi 
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sorodniki – tetami, strici, sestričnami se družimo in smo prijatelji. Z njimi preživimo več 

prostega časa kot pa s katerimikoli prijatelji. 

 

Daliborka: Pri moji družini je bilo težje, saj sem imela prej heteroseksualno razmerje z 

možem. Čudno se jim je zdelo, kako lahko kar naenkrat presedlaš. Ko pa so ugotovili, da je 

resno, pa so se s tem sprijaznili. 

V kolikšni meri to starši razkrivajo svojim znancem? Govorijo o homoseksualnosti pred 

prijatelji, znanci ali so pred njimi zakriti? 

Darja in Daliborka: Starši so nekaj časa zakrivali,  potem pa so videli, da je brez veze, tako da 

se sedaj o tem sproščeno pogovarjajo tudi s svojimi znanci.  

 

14. Kako pa je v vaših razmerjih z ljubosumjem? Ste bili kdaj ljubosumni, če je vašo 

partnerico osvajal kakšen moški ali takoj veste, da nima nobenih možnosti? 

Prva reakcija je smeh in sarkastični komentar Darje: Ne, pri nas ne poznamo ljubosumja! 

Pravi odgovor sledi. 

Darja: Ljubosumje. Ful. Tega je veliko. Nekaj časa je vse v redu, smo v mirnem obdobju. 

Potem ima obdobje ljubosumnosti ena, nato druga. Nato spet sledi zatišje. In tako se 

ponavlja. Pred kratkim sem bila ljubosumna na Daliborkinega sodelavca. Na Facebook ji je 

napisal, če bi šla z njim seksat. Tega ne napišeš sodelavcu kar tako. 

 

Daliborka: Pri meni je bilo ljubosumje prisotno na začetku. Bila so obdobja, ko sem ji celo 

sledila. Nisem ji zaupala. Ko pa si že nekaj let skupaj in osebo dobro spoznaš, pa veš, da je 

vse v redu in da te ne bo prevarala, zapustila. 

 

15. Spolne delitve vlog v homoseksualnih razmerjih so praviloma bolj enakomerno 

porazdeljene. Kako je v vašem razmerju z delom? Katera kuha, lika, sesa, pomiva, pere, 

vzdržuje avtomobil, popravlja stvari, odnaša smeti, gre v trgovino, organizira obiske, 

kosi travo, kida sneg … Če delo opravljata v enaki meri, mi zaupajta, kako si ga potem 

razdelita. 

Darja: Dela imava razdeljena. So stvari, katerih ne maram opravljati jaz in so stvari, ki jih ne 

mara delati Daliborka. Kuhanje je stvar dogovora oziroma časa. Sesanje in pomivanje tal je 

Daliborkina domena. Če nima časa, posesata tudi Anja ali Žiga. Omare čistim jaz, za na 
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potovanja pakiram jaz. Če bi Daliborka, bi vse kupili tam (smeh). Daliborka briše prah na 

zunanjih delih omar, jaz v notranjih. Jaz perem, sušim, zlagam perilo in ga pospravim v omare 

– čeprav ga zloži včasih tudi Daliborka. Imava en avto, katerega pretežno vozim jaz, ker se 

vozim v službo; Daliborka hodi namreč peš v službo čez cesto. Na potovanja vozim jaz, ker je 

tako vsem bolj všeč. Na čiščenje ga po navadi peljeva v avtopralnico. Kar se tiče menjave 

žarnic v avtu, dolivanja olj, itd. imava super mehanika, ki nama vse to ureja, za kakšno 

dolivanje vode ali uravnavanje tlaka na pnevmatikah pa sva zadolženi obe – tista, ki ima 

seveda čas. Jaz sem končala tudi triletno lesarsko šolo, tako da vsa domača popravila 

opravljam sama; tudi vse omare, ki jih kupiva, sestavim sama.  Vsi nakupi pripadajo meni, ker 

Daliborka ne mara hoditi po trgovinah. Žiga vsak dan odnaša smeti, Anja enkrat tedensko 

pomiva kopalnico. Za obiske in izlete se dogovarjamo. Ne, trave nimamo, pozimi pa imamo 

sneg pred vhodom. Tega čistim jaz, včasih mi Žiga pomaga. 

 

DRUŽINA 

16. Kako sta se odločili, da bi rodili vajinega otroka? Kako sta določili, katera ga bo rodila? 

Darja: Vsaka ženska mora roditi. To izkušnjo v življenju moraš imeti. Pri nama zato sploh ni 

bilo vprašanja, katera bo zanosila. Odločili sva se za umetno oploditev, o tem pa ne želiva 

dajati podrobnih informacij zaradi postopka o posvojitvi. 

 

17. Koliko let ima otrok?  

Darja: Rodila se nama je punčka. Sedaj je stara 10 mesecev. 

 

18. Opišite probleme, s katerimi se soočate kot istospolni materi (vpis v rojstni list, obisk v 

porodnišnici, zavarovanje po starših, bolniški dopust, pravica do skrbništva v primeru 

smrti partnerja, dedovanje, pravica do preživnine v primeru ločitve in ostale težave). 

Darja: Težav pri porodu nisva imeli, saj sem rodila v kranjski porodnišnici. Poznajo me, ker 

sem medicinska sestra v Zdravstvenem domu Kranj. Daliborka je bila zraven, vse imava 

posneto, dokumentirano. Drugače pa Daliborka ni dobila starševskega dopusta; v primeru 

Nežine bolezni ne more na bolniški dopust, če se mi kaj zgodi, jo dodelijo mojim staršem, če 

Daliborka npr. umre, Neži ne pripada pokojnina, niti ne deduje po njej, v primeru ločitve Neži 

ne pripada preživnina z Daliborkine strani. Skratka, Daliborka nima zaenkrat še nobene 

pravice do Neže in prav tako ne Neža do Daliborke.  
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Tekom pisanja diplomskega dela je Daliborka uspešno posvojila Nežo in ji zato pripadajo vse 

pravice do Neže, prav tako pa Neži do nje; vir: Facebook. 

 

19. Ali bi vaše probleme v celoti uredil zavrnjeni Družinski zakonik? Kako ste se počutili ob 

zavrnjenem referendumu? 

Daliborka: Vse naštete probleme bi uredil Družinski zakonik. Zelo sva se angažirali, da bi bil 

sprejet. Veliko intervjujev sva imeli, veliko sva se pojavljali v javnosti. Preveč sva se 

angažirali, zato sva se počutili »ful glupo«. 

 

20. Koliko tovrstnih družin poznate? Se videvate, družite? Kako navežete stike? 

Darja: Zadnjič sva skupaj našteli 16 takih družin. Srečujemo se na že prej omenjenih srečanjih 

(na piknikih, izletih in kavi).  

Kako z vami stopijo v kontakt nove družine? 

Preko foruma Rozalija. 

 

21. Ali poznate kakšno družino, kjer sta starša geja? Koliko takih družin poznate? Lahko 

ocenite sposobnosti gejev za vzgojo otrok? Morda veste, s katerimi težavami sta se 

soočala ob vzgajanju otroka?  

Daliborka: Poznava eno tako družino. Imata hčerko Ano, ki je stara 4 leta in sta »ful OK« 

starša.  

Gre za geja, o katerih je bila napisana zgodbica v Cicibanu. Pravita, da bi bila pripravljena 

sodelovati; Ana je premajhna za moje raziskovanje.  

 

22. Lahko poveste kaj na temo homoseksualnost in starševska funkcija. Kako sta povezani, 

kako vplivata druga na drugo, kakšne so posledice vplivanj? 

Darja: Vse je normalno. Otroka vesta, da je to to. Izkazovanje nežnosti in ljubezni je prisotno 

vedno, intima je zasebna. Otroka prideta v spalnico, ko želita. Če midve ne želiva, da prideta, 

zakleneva in je stvar rešena. Na splošno meniva, da je intima med dvema človekoma le njuna 

stvar. Lahko se o vsem pogovorimo, spolni odnosi pred otroci pa so pri nas striktno 

prepovedani. Seveda pa sta dobrodošla na crkljanje vedno, ko je čas – čeprav ga zdaj, odkar 

imamo Nežo, kar nekako ni. 
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POKLIC IN REAKCIJE SODELAVCEV  

23. Kaj ste po poklicu? Ali na delovnem mestu opravljate delo svojega poklica? Opišite 

delo (prostor, stiki s sodelavci, delovnik …). 

Darja: Končala sem srednjo lesarsko šolo, ker me je mama silila vanjo. Želela je, da bi se 

potem zaposlila v bližnjem podjetju Stol, kjer bi po njeno imela dobro plačo. Končala sem 

šolo, vendar sama s tem nisem bila zadovoljna, zato sem ob delu dokončala Srednjo 

zdravstveno šolo. Sedaj delam kot medicinska sestra v Zdravstvenem domu Kranj. 

 

Daliborka: Imam končano osnovno šolo, zaposlena pa sem v bližnji piceriji kot kuharica in 

picopekarica. (Odgovor dobim tekom intervjuja, ko se pogovarjamo o pomoči otrokom v šoli 

in Darja spregovori o njunih sposobnostih.)  

 

24. Ste pred njimi razkrili svojo homoseksualno identiteto? 

Darja: Če hočeš normalno živeti in se tudi s sodelavci pogovarjati o svojem življenju, jim 

moraš povedati, kdo si. Če nisi iskren, se ne moreš vključevati v pogovore o npr. svoji družini, 

partnerstvu. Lagati ne moreš dolgo časa. Tudi na razgovoru so me vprašali, če načrtujem 

družino. Takoj sem jim povedala, da ima Daliborka otroka od prej in da nameravava imeti 

tudi skupaj še enega. Sama pri sebi sem rekla, da se od službe lahko kar takoj poslovim, ko 

sem odhajala z razgovora, ker sem razkrila svojo lezbično identiteto. Pa ni bilo tako. Čez 

teden dni me je glavna sestra poklicala in rekla, da njo zanima samo kvaliteta dela in ne kdo 

sem v zasebnosti. 

 

25. Vas imajo sodelavci radi? Se družite tudi izven delovnika?  

Darja: S tem je tako – tisti, ki si želijo stika z mano, se družijo z mano tudi izven delovnika. So 

pa osebe, ki me samo pozdravijo in po tem lahko sklepam, da več kot to od njih ne morem 

pričakovati. Trditi pa ne morem, da je to zato, ker sem lezbijka. Z enimi smo bolj skupaj kot z 

drugimi, z enimi pijemo kavo, z drugimi se srečujemo samo na hodnikih. 

 

26. Naštejte oblike homofobičnega nasilja, če se in katere se pojavljajo na vašem 

delovnem mestu. 

Darja: Nobene oblike homofobičnega nasilja še nisem zasledila v službi. 
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27. Delate z ljudmi? Ste se določeni stranki že razkrili? Kakšna je bila reakcija? 

Darja: Trenutno sem na porodniškem dopustu, javnost me pa nekaj mesecev pozna. Sedaj 

tudi tisti, ki niso vedeli za mojo homoseksualnost, vedo. Bomo videli, kako bo s tem. Nekaj 

pacientov me pozna, vedo že od prej. Predsodkov ni bilo zaslediti. Tudi ko sem sodelavke 

med porodniškim dopustom obiskala v ambulanti, so mi pacienti rekli, naj pridem hitro 

nazaj, da me želijo čim prej videti na mojem delovnem mestu. 

 

Vmes pride domov Žiga. Zaradi intervjuja je pohitel. 

 

OTROCI V ISTOSPOLNI DRUŽINI 

28. Kako na otroka gleda polbrat/polsestra? Se je veselil nosečnosti? Kako je opisoval 

pričakovanje otroka bližnji okolici? 

Žiga: Veselili smo se Neže. Vsi skupaj, tudi starši od Darje in Daliborke. 

 

29. Kako navajata otroka na drugačnost vaše družine? Imata doma kakšno knjigo na to 

temo? Jo lahko vidim? 

Darja: Otroka ni potrebno navajati na drugačnost, zato ker on živi v taki družini od samega 

začetka in je to zanj normalna družina. Žiga in Anja vesta, da sva midve par, očeta imata. 

 

30. Se z otrokom veliko pogovarjate? Naštejte probleme, ki jih rešujete s pogovorom. 

Darja: Pogovori tečejo o šoli. Veliko truda vlagamo vanjo, zato, da bi Žiga in Anja lahko 

dosegla svoje cilje. Tudi učim se z njima, če situacija tako zahteva. Drugače pa smo se o naši 

družini pogovarjali takoj na začetku, ko je Daliborka morala otrokoma razložiti, da ju ima 

rada, čeprav je zapustila njunega očeta. 

 

31. Kako preživljate prosti čas z otroki? Si katera zanj vzame več časa, ali sta obe enako 

aktivni? 

Žiga: Skupaj gremo na sprehod, ven. Imamo tudi organizirane piknike, izlete, gremo na 

morje. 

Darja: Anja in Žiga imata rada svoj mir, saj sta že starejša. V našem stanovanju je sedaj Neža, 

velikokrat na obisku tudi nečakinja Sara, ki je stara 5 let, in to je včasih preveč moteče za 

odraščajoča najstnika. Žiga je nasploh rad zunaj s prijatelji in skupaj igrajo nogomet, Anja pa 
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svoj prosti čas posveča svojemu fantu in delu v lokalu, kolikor ji to med šolskim letom znese. 

Če je Žiga doma, nima miru pred otroci. 

 

32. Ali stari starši pogosto videvajo Nežo?  

Žiga: Od Darje starši so velikokrat na obisku, Daliborkini pa nimajo časa za pogoste obiske, se 

pa zato večkrat slišijo po telefonu. 

 

33. Ima otrok tudi tete/strice? Kakšen je njihov odnos do njega?  

Darja in Daliborka: Otroci imajo tete in strice; z njimi se razumemo in se tudi videvamo, 

kolikor nam dopušča čas. 

 

34. S kakšnimi igračami se igra otrok? Kako reagirate, če se deček igra s punčko in deklica 

vozi tovornjak? 

Darja: Veliko igrač smo dobili, nekaj smo jih kupili. Neža in Sara se igrata z različnimi igračami 

in ne samo s punčkami. V svoji zbirki imata tudi tovornjak in avtomobil in prav radi se vozita z 

njima. 

Na tleh je mogoče videti igralni kotiček – preproga 

mesta s cestami, na katerem so igrače: kocke za 

najmlajše, avtomobilček, žoga, pojoča gosenica, 

voziček z različnimi predmeti za vstavljanje, kitara, 

dojenček. 

 

 

 

35. Kako oblačite svojega otroka? Izbirate stereotipne barve (roza za deklico, modra za 

dečka)? Zakaj da/ne? 

Darja: Neža je veliko v beli in vijolični barvi, ker sem mnenja, da ji ti dve barvi pristojita, 

vijolična barva pa je meni osebno tudi zelo všeč. Opažam, da se Neža v teh barvah tudi dobro 

počuti. Drugače pa je oblečena tudi v oblačila drugih barv. Anja sama skrbi za svoja oblačila. 

Ima štipendijo in zraven še zasluži, zato si lahko stvari kupuje po svoji lastni izbiri, Žigi pa 

večinoma kupujem jaz. Ne izbiram mu roza majic, gledam na to, da so oblačila modre, zelene 
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barve, se je pa že zgodilo, da si je sam izbral majico roza barve in smo jo kupili. Najbolj všeč 

pa mu je zelena barva majic.  

 

36. S kom se družijo vaši otroci? So to pretežno deklice ali dečki? Koga med igro ne marajo 

in koga imajo radi ob sebi? 

Darja in Daliborka: Anja svoj prosti čas nameni fantu. Z njim se veliko pogovarja po telefonu 

in sta tudi sicer »prilimana« drug na drugega. Siliva jo v to, da ima poleg fanta redne stike s 

svojo najboljšo prijateljico, vendar svoj prosti čas res raje nameni njemu. Fant je bil v dobrih 

dveh letih zveze dvakrat pri nas. Prvič je za Anjin rojstni dan prišel k nam na kosilo, drugič pa 

sva z Daliborko želeli, da se usedemo in pogovorimo, saj se je nabralo kar nekaj stvari za 

debato. Anja gre lahko k njemu, pri njemu vsake toliko časa tudi prespi. Njegova družina je 

na začetku imela kar nekaj težav zaradi najine homoseksualnosti. So tipična tradicionalna 

družina. Oče je v prostem času lovec in je zato veliko odsoten, mama pa gospodinja. Anjin 

fant je končal triletno šolo, dela pa v proizvodnji. Želel je narediti še dve leti in pridobiti naziv 

tehnika, vendar je »zabluzil«.  

Žiga je večinoma v fantovski družbi. V šoli se najbolj razume s petimi sošolci in so tudi ves čas 

skupaj. Popoldan pa ogromno časa preživi na igrišču, kjer s fanti igrajo nogomet. Prijatelje 

ima tudi izven šole. Druži se tudi s sošolko. Skupaj hodita v šolo in domov.   

 

37. Je kdaj že govoril, kaj si želi postati v prihodnosti? Navedite poklice, ki ga zanimajo.    

Daliborka: Žiga ima že od nekdaj rad otroke in otroci njega. Veseli ga poklic vzgojitelja in vsi 

stremimo k temu, da bo na Srednjo vzgojiteljsko šolo tudi sprejet. Žige ne moti petje, igranje 

inštrumentov, ples; to mu je v veselje. Anja pa obiskuje Srednjo kemijsko šolo – nadvse si je 

želela delati v laboratoriju. Najprej je imela veliko željo postati turistična vodička, pa sva ji to 

odsvetovali, saj ima težave pri učenju jezikov. 

 

38. Vam je otrok zaupal strahove, povezane s heteronormativnostjo družbe? Katere in 

kako ste jih reševali? 

Žiga: Če v šoli pride do konflikta, mi sošolci, s katerimi se ne razumem najbolj, pravijo peder. 

To ignoriram (pokaže skozi eno uho not, skozi drugo ven). 

Darja: O tem sva se veliko pogovarjala. Upam, da je res, kar pravi. Nočem, da bi se lagal. Tudi 

ne želim, da bi imel zaradi tega kakšne posledice v prihodnje. 
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Ali v šolo kljub temu rad hodi? To bi bil najbrž prvi pokazatelj tega, da se želi izogniti tem 

zbadljivkam. 

Darja: V šolo rad hodi. 

Žiga: V šoli se dobro počutim. 

Ali imaš morda učitelja, pri katerem se počutiš boljše/slabše? Opiši, kako se počutiš pri 

posameznih predmetih. 

Žiga: Najraje imam tri predmete: slovenščino, zemljepis in športno vzgojo. Najbolje se 

počutim prav pri slovenščini. Zemljepis me zanima kot predmet, učitelj pa je zame »car«. 

Učitelj športne vzgoje mi daje veliko pozornosti, ker sem nadarjen za vse športe. Matematike 

nimam rad, obiskujem pa jo raje, odkar sem zamenjal nivo. Angleščina ni moj priljubljen 

predmet. Učiteljice ne maram, ker nikoli ne vem, kaj se lahko zgodi. Snov razlaga kot bi bili 

na faksu in mnogi ne razumemo, kaj govori. Kadar nadomešča druga učiteljica, mi je 

angleščina všeč. Všeč mi je učiteljica nemščine, snov pa me zanima srednje. Pri zgodovini ni 

slabo, zmoti me le učiteljičin način spraševanja (včasih da kakšnemu učencu boljše oceno, 

kot si jo je zaslužil in obratno). Kemije sploh ne maram! Učiteljica je preveč zahtevna, na nas 

se dere, kot da smo »ovce«, in to za nepomembne stvari! Če jo zatožimo, se naredi »reveža«, 

in potem nasrkamo mi. Včasih imam občutek, da tožimo same sebe. Če pri kemiji tiho sedim 

v klopi, me ima učiteljica rada, drugače pa sploh ne! Biologija me niti ne zanima, učiteljica pa 

je v redu; edina napaka, ki jo ima, pa je nenapovedano spraševanje. Učiteljica za fiziko je 

prijetna, ampak se prevečkrat razjezi. Glasbo imam kot predmet rad, tudi učiteljica ni slaba, 

vendar pa te lahko kar brez opozorila zapiše v dnevnik. Učiteljica za likovno vzgojo je v redu, 

pri predmetu pa se dobro počutim, ker rad ustvarjam.    

Žigov odgovor pridobljen v marcu 2013 zaradi interpretacije rezultatov. 

 

39. Je že kdaj poročal o svoji prvi, otroški zaljubljenosti? V koga je bil zaljubljen? 

Žiga: Bil sem že zaljubljen v sošolko. Anja pa ima fanta. 

Darja: Želim si, da bi bil zaljubljen v punco, ker mu bo v življenju mnogo lažje. Drugače preveč 

časa zapraviš na delu na sebi. Ne želim, da gre po najini poti, odločitev pa je njegova. 

Kako pa Anjin fant gleda na vaju? 

Darja: Anja je fantu morala povedati sama. Na začetku so imeli kar nekaj težav zaradi naju.  
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40. Kako bi opisali otroka na posameznih področjih?  

a. Depresivnost. 

Darja in Daliborka: Otroka nista depresivna. 

b. Vedenjske težave. 

Darja in Daliborka: Otroka sta običajna najstnika, brez vedenjskih težav. Če pride do 

konfliktne situacije, bo Anja odreagirala burnejše, kot pa Žiga. Žiga se ne mara kregati, raje se 

umakne. Če pa mu nekdo dela krivico, pa bo povzdignil glas, vendar ne bo histerično kričal. 

Žiga je zanimiv pri družabnih igrah; ko zmaguje, se igra, ko pa ne, pa se ne želi več igrati.  

c. Socialne kompetence – vključenost med vrstnike, komunikacijske spretnosti, 

družabnost. 

Darja in Daliborka: Žiga je normalno vključen med vrstnike, ima 5 dobrih prijateljev, 

pogovarja se lahko o vseh temah in je zelo duhovit – družbo velikokrat nasmeji, s prijatelji se 

zafrkavajo in se veliko smejijo skupaj; pri prijateljih doma igrajo računalniške igrice, pri nas 

doma pa je za tako druženje prostorska stiska in prevelik »živžav«. Anja je normalno 

vključena med vrstnike, ima 2 dobri prijateljici, je nasmejana, vedno pozitivna, s sošolko se 

družita in tudi učita pri njej doma. 

Žiga: Moji prijatelji so Elvis, Žan, Adriana, Ivan in Jan. Žan je eno leto mlajši od mene, drugi so 

moji sošolci. Z Adriano hodiva skupaj v šolo in je moja soplesalka. 

Žigov odgovor pridobljen v marcu 2013 zaradi interpretacije rezultatov. 

Koliko sošolcev misliš, da bi te izbralo za najboljšega prijatelja v tvojem razredu in koliko v 

nivojski skupini? 

Žiga: V razredu bi me izbrali trije, pri matematiki pa eden. 

d. Vključevanje v raznovrstne aktivnosti. 

Darja in Daliborka: Žiga igra nogomet, zanima se za klub Bayern, ukvarja se s Saro in Nežo 

(včasih je preokupiran z njima), igra računalniške igrice, nekaj časa je bil član gasilskega 

društva, vendar se časovno ni izšlo, hodil je tudi k verouku, pa se je potem odločil, da ne bo 

več, ker mu ni bilo všeč; skrbi za mački in si močno želi psa. 

Anja dela v lokalu, druži se s fantom in prijateljico. Trenutno se pripravlja na maturo. 

e. Kognitivne sposobnosti.  

Darja in Daliborka: Žiga je inteligenten, a len, Anja pa je pridna učenka, a počasna. 
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OTROCI ISTOSPOLNIH PARTNERJEV V ŠOLI 

41. Imate šoloobveznega otroka? Ali obiskuje OŠ v domačem kraju ali ga vozite v šolo, kjer 

so homoseksualnosti naklonjeni? Ali sploh obstaja takšna šola? Imenujte jo.  

Darja: Žiga obiskuje OŠ Duplica v domačem kraju. Sploh ne poznam primera, da bi otrok 

obiskoval šolo izven svojega domačega kraja. Tudi ne vem, če je kakšna osnovna šola posebej 

naklonjena istospolnim družinam. 

 

42. Ste učiteljico seznanili s svojo spolno usmerjenostjo? Zakaj da/ne?  

Darja: Učiteljica je seznanjena. Skoraj celoten učiteljski zbor me pozna že od prej in zato 

nimamo težav z razkrivanjem identitete. Razredničarka Žige pa je nasploh dobra učiteljica; 

tudi z drugimi učitelji ni težav. 

 

43. Kako je sprejela?  

Darja in Daliborka: Vsi učitelji do sedaj so to sprejeli kar se da normalno, običajno in brez 

kakršnihkoli začudenj. 

 

44. Kakšna pričakovanja imata od nje? Sta ji povedali, da želita, da se o tem pogovorijo, ko 

bodo govorili o družinah? Želite, da homoseksualnost vključi v obravnavo snovi ali ne? 

Zakaj da/ne?  

Žiga: Ko govorimo o družinah, po navadi učitelji vključijo temo istospolnih staršev v 

obravnavo snovi. Če je ne, sam komentiram. 

Kakšna pa je reakcija učitelja na to? Se temi posveti ali pusti, da gre mimo? 

Žiga: Odvisno od sošolcev. Če oni učitelja spodbudijo k pogovoru o tem, potem nameni temi 

nekaj minut. Drugače pa ne.  

 

45. Je morda vaš otrok predmet posebne obravnave s strani strokovnih delavcev? Kakšno 

je vaše mnenje o tem?  

Darja: Na začetku šolskega leta smo dobili dopis, katerega bi lahko podpisanega vrnili, če bi 

želeli dodatno strokovno pomoč usposobljenih delavcev šole. Tega nisva storili. Tudi ne 

želiva, da bi bil Žiga obravnavan kako drugače. Če bi učitelji zahtevali strokovno pomoč, bi jo 

zagotovo morali odobriti midve. Drugače se mi zdi, da s tem otroka izpostavijo, etiketirajo in 

šele takrat postane »problem«. 
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46. So njegovi prijatelji sošolci ali ima krog prijateljev izven šole?  

Žiga: Prijatelje imam med sošolci, v paralelki in tudi izven šole. 

 

47. Ga sošolci povabijo na praznovanje rojstnih dni, na obisk na domu ipd.? 

Žiga: Seveda. K sošolcem hodim redno igrat računalniške igrice. 

 

48. Morda veste, kakšna so stališča otrok do homoseksualnosti? Se jim zdi 

homoseksualnost čudna, »kul«? 

Žiga: Niti me ne sprašujejo o homoseksualnosti, zato ne morem ničesar reči. Bolj čudno se 

jim zdi, kako zdržim brez očeta. 

 

49. Kako sošolci odreagirajo, ko pridete po otroka? Kaj pa če pride vaša partnerica? Mislijo, 

da sta prijateljici? 

Otrok hodi sam iz šole. Kadar morata po nečakinjo v vrtec, vzgojiteljice to nič ne moti.  

 

50. Mislite, da je otrok s strani delavcev v šoli stigmatiziran zaradi vaše seksualnosti?  

Darja: Zdi se mi, da ni. Bi bil pa v primeru, če bi ga obravnavali drugače. 

 

51. Kako razložite sošolcem, ki so na obisku, v kakšnem odnosu sta vidve? Opišite reakcije. 

Darja: Anja je morala fantu razložiti sama, Žigovi prijatelji pa to vedo in niti ne sprašujejo. 

Zaradi prostorske stiske tudi ne hodijo k nam na obisk. Pa še dva majhna otroka sta in pred 

njima ni miru. 

 

52. Ali je otrok izpostavljen homofobičnemu nasilju v šoli? Kako mu strokovni delavci in 

učitelji pomagajo? Ima osebe, katerim lahko zaupa, če je izpostavljen homofobičnim 

reakcijam družbe?  

Darja: Mislim, da ne. Samo to, da ga včasih zbadajo »peder«. Upam pa, da Žigi res ne pride 

do živega. Želim si, da bi mi drugače povedal. Najbolj me je strah, da bi to pustilo na njem 

kakšne posledice. 

 

53. Ali otrok pove, kateri otroci so zavezniki in ob katerih se počuti varnega? Kaj če tega 

sošolca ni v šoli?  
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Žiga: V šoli imam dva zelo dobra prijatelja. Z njima se ves čas družim. Po navadi se ne zgodi, 

da bi manjkala oba naenkrat. Ob njima pa se počutim varnega in zaželenega. 

 

54. Kakšen odnos imata s starši otrokovih sošolcev, ki vedo za vašo homoseksualno 

usmerjenost? 

Darja: Posebnih stikov nimamo. Midve sva mnenja, da če kdo želi stik z nama, naj vzpostavi 

kontakt, potem pa ga bova sprejeli. Vsiljevati se nočeva nobenemu. Če dobiva pozitiven 

odziv, stike redno vzdržujeva. Je pa homoseksualnost v tem primeru delikatna tema. 

 

HOMOFOBIJA IN HOMOFOBIČNO NASILJE 

55. Kaj je za vas homofobično nasilje? Ste ga bili deležni? Kje, kdaj, kako, zakaj? 

Darja: Najbolj me je bilo strah, da bom po razkritju v javnosti trpela posledice v smislu 

pluvanja, kričanja za mano ipd. Zame je homofobično nasilje, če bi zaradi seksualnosti 

izgubila službo, če bi zaradi mene žalili otroke. Otrokom sva razložili, da v vsakem človeku 

najdejo nekaj, s čimer ga zbadajo. Mene so npr. v otroštvu zbadali zaradi debelosti. Zato se 

pa tako trudim in spodbujam otroke k učenju, da bi res dosegli tisto, kar si želijo. Anja mi je v 

preteklosti dostikrat na ta račun očitala, da ni moj otrok, samo sčasoma je dojela, da ji želim 

le dobro. Homofobičnega nasilja pa še nisva bili deležni, saj stikov s takimi ljudmi do sedaj še 

nismo imeli. 

 

56. Kako se soočate s posledicami, ki jih homofobija pusti na vas? 

Darja: Jaz pravim tako: sekirali se bomo takrat, ko bo nastal problem. V primeru Žigovega 

zbadanja s »pedrom« sem se ogromno pogovarjala z njim, vsake toliko časa ga še vedno 

povprašam, kako je s tem. Ne želim, da bi bil zaradi tega zafrustriran.  

 

57. Kaj bi naredili za preprečevanje homofobije? 

Darja: Včasih si rečem, da bi šla kar na cesto in začela vsakemu razlagati, kako živimo. 

Načeloma imam izkušnje, da tisti, ki nas spoznajo, nimajo predsodkov zaradi 

homoseksualnosti. 

Se vam zdi, da bi homofobija lahko bila manjši problem, če teme ne bi politiki izkoriščali za 

pridobitev volivcev?  

Seveda. 
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58. Kako ste v primeru homofobičnega nasilja zaščiteni? Obstaja javna ustanova, kamor 

lahko nasilje prijavite? Kako primere obravnava?   

Darja: Obstaja telefon proti homofobičnemu nasilju. Kako se lotijo posameznih primerov, mi 

ni znano. 

 

 


