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»Fantje so zdravniki, deklice pa medicinske sestre. Fantje so nogometaši, deklice 

navijačice. Fantje stvari iznajdejo, deklice pa te stvari uporabljajo. Fantje stvari 

popravljajo, deklice pa potrebujejo nekoga, da jim stvari popravi. Fantje so predsedniki, 

deklice pa prve dame.« (Darrow, 1970, v Gelman, Taylor in Nguyen, str. 5) 

»Fantje se pa ne ukvarjajo z dojenčki? Ne. Oni so zdravniki, pa oni skoz pregledujejo, pa 

skoz ima eden dojenček gripo, pa nekaj takega. A deklice pa ne morejo biti zdravnice? 

Še posebej one morajo biti mamice. Zdravnice pa ne morejo biti? Ne.«                        

(Intervju, opravljen z deklico H) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                       

 

OBLIKOVANJE SPOLNE IDENTITETE V VRTCU IN DELO VZGOJITELJIC 

Ženski in moškemu so v družbi dodeljene različne vloge in vrednost. Preko zgodovine 

lahko večkrat zaznamo, da je ženska obravnavana kot manjvredna in s tem podrejena 

moškemu. V t eoret ičnem delu  smo najprej raziskali, kako razmerje med ženskami in 

moškimi razlagajo pomembni teoretiki, kot so De Beauvoirjeva, Bourdieu, Butlerjeva, 

Ortnerjeva. Nato smo razvoj razlik med spoloma, spolne stereotipe in njihov vpliv na 

deklice ter dečke prikazali skozi različne raziskave. Posebej smo se osredotočili na 

predšolsko obdobje in vlogo vrtca. 

V empir ičnem delu  smo izvedli raziskavo, kjer smo preko intervjujev z otroki dobili 

vpogled v njihovo predstavo o ženskem in moškem spolu. S tem smo želeli izvedeti, ali je 

stopnja stereotipnega mišljenja pri otrocih visoka, na katerih področjih se najbolj odraža in 

ali lahko zaznamo razlike v mišljenju otrok v podeželskem in mestnem vrtcu. Hoteli smo 

tudi raziskati, s čim lahko kot vzgojitelji pripomoremo k spodbujanju enakosti med 

spoloma. Ugotovili smo, da je predstava otrok o spolu izredno stereotipna, predvsem pri 

njihovih interesih glede igre, videza in pričakovanj o dečkih ter deklicah. Ugotovili smo 

tudi razlike med tipoma vrtcev, ki pomembno pripomorejo k smernicam za nadaljnje delo.  

Ključne besede: spolna identiteta, dečki, deklice, vrtec, spolni stereotipi, spolne 

neenakosti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

 

GENDER IDENTITY FORMATION AND THE ROLE OF THE PRE PRIMARY SCHOOL TEACHER 

Men and women have a different roles and value in society. We can perceive through 

history that women are inferior and because of this are subordinate to men. In the 

theoret ical  par t  we first examined how men and womens relationships are being 

interpreted by theologians like De Beauvoir, Bourdieu, Butler and Ortner. Through 

different research we presented the development of gender differences, gender stereotypes 

and their influences on boys and girls. 

In the empir ica l  part  we researched through interviews with children their idea about 

how they see men and women. We examined the level of gender stereotyping with 

children, in which areas it is most common and if there are any differences in childrens 

thinking, comparing two types of kindergarten,  the countryside and the city kindergarten. 

We also examined what we can do to stimulate gender equality in kindergarten. As we 

ascertained children's conceptions about gender, it seems it is very stereotypical, especially 

with their interests about play, looks and general expectations they have about boys and 

girls. We also ascertained differences between the types of kindergartens which give us 

important references for kindergartens and kindergarten teachers. 

Keywords: gender identity, boys, girls, kindergarten, gender stereotypes, gender 

inequity 
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1 UVOD 

Meja med moškim in žensko je v naši družbi zelo jasno postavljena ter ju deli v dve 

kategoriji. Določena kultura nam kot ženski ali moškemu že ob rojstvu določi vloge, 

interese in lastnosti, ki so utemeljene z biološkimi predispozicijami. Pomemben vpliv na 

oblikovanje spolne identitete imajo spolni stereotipi, ki naš razvoj nekako usmerjajo in 

uravnavajo. Ženski in moškemu pa niso dodeljene le različne vloge, vendar tudi različna 

vrednost. Preko zgodovine lahko večkrat zaznamo obravnavanje ženske kot manjvredne in 

s tem podrejene. V t eoret ičnem delu  bomo najprej raziskali, kako razmerje med 

ženskami in moškimi razlagajo pomembni teoretiki, kot so De Beauvoirjeva, Bourdieu, 

Butlerjeva, Ortnerjeva idr. Pozornost bomo usmerili tudi na biološke oz. prirojene in 

družbene oz. priučene razlike med spoloma, vendar se bomo osredotočili tudi na vzajemno 

povezanost le-teh.  

Spolno razlikovanje se začne že v obdobju otroštva, pravzaprav od trenutka, ko se rodimo. 

V zahodni družbi namreč še vedno veljajo neka prepričanja o dečkih in deklicah glede 

njihove igre, videza, interesov, osebnostnih lastnostih in vedenja. Preverili bomo, kako 

takšna prepričanja in razlike v vedenju ter interesih dečkov in deklic razlagajo teoretiki. 

Preko raznih primerov raziskav bomo preučili, ali so razlike plod bioloških značilnosti 

otrok ali jih spodbudi okolica in se tipičnih vedenj otroci naučijo. Danes vemo, da imajo na 

oblikovanje posameznikove spolne vloge posameznika velik vpliv družina, izobraževalne 

ustanove, vrstniki in mediji. Ker otroci vse več časa preživijo v vrtcu, je le-ta eden izmed 

pomembnih faktorjev, ki vpliva na oblikovanje spolne identitete otrok. Zato se bomo v 

diplomi posvetili tudi uradnim dokumentom in raziskali, kako neenakost med spoloma 

ureja zakonodaja. Ker bi radi pripomogli k spodbujanju večje enakosti med spoloma, bomo 

v diplomi poudarili vlogo vzgojiteljev v vrtcu in pokazali, kako lahko tudi sami 

pripomoremo k preseganju spolnih stereotipov ter odpiranju enakih možnosti za vse. Kot 

pravi De Beauvoirjeva (1999), imamo odrasli »magično moč«, zato je naša vloga izredno 

pomembna. V diplomi bomo glede spodbujanja enakosti med spoloma podali priporočila 

različnih avtorjev in priporočila, ki smo jih tudi sami ugotovili preko raziskave.  

Kako na lasten in drug spol gledajo otroci, je raziskovalo kar nekaj avtorjev, njihov pogled 

pa bo zanimal tudi nas. V empir ičnem delu  bomo preko raziskave pokazali, kakšno 
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predstavo imajo o ženskem in moškem spolu otroci. Cilj raziskave je predvsem ugotoviti, 

ali je stopnja stereotipnega mišljenja pri otrocih visoka, in kje se najbolj odraža. Obenem 

nas zanima tudi, ali obstajajo razlike med podeželjem in mestom, kar bomo ugotovili preko 

izvedbe raziskave v dveh vrtcih. Rezultatov pa ne bomo predstavili le z namenom, da bi 

nam bili v pomoč pri razumevanju, kako se oblikuje posameznikova spolna identiteta. 

Želeli bi tudi podati priporočila za vzgojitelje, kako lahko sami spodbujajo enakost med 

spoloma in pripomorejo k pravičneje urejeni družbi. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 NEENAKOVREDNOST SPOLOV V DRUŽBI 

Kot smo že povedali, je meja med moškim in žensko v naši družbi zelo jasno postavljena 

ter moškega in žensko razdeli v dve kategoriji. Posamezna kultura nam glede na spol že ob 

rojstvu določi vloge, interese in lastnosti, pričakovane bodisi za moškega bodisi za žensko. 

Zelo dolgo je veljalo prepričanje, da se ženska in moški rodita z biološkimi 

predispozicijami, ki ju usmerijo v določene vloge in jima pripišejo interese ter lastnosti, 

primerne za njun spol. Pričakovanja glede spolnih vlog so se v zadnjih treh desetletjih 

gotovo spremenila, vendar so zaradi dolgotrajnega delovanja po določenih vzorcih ženske 

in njihove vloge še vedno stigmatizirane oz. stereotipno zaznamovane. Kljub temu, da je 

posamezniku navidezno omogočena svobodna izbira, subjekt kot del družbe nevede deluje 

po pričakovanjih le-te, kar je zaradi lažnega občutka svobodne izbire še bolj nevarno.   

De Beauvoirjeva pravi, da četudi so ženskam pravice abstraktno in formalno priznane, se 

zaradi dolgotrajne navajenosti na podrejenost in manjvrednost ženske ne morejo konkretno 

izraziti. Moški povprečno še vedno zasedajo višje položaje, imajo boljše plače in boljše 

pogoje za uspeh kot ženske. Danes se pripadnikom obeh spolov zdi, da sta si enaka in da je 

družbena hierarhija izginila, manjvrednosti, predvsem poklicne nesposobnosti, ki jih 

zaznajo, pa pripisujejo naravi. Takšna enakost je zgolj abstraktna in ravno zato je 

pomembno, da se še vedno sprašujemo, kako spol, predvsem ženski, na nas vpliva (De 

Beauvoir, 1999a). 

Da je ženska na splošno podrejena, pravi tudi S. B. Ortner (1974). Tudi v kulturah, kjer na 

prvi pogled zgleda, da sta si oba spola enakovredna, pod drobnogledom kmalu ugotovimo, 

da temu ni tako in da je ženska v podrejenem položaju. Sama pri razreševanju problema 

neenakovrednosti med spoloma loči tri nivoje; kot prvi nivo označi, da je drugorazredni 

status ženske v vsaki družbi univerzalno dejstvo in ji ga je določila kultura; kot drugega to, 

da specifične ideologije, simbolizacije in socialno strukturirani dogovori, ki se nanašajo na 

žensko, od kulture do kulture zelo variirajo; v tretjem nivoju problema pa gre za to, da tudi 

aktivnosti, prispevki, moč in vpliv ženske variirajo skupaj z ideologijo kulture (Ortner, 

1974). Zavedati se moramo vseh treh ravni, saj se ženske kljub skupni točki vsake kulture, 
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tj., da so v njej podrejene moškim, glede na kulture, v katerih živijo, tudi močno 

razlikujejo. To pomeni, da se je potrebno za spodbujanje k večji enakovrednosti spolov 

problema lotiti široko in zajeti vrsto vplivov. Obenem Ortnerjeva (prav tam, str. 81) pravi, 

da je »ženska osebnost posledica socialno strukturiranih dogovorov«. To pomeni, da je 

ženski njena osebnost, kakršna je zanjo pričakovana in jo vidimo v vsakdanjem življenju, 

konstrukt družbe in ne biološka usoda, ki jo sestavljajo prirojene lastnosti. Ravno slednje 

prepričanje obstoj ženske osebnosti omogoča in jo še dodatno potrdi.  

Vsi ljudje se v delitvi moški/ženska ne morejo prepoznati, zato se nam poraja pomembno 

vprašanje, katere lastnosti so res biološke oz. prirojene in katere nam določa družba oz. 

kako ta dva dejavnika medsebojno vplivata na razvoj osebe določenega spola. 

Neenakovrednost med spoloma je mogoče opaziti tudi pri sami vzgoji otrok, saj dečke in 

deklice še vedno vzgajamo drugače. Deklice in dečki se zaradi tega ne razvijajo v skladu s 

svojimi lastnimi zmožnostmi in interesi, vendar v okviru pričakovanj družbe, ki jih 

usmerijo in jim prihodnost določajo že od otroštva naprej. Spolno hierarhijo otroci 

spoznajo že preko svoje družine, saj kmalu ugotovijo, da ima pogosto najvišjo veljavo oče, 

ki je pravzaprav poglavar družine, medtem ko je mati izvrševalka njegovih želja in ukazov. 

Spolno hierarhijo opazijo tudi preko zgodovine in religije, kjer so pomembne vloge 

dodeljene moškim, ženske pa so bolj ob strani. Tudi v literaturi otroci lahko pogosto 

opazijo, da so moškim dodeljene vloge pogumnih, samostojnih in aktivnih akterjev, 

medtem ko so ženske vloge pasivne in odvisne od vrednotenja moških, tiste redke ženske 

vloge, ki so aktivne, pa niso pozitivne in privlačne. Liki in zgodbe v pravljicah ter pesmih 

otrokom prenašajo sporočilo, da je, kot pravi De Beauvoirjeva, »za žensko najvišja nujnost 

to, da očara moško srce« (1999b, str. 40). To še posebej pritegne pozornost deklice, ki 

začne obsedeno skrbeti za svojo zunanjost in želja po tem, da bi bila čim prej dovolj stara 

za ljubezen, postaja vedno močnejša, saj bo le tako ljubljena in srečna (prav tam). V naši 

kulturi nam preko medijev sporočajo, da je zunanji videz zelo pomemben in nam določa 

vrednost. Žensko že kot deklico mediji prepričujejo, da je recept za srečo lepota in vitkost, 

v kar tudi sama prične verjeti. Podobe žensk v reklamah pogosto spremljajo komentarji, ki 

sporočajo, da je dober zunanji izgled za žensko najvišja nujnost oz. še več, da ženska s 

svojo lepoto pravzaprav moškega osrečuje, ta pa v zameno osreči tudi njo in zanjo skrbi. 

Ker sporočila sprejemamo ves čas in celo življenje, so vpisana v našo podzavest. Kljub 
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temu, da kultura prenaša sporočila na pripadnike obeh spolov, pa so ženske na večjem 

udaru, saj so zaradi hrepenenja po potrditvi za takšna sporočila bolj dovzetne. Nasprotno 

kot pri moškem, ki je pogosteje uspešen tudi v drugih vlogah, ki ga potrjujejo (npr. 

poklicno), je namreč nabor vlog za žensko okrnjen. Njene vloge se največkrat gibljejo prav 

okrog njenega zunanjega izgleda in začarani krog je sklenjen, ko jo družba ravno v teh 

vlogah, ki pa v resnici nimajo prave vrednosti, tudi potrdi.  

Bourdieu pravi, da »moč moškega reda vidimo v dejstvu, da lahko pogreša utemeljitev« 

(2010, str. 12). Neenakovrednost med spoloma se v družbi kaže s tem, da je moški spol 

neoznačen, medtem ko je ženski označen. Človeštvo se obravnava, kot da je moškega 

spola. Moškega njegov spol ne spremlja kot razlog za njegove neuspehe, nezmožnosti in 

nespretnosti, ga ne definira in prvotno opisuje ter mu usode ne določa že s samim 

rojstvom. Nasprotno za žensko njen spol služi kot prvi opis, na katerega je pripeta vrsta 

lastnosti, ki določajo njeno usodo in delovanje, uporablja pa se tudi kot razlog za njene 

nezmožnosti. Kot pravi Bourdieu, v družbenem redu odnosi med moškim in žensko 

temeljijo na dominaciji moških. Obstoj moške dominacije omogočajo širše in ožje 

institucije, te so družina, cerkev, šola, država, šport in mediji, ki hierarhične odnose, kjer 

so ženske podrejene in moški nadrejeni, udejanjajo in ohranjajo. Strategija, s katero je 

dominantnost moškega spola omogočena, je simbolno nasilje, ki ga Bourdieu poimenuje 

kot nasilje, ki ga ne prepozna niti žrtev sama.  

2.2 POMEMBNI TEORETIKI O POLOŽAJU ŽENSK  

2.2.1 De Beauvoirjeva in Drugi spol  

De Beauvoirjeva neenakovredna razmerja med moškim in žensko ter njuno vrednotenje 

razlaga v prvem in drugem delu knjige Drugi spol. Osredotoča se predvsem na žensko in 

njeno manjvrednost, ki je še vedno prisotna v družbi, razloge za to pa išče že v zgodnjem 

razvoju posameznika, se pravi v njegovem otroštvu.  

Človeštvo je že na prvi pogled razdeljeno na dve kategoriji individuuov, tj. na ženski in 

moški spol, ki se vidno razlikujeta in se zdita simetrični le formalno. Medtem ko je moški 

spol obravnavan kot samoumeven in človeštvo samo kot »moškega spola«, žensko spol 
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omejuje in jo označi za neavtonomno osebo, definirano glede na moškega. Že samo žensko 

telo je obravnavano kot omejitev oz. ovira in kot da usmerja delovanje posameznice v 

družbi (včasih je bilo prisotno pojmovanje, da ženska misli z žlezami, torej ni racionalno 

bitje). Moški je tako prvi vrsti človek, ženska pa spol. V času, ko se je položaj žensk začel 

spreminjati, se je pojavil strah, da ženske zaradi družbenih sprememb izgubljajo 

»ženskost« in še vedno se jih pogosto nagovarja, naj le-to ohranijo. De Beauvoirjeva 

(1999a) takšna prigovarjanja kritizira, saj pravi, da je v tem primeru značaj žensk 

pojmovan kot stalna entiteta, ki se ne spreminja, to pa se ne sklada s pojmovanjem značaja 

kot reakcijo na določeno situacijo. Danes namreč velja prepričanje, da posameznikov 

značaj oblikuje več vplivov, kot so vzgoja, okolje in življenjska situacija. Ženski so 

družbene spremembe in emancipacija prinesle tudi druge vloge, vendar je za to, da jih 

lahko igra, potrebna tudi sprememba značaja. 

Da bi lažje razumeli trenutno stanje in dobili določene odgovore na vprašanja ženske 

manjvrednosti, je potrebno vedeti nekaj o zgodovini, skozi katero se je spolna hierarhija 

konstruirala in predstava o ženski ter moškemu oblikovala. De Beauvoirjeva nas v delu 

Drugi Spol opominja, da se je ženske v preteklosti pogosto obravnavalo kot nekaj 

drugotnega in manjvrednega – Aristotel je rekel, da ženska obstoja, ker umanjka določene 

lastnosti, kar pomeni, da je moški z vsemi lastnostmi popoln človek, ženska pa je drugotna 

in poseduje le nekatere od teh lastnosti, se pravi je nepopolna; podobno pravi Tomaž 

Akvinski, in sicer da je »ženska pomanjkljivi moški«; po Genezi pa naj bi Eva nastala iz 

Adamove »nadštevilne kosti« (De Beauvoir, 1999a, str. 16). Moški je bil torej obravnavan 

kot celota, ženska pa kot bitje, ki mu nekaj manjka; moški je bil samozadosten, medtem ko 

je bila ženska od njega odvisna in je bila, »do koder seže zgodovina, vedno podrejena 

moškemu« (prav tam, str. 16). Ženske so bile kot manjvredne obravnavane tudi v pravnem 

smislu, saj so moški na visokih položajih sebi v prid ustvarili zakone, ki so jih kasneje 

spremenili v načela. Žensko manjvrednost so poudarjali tudi na drugih področjih, na 

katerih se svet in družba oblikujeta, saj so zasedali najvišja družbena mesta – pisatelji, 

filozofi, duhovniki, pravniki ipd. so bili v večini moški. S tem so pravzaprav oblikovali 

zgodovino, le-ta pa konstruira sedanjost. Tako se z željo po sooblikovanju sveta danes 

ženske pravzaprav vključujejo v svet moških. Da je ženska usoda krivična se je začelo 

omenjati šele okoli 18. stoletja z Diderotom in za njim s Stuartom Millom, kasneje pa se je 

s »problemom ženske« oz. z njeno emancipacijo začelo zavzemati gibanje žensk, 
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imenovano feminizem. Z začetkom proizvodnega dela v času industrijske revolucije so se 

potrebe po delovni sili povečale in ženska je postala resna tekmica moškemu. Temu je še 

posebej botrovalo dejstvo, da je bila pripravljena delati za nizko plačo, kar je med 

feminističnim gibanjem in njenim nasprotnikom zanetilo hud spor. V tem obdobju je za 

moške emancipacija ženske postala dejanska nevarnost , zaradi česar so postali še bolj 

napadalni. Da bi upravičili lastne zahteve so izrabili prej omenjeno zgodovino in žensko 

manjvrednost utemeljevali z vero, biologijo in s filozofijo. Nasprotniki feminizma so takrat 

podali kompromis »enakost v različnosti«, ki se je sprva zdel zadovoljiv, a je kasneje 

pripeljal le do še hujših diskriminacij (prav tam). Danes se namreč zdi, kot da so krivice 

odpravljene in je enakovreden položaj moških in žensk dosežen. Formalno sta sicer si 

enakovredna, vendar nanju še vedno deluje toliko nezavednih vplivov, ki ključno 

usmerjajo njuno življenje v družbeno pričakovane smeri, ki pa se med seboj izključujejo. 

Na tak način enakovrednost ne more biti in ni dosežena.  

De Beauvoirjeva razloge za spolno hierarhijo in obstoječe stanje, ki je za kakršenkoli 

premik potrebovalo toliko časa, išče v splošnem človeškem dojemanju razmerij v obliki 

sistemov opozicij in potrebi po določanju Prvega ter Drugega. Takšen način razmišljanja 

prenese na razmerje moški – ženska, saj je bila ženski že zgodovinsko dodeljena drugotna 

vloga, moški pa je bil pojmovan kot Prvi in edini bistven. Ker se noben subjekt že v 

začetku ne postavi kot nebistven, je potrebno da posameznik sprejme svojo drugotno 

vlogo, se prvemu podredi in mu zatiranje dovoli. Tako lahko rečemo, da ženska kot Drugi 

obstoječe neenakovredne odnose omogoča s tem, da v takšnih razmerjih tudi sama živi. Do 

preobrata razmerji (med moškim in žensko) pa ne pride le zato, ker ga Drugi (torej ženska) 

ne izpelje. V razmerju se ženska in moški enako potrebujeta, vendar recipročnosti odnosa, 

torej tega, da k obstoječem odnosu prispevata oba, ne zaznamo. Odnos ni nevtralen, 

temveč je v prid moškemu, zatiralcu, ki svoje potrebe po ženski ne razglaša, ženska pa 

svojo potrebo po njemu, svojemu »gospodarju«, ponotranji. Tako so v preteklosti 

posamezne ženske, predvsem v okviru feminističnega gibanja, iskale načine za uspešen 

upor proti moškim. Kljub temu, da so si v emancipaciji priborile marsikatero pravico, je 

bilo to še vedno le v okviru tega, kar se je moškim še zdelo sprejemljivo. Kot pravi De 

Beauvoirjeva, ženske »ničesar niso vzele, dobile so« (1999a, str. 16), kar pomeni, da so 

njihove zahteve pravzaprav še vedno uslišali moški, ki pa so posledično tudi določili mejo 

za to, koliko pravic ženske dobijo. Pravice so jim priznali, saj so jih s tem »utišali« in jim 
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dali navidezen občutek, da je njihovim zahtevam zadovoljeno. De Beauvoirjeva pravi tudi, 

da bi se ženske kot kot žrtve neenakovrednih odnosov morale združiti v enoto, s katero bi 

se skupaj uprle in se borile za svojo svobodo. Vendar takšna združitev je zanje izredno 

težka, saj so brez skupne zgodovine, ki bi jih povezovala, življenjska situacija pa jih 

tesneje kot na druge žrtve – ženske, pravzaprav veže na zatiralce - moške (očeta, moža). 

Obenem bi za žensko upor proti moškemu pomenil tudi odpoved vsem ugodnostim, ki jih 

ji ta odnos prinaša – poleg ne zadovoljitve ekonomskih potreb bi tvegala tudi pridobitev 

svobode, ki pa bi ji, paradoksno, rada ubežala. Kot v vsakem individuumu je tudi pri 

ženski, poleg potrebe po svobodi in uveljavljanju, prisotna skušnjava, da bi izbrala 

netežavno pot brez svobode. Svoboda namreč prinaša napetost eksistence ter strah pred 

neznano prihodnostjo, čemur se človeška bitja hočemo izogniti, vendar pot brez svobode je 

brez vrednosti, pogubna in pasivna. Sladkosti pasivnosti pa so ženski predstavljene že v 

ranem otroštvu in že takrat se v njih nauči uživati, to, da svojo usodo kmalu sprejme in se 

vanjo vda, pa ji še dodatno jemlje pogum za upor. Tako žensko kot drugotni spol ne 

vzpostavi preprosto moški, vendar se v takšno vlogo zaradi nekaterih ugodnosti vzpostavi 

sama. Ker ji vloga Drugega pogosto celo prija, pa je za moškega še lažji plen (prav tam).  

Konstruiranje razlik že v otroštvu  

V drugem delu knjige Drugi spol (1999b) De Beauvoirjeva govori o tem, kako se razlike 

med spoloma konstruirajo skozi posameznikovo odraščanje. S tem zavrača razlage, da je 

(močnejše) fizično telo moškega samoumeven razlog za njegovo večvrednost in prevlado, 

kot je bilo pojmovano v preteklosti. Razvoj otrok obeh spolov je v njunem otroštvu enak, 

saj sta si fizično in intelektualno nekje do 12. leta enakovredna. Enako je tudi na psihičnem 

področju, saj se med odraščanjem ukvarjata z istimi frustracijami in strahovi – oba 

hrepenita po naklonjenosti svojih staršev, za katero bi storila vse, med časom 

osamosvajanja, ko se srečata z veliko tesnobo, pa bi pred svojo svobodo najraje pobegnila. 

Do tu so občutki in razvoj otrok obeh spolov enaki, vendar kljub njuni enakovrednosti je 

dekličin spol že v otroštvu označen. V igri in z vedenjem naj bi kazala nagnjenost k 

določenim interesom, pripisanim ženskemu spolu, zaradi česar ji pogosto pripisujejo 

»misteriozni instinkt« materinstva. Dekličin razvoj v takšno smer De Beauvoirjeva 

pripisuje pričakovanjem, ki jih ima družba o njeni usodi in ji jih preko vzgoje vcepi že v 

zgodnjem otroštvu. Pričakuje se namreč, da bo dekličina glavna življenjska vloga 
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predvsem v družinskem okviru, kjer bo skrbela za otroke in moža, kar pripelje do 

tolikšnega razlikovanja med otroci obeh spolov (prav tam).  

S tem, da je moško dominantno in žensko podrejeno vlogo določila sama narava, se ne 

strinja tudi Ortnerjeva (1974). Pravi, da podrejenost ženske označi biološki determinizem, 

in sicer na podlagi genetskega dedovanja, se pravi genetskega zapisa, ki določi njen spol. 

Moški naj bi se rodil kot dominanten spol, s čimer je ženska pravzaprav zadovoljna, saj ji 

to zagotavlja zaščito (moški je dominanten, zato zaščitnik), na ta način pa lahko še bolj 

uživa v materinskih užitkih, ki se zanjo obravnavajo kot najbolj zadovoljujoča življenjska 

izkušnja. Ortnerjeva to teorijo zavrača, saj pravi, da razlike med moškim in žensko sicer 

obstajajo ter so pomembne, vendar niso naravno dane oziroma določene z geni, temveč so 

oblikovane v okviru kulturno oblikovanega vrednostnega sistema. Pravi, da sta tako moški 

kot ženska človeški bitji in imata fizično telo, dušo, sta del družbe in dedujeta kulturno 

tradicijo, sta vpletena v vsaj eno razmerje, se rodita in umreta (Ortner, 1974, str. 71). To 

pomeni, da sta si kot človeški bitji enakovredna, hierarhijo v družbenem sistemu in mesto, 

ki ga v njem kot ženska ali moški zavzameta, pa določa družba in ne genetika oz. biologija. 

De Beauvoirjeva se posveti tudi nadaljnjemu razvoju otroka in pravi, da se med 

osamosvajanjem morda sprva celo zdi, da je deklica v boljšem položaju kot deček, saj so 

do nje bolj popustljivi in ji pogosteje spregledajo marsikateri poskus bega pred svobodo ter 

odraščanjem. Dečku starši manj popuščajo in od njega več pričakujejo, njihovo 

naklonjenost in odobravanje pa si pridobi le s samostojnostjo. Takšne zahteve in 

pričakovanja staršev pa ne pričajo o večji naklonjenosti deklicam, ampak o večjih namenih 

in pričakovanjih, ki jih imajo do dečkov. Na dečkovi poti osamosvajanja ga prepričajo v 

njegovo pomembnost in »spodbujajo ponos nad njegovo lastno moškostjo« (De Beauvoir, 

1999b, str. 17), s čimer kompenzira željo po večji naklonjenosti staršev, katere je 

(domnevno) deležna deklica. Simbol dečkove moškosti kmalu postane penis, ki mu okolica 

pripisuje veliko vrednost, in iz njega ustvari »alter ego«. Nasprotno kot dečkovemu 

spolovilu se dekličinemu ne posvečajo, zaradi česar deček še bolj potrdi svojo domnevo o 

večvrednosti njegovega spola, deklica pa, ravno obratno, v svetu občuti drugačno vlogo, 

kar zaradi sklopa dejavnikov lahko razume kot lastno manjvrednost. Deček svoj »alter 

ego«, se pravi svoj spolni organ, potrjuje preko vrste dejavnosti, ki jih deklica ne more 

opravljati, kot sta merjenje dolžine penisa in usmerjanje curka pri uriniranju, dekličin 
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»alter ego« pa postane igrača punčka, ki pa predstavlja pasivnost in nedejavnost (prav 

tam). 

De Beauvoirjeva se ne strinja s pojmovanjem, da fizične razlike med dečki in deklicami 

same po sebi določajo njuno usodo. Meni, da s prenosom sporočil o razlikah med spoloma 

in njuno veljavo to storijo starši in družba. Predvsem se posveča dekličinemu občutenju 

lastnega spola, ki je drugačno od dečkovega, in pravi, da k manjvrednemu občutenju deklic 

pripomorejo tudi posamezne funkcije njenega telesa. Situacije, v katerih se za 

zadovoljevanje svojih telesnih potreb znajdejo deklice, so zanje pogosto bolj neprijetne, 

neudobne in sramotne kot za dečke, za katere so pogosto celo zabavne  in se ne povezujejo 

s sramom. Ker se starši, kar se tiče telesnih potreb, z dečkom tudi več ukvarjajo, jih npr. 

učijo urinirati v stoje, pa tako deklicam kot dečkom podajo sporočilo o večvrednosti 

moškega spola že v tem obdobju. Freud pravi, da je za deklice že odkritje penisa oziroma 

tega, da ga same nimajo, zanje travmatično. S tem se De Beauvoirjeva ne strinja in pravi, 

da deklice v zgodnjem otroštvu še ne kažejo navdušenja nad penisom, ki ga npr. vidijo pri 

bratcu, so do penisa ravnodušne in kastracije (tega, da same penisa nimajo) ne občutijo kot 

kazen. Pravi tudi, da otroci niso tako racionalni in da sam »zunanji dogodek, kot je pogled 

na penis, ne more sprožiti notranjega razvoja« (De Beauvoir, 1999b, str. 24). Kor razlaga, 

deklica frustracijo občuti šele ob negativnih izkušnjah, ki jih doživlja, npr. ko ji ni 

dovoljeno potešiti svojih telesnih potreb enako kot dečku, kateremu starši dodeljujejo večjo 

vrednost, zato deklica svoje nezadovoljstvo projicira v penis ali pa ustvari fantazme, ki ga 

vključujejo. Seveda je tudi dečka strah odraščanja v samostojno osebnost, kjer bo 

odgovoren za lastno prihodnost, se pravi lastne notranjosti, vendar je ta strah zmožen 

obvladovati, saj ga opogumlja njegov »alter ego«. Deklica pa nasprotno svoj strah prenese 

v odraslo dobo, je z njim ves čas obremenjena in se pravzaprav boji same sebe (prav tam). 

Kmalu ugotovi, da mora, nasprotno kot deček, ki mu vrednost dodeljujeta njegova 

samostojnost in pogum, za to, da bi ustrezala, ugajati ostalim. Iz želje po ljubezni in 

odobravanju se že v zgodnjem otroštvu kiti in liči ter si prizadeva k svoji lepoti. Tako se že 

na prvi pogled že v zgodnjem otroštvu zdi, kot da dekličin narcizem izhaja iz njenega 

»misterioznega instinkta«. Vendar dekličine usode ne določijo njene biološke lastnosti, 

ampak veljava, ki jo družba pripisuje njenemu in moškemu spolu (prav tam). Potemtakem 

lahko rečemo, da dekličino naravno ni naravno dano, temveč je posledica odnosa družbe 

do deklice. 
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Deklica nasprotno od dečka, ki svoje nastopaško vedenje, s katerim kompenzirajo ločitev 

od staršev, postopno preseže, takšno vedenje poglobi in iz sebe naredi objekt ter odraste v 

»žensko«. Ker mora kot taka ugajati, se lastni avtonomiji odreče in svoje svobode ne 

uveljavlja. Ne dela tistega, kar sama hoče, temveč tisto, kar od nje pričakujejo drugi. Če bi 

deklico vzgajali in spodbujali enako kot dečke, bi bila prav tako živahna, drzna in 

ambiciozna kot on. Ker družba določa drugačno vzgojo dečkov in deklic, obenem pa 

določa tudi drugačno vlogo očeta in matere, kjer je že avtomatično očetu dodeljena 

drugotna vloga, mati pri vzgoji na deklico prenese svoje »hibe ženskosti«. Zaradi frustracij 

glede lastne »ženskosti« in usode ima do deklice ambivalenten odnos, kar pomeni, da je do 

nje hkrati ljubeča in sovražna. Mati pravzaprav misli, da bo za deklico najbolje, če postane 

»prava ženska«, tj. neavtonomna in pasivna oseba, se pravi oseba, ki vsestransko ugaja 

družbi, saj jo bo kot tako družba najbolje sprejela. Skozi zgodovino so bile namreč 

dejavnosti, v katerih se subjekt lahko uveljavi kot avtonomno in aktivno bitje (npr. študij in 

ukvarjanje s športom), vrsto let rezervirane za moške. Feminizem je sicer postopno 

dosegel, da se je tudi ženske vedno bolj spodbujalo k tem dejavnostim, vendar je deklicam 

še vedno bolj kot dečkom neuspeh dovoljen in oproščen. Ker so deklice deležne previsokih 

pričakovanj, saj morajo biti poleg uspešnosti tudi »prave ženske«, do neuspeha tudi hitreje 

pride (prav tam). 

De Beauvoirjeva potemtakem kritizira družbeno razlago prirojenega dekličinega 

»materinskega nagona« in pravi, da ji takšno vlogo določi prav družba, deklica pa jo preko 

opazovanja vloge ženske v svetu ter različnih medijev sprejme. Deklica se igra, da je 

noseča, da je mamica ali pa da opravlja gospodinjska opravila, saj jo navduši že sama 

misterioznost materinstva kot obljuba o njeni »ženski« usodi, s katero kompenzira svoje 

frustracije o večvrednosti dečkov. Deklica se obenem preko igre potrjuje, saj so materinska 

in družinska vloga ter aktivnosti, ki pridejo zraven, edine, ki ji v očeh družbe podelijo 

vrednost, prevzame pa jih preko opazovanja lastne matere. V igri s punčko posnema svojo 

mater in njen odnos do otrok, obenem pa se, paradoksno, ker ima kot subjekt v sebi še 

vedno težnjo po samouveljavljanju, pred materjo z vzgojo svoje punčke pravzaprav brani 

oz. preko nje »dopolnjuje izkušnjo uveljavljanja subjektivitete in izkušnjo odtujevanja« 

(prav tam, str. 30). Če je v otroštvu njen »alter ego« punčka, le-tega ženska v odraslem 

življenju projicira v svojega otroka in s tem sklene krog, saj zdaj neenakovredna razmerja 

in vladajočo predstavo o ženski na svojo hčer prenaša tudi sama (prav tam). 
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Deklica mora odrasti precej hitreje kot deček, saj mora biti odgovorna, ubogljiva in pridno 

opravljati gospodinjska opravila, ki od nje zahtevajo visoko stopnjo zrelosti. Ker tem 

zahtevam glede na lasten razvoj še ni kos, jo le-te omejijo in prikrajšajo za brezskrbno 

otroško radost. Kljub visokim zahtevam se v vlogi zrele in odrasle »mlade ženske« počuti 

ponosno, saj okolica tak razvoj in tolikšno zrelost potrjuje, to vlogo pa sprejme tudi zaradi 

zmotnega mišljenja, da ji bo prinesla enako spoštovanje in pravice kot dečkom (prav tam). 

V tem obdobju si deklica preko lastne družine, opazovanja družbe in spolne hierarhije v 

njej ter literature, ki jo prebira, ustvari predstavo, da sta edino ljubeče razmerje in moški 

tista, ki jo bosta v življenju osrečila in osvobodila. Zato začne obsedeno skrbeti za svojo 

zunanjost in si želeti, da bi bila čim prej dovolj stara za ljubezen, saj meni, da bo le tako 

ljubljena in srečna (prav tam). Ker bi se rada osvobodila, prične sanjati o svoji prihodnosti, 

njene sanjarije pa so razpete med mazohizmom, kjer ji prija vloga žrtve, in sadizmom, kjer 

je predpogoj za ljubezen ponižanje moškega (s čimer se bori za svojo avtonomijo oz. 

avtonomijo človeškega bitja). Da bi se posameznica sprejela kot »žensko«, se mora 

odpovedati lastni avtonomiji, kar ji je še sprejemljivo. Vendar obenem se mora s 

sprejetjem tudi zatreti in pohabiti, kar pa se ji obdobju zgodnjega najstništva gabi in upre 

se svoji materi, ki se preko hčerke »hoče uveljaviti kot suveren subjekt« (prav tam, str. 44), 

saj ji deklica noče biti podobna in jo kot žrtev prezira. V tem obdobju, še posebej opazno 

med 11 in 12 letom, občuduje ženske, ki so uspele ohraniti svojo avtonomijo in so si 

izborile svoje mesto na družbeni lestvici ter se ukvarja z »deškimi« aktivnostmi, v katerih 

uživa in se počuti svobodna. Deklice se združijo v skupine in ustvarijo skrivnosti, s 

katerimi si dodajo vrednost. Navkljub z na videz zaničevalnim odnosom do dečkov si 

deklice želijo njihove odobritve, številne raziskave celo pričajo o tem, da si želijo biti 

dečki. De Beauvoirjeva pravi, da »dečki izjavljajo, da jih je groza ob misli, da bi bili 

deklice; in skoraj vsem deklicam je žal, da niso dečki« (prav tam, str. 46). Deklice zaradi 

pravil, ki so jim določena, in pričakovanj do njih, niso svobodne. Prikrajšanost, ki jo 

občutijo, kompenzirajo s sanjarjenjem in se tolažijo z narcističnimi čustvi, neugodje, ki ga 

doživljajo pa izražajo preko joka. Obenem jim vloga žrtve in aspekt ganljivosti godi, 

vendar celoten proces jih vodi v pasivnost. Deklice se vedno bolj zavedajo, da bodo ne 

glede na svoj trud in želje vedno naletele na oviro – ne glede na njihov uspeh, bodo moški 

vedno boljši, kar jih frustrira in straši. Kljub temu, da je deklica glede svoje odraslosti kot 

»ženska« radovedna in se je veseli, jo straši usoda, ki jo vidi realizirano pri svoji materi. 
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Želi si drugačne usode, usode dečkov, ki je veliko bolj odprta in pustolovska od njene, 

frustracija, s katero se sooča, pa ahko vodi v čudaške fantazije ter vedenja. Razlogov za 

njeno vedenje pa »ne smemo iskati v nekakšni »misteriozni ženski duši«, ampak v 

položaju, v katerem je otrok« (prav tam, str. 47).  

Zaradi materinske vloge, ki deklico čaka in o njeni usodi odloča, jo vznemirja 

»misterioznost spolnosti«, ker pa je ta tema v družbi tabu, si ustvari lastne predstave in jo 

dojema kot negativno, umazano ter neprijetno. V obdobju pubertete, ko so deklice še bolj 

občutljive, pogosto razvijejo strah pred spolnostjo in porodom ter so zmedene in 

prestrašene, ker pa se soočajo tudi s sramežljivostjo in odtujenostjo od lastnega telesa, se 

zaradi vse pogostejših komentarjev iz strani moških začnejo dojemati kot stvar. Sram in 

strah še bolj poglobi začetek menstruacije, ki pomeni vstop v »manjvredno kategorijo 

pohabljenih« (prav tam, str. 69), saj se deklica takrat zave, da je postala ženska, s čimer je 

njena usoda zapečatena. Včasih so deklice nad novostjo najprej navdušene, vendar kmalu 

spoznajo, da jim razvoj ni prinesel nobene prednosti – nasprotno, z menstruacijo je prišlo 

tudi kup nečednih, neprijetnih in nadležnih opravil, ki njeno počutje le poslabšajo. Tudi 

dečki se, enako kot deklice, v tem obdobju soočajo s prenekatero frustracijo in sramom, a 

se s tem lažje spoprimejo, saj so že od otroštva ponosni na svojo moškost, odraščanje pa 

jim, nasprotno kot deklici, odpre mnogo novih poti. Deklica in deček se razlikujeta tudi pri 

občutkih glede spolne želje. Pri dečkih je namreč izrazita in usmerjena v cilj, tj. žensko, v 

kateri se uveljavi kot subjekt, medtem ko je deklica kot spolno bitje med svojimi občutki 

zmedena, saj ji zaradi pričakovanj družbe, naj bo nedolžna in čista, vzbujajo sram ter 

nezaupanje, spolni akt pa si predstavlja kot bolečo in neprijetno izkušnjo. Če je za moškega 

spolnost transcendenca, je za žensko imanenca, saj je ona pasiven objekt, namenjen 

moškemu (prav tam).  

Za De Beauvoirjevo ženska pravzaprav je nekaj drugotnega, vendar ne zato, ker bi to 

zapovedovala neka biološka usoda moškega in ženske, ampak ker jo kot tako razlaga 

družba. Gre za to, da je bila skozi celotno zgodovino vzpostavljena kot Druga, vendar je s 

tem, da je vlogo sprejela in jo živela, prepričanje o njeni drugotnosti tudi sama pomagala 

zakoreniniti. De Beauvoirjeva pravi, da moramo razloge za drugačen položaj ženske in 

moškega iskati v njunem zgodnjem otroštvu, saj družba razlike med spoloma prične 

interpretirati že takrat in jima glede nanje začne določati usodo brez resnično upravičenih 
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utemeljitev. Družbena razlaga ženske konstrukcije telesa je, da je zapovedana reprodukciji, 

njene lastnosti pa so brez utemeljenega razloga interpretirane kot drugotne. Obenem pa 

družba določene razlike med spoloma tudi sama ustvari, tako da za marsikatero značilnost, 

ki se kaže pri deklici ali dečku, ne moremo reči, da je prirojena oz. biološka, ampak je 

družbeno konstruirana. Deklica se razvije v »žensko« kot tako in tudi sama zavzame 

podrejen položaj, saj je kot takšna vzgajana in potemtakem svojo podrejenost tudi sama 

razlaga z biologijo in genetiko. Ženska svoj drugoten položaj ohranja tudi zato, ker začne v 

njem uživati, saj se s tem izogne svobodi in vsem izzivom, ki bi ji jih svoboda prinesla. 

Emancipacija je zanjo v takšnem položaju pravzaprav izredno težavna, saj se vrti v 

začaranem krogu, iz katerega izredno težko izstopi.  

2.2.2 Ortnerjeva in ženska/moški kot narava/kultura  

Ortnerjeva (1974) govori o predstavi, ki jo imamo o moškem in ženskem spolu ter o 

njenem vplivu na naše delovanje in vrednotenje spola.  

Vsaka kultura sama določi vrednostna razmerja in v vsaki poznani kulturi so ženske 

ocenjene kot podrejene. Ortnerjeva mehanizme podrejanja žensk razlaga s tremi tipi 

podatkov, ki se med seboj prepletajo (prav tam, str. 69):  

 Ženska je v kulturi in njeni ideologiji razvrednotena, njene vloge, naloge, produkti 

in socialno okolje pa so obravnavani kot manj ugledni kot moški.  

 Simbolične naprave žensko podobo razvrednotijo, in sicer s tem, da jo obravnavajo 

kot manjvredno. .  

 Podrejen položaj žensk se ohranja tudi preko socialno strukturiranih dogovorov, ki 

žensko iz sodelovanja v območju, kjer so največje moči družbe, izključujejo; tako 

je npr. izključena iz politike. 

V družbi nikjer ne najdemo popolnoma matriarhalne kulture. Kljub temu, da spola morda 

na zunaj izgledata enakovredna, so ženske povsod podrejene moškemu, tudi v primerih, 

kjer imajo ženske možnost zasedati visoke in pomembne položaje. Namreč prej ali slej 

pride do trenutka, ko jim določen dogodek, povezan z njihovo fizično zgradbo in funkcijo 

(menstruacija, porod ipd.), odvzame vrednost in jih stigmatizira (prav tam).  
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Ortnerjeva žensko podrejenost razlaga s predstavo »ženske kot narava«. Človeštvo se je 

naravo vedno trudilo preseči, jo prilagoditi svojim namenom ter jo nadzorovati svojim 

potrebam v prid. Človeštvo je vedno poudarjalo razliko med kulturo in naravo ter njunimi 

proizvodi, ter izpostavljalo superiornost kulture, kar se še posebej odraža s tem, da naravo 

skušamo preoblikovati, socializirati oz. drugače povedano, kulturalizirati.  Tako lahko 

razlagamo tudi žensko manjvrednost – namreč ženska je simbolično povezana z naravo, 

medtem ko je moški identificiran s kulturo oz. mu po nekaterih pričanjih »naravno« celo 

umanjka. Glede na to, da si je kultura naravo vedno prizadevala preseči, se ji zdi 

»naravno« nad žensko prevladovati oz. »žensko kot naravo« zatreti. Vendar, kot pravi 

Ortnerjeva, je sama shema ženska – narava, in tako razumljen odnos med njima, konstrukt 

družbe. Ženska v resnici ni nič bliže naravi kot moški, tako se samo zdi. Takšen videz pa je 

že proizvod sistema, ki ga agenti sami, se pravi delujoči ljudje, nenehno reproducirajo 

(prav tam). 

 Ortnerjeva za predstavo »ženske kot narave« navaja več razlogov. Na primer žensko z 

naravo močno poveže že dejstvo, da je nadaljevanju vrste časovno zapisana v večji meri 

(nosečnost), medtem ko, kontrastno, moškega že sama fiziologija nagrajuje s projekti 

kulture. Zaradi tega je v kulturnem procesu tudi njegovo telo obravnavano višje kot 

žensko. Ortnerjeva (1974) pravi, da se ženska podobi narave še bolj približa z njenimi 

tradicionalnimi družbenimi vlogami, ki so ji dodeljene že s samo fizično zgradbo telesa in 

njegovih funkcij, ki tudi povzročijo drugačno psihično strukturo. 

Ortnerjeva predstavo ženske kot narave razlaga tudi preko De Beauvoirjeve
1
, in sicer z 

žensko fiziologijo. Veliko funkcij in procesov ženskega telesa ne služi za potrebe 

posameznice, temveč npr. za potrebe zarodka, ki ga ženska nosi v času nosečnosti – še več, 

ženska, oziroma njeno telo, je pogosto potrebam zarodka bolj prilagojena kot svojim. Ta 

dejstva nakazujejo na to, da je svoji vrsti bolj podrejena kot moški, njena »živalskost« pa 

bolj očitna. Njeno telo je večkrat vir neugodja, bolečine in nevarnosti: menstruacija je 

neudobna in boleča, v nekaterih kulturah je ženska med tem časom celo izključena iz 

socialnega življenja; med nosečnostjo pogosto trpi za pomanjkanjem vitaminov in 

mineralov; porod je zanjo nevaren in boleč.  

                                                
1
 Ortner (1974) v znanstvenem članku Is female to male as nature is to culture? navaja De Beauvoirjevo 

(1953), in sicer delo Drugi spol. 
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Razlike v vrednotenju Ortnerjeva (1974) razlaga tudi s tem, da moškemu večjo vrednost 

dodeljuje razvoj, s katerim ustvarja nekaj novega, večnega in umetnega ter s tem oblikuje 

prihodnost, medtem ko je ženska namenjena samo reprodukciji, s katero ustvari nekaj 

minljivega – človeka. Destrukcija življenja, kot sta lov in vojna, je kot aktivnost pripisana 

moškemu, je naravi superiorna in je bolj cenjena kot reprodukcija, ki kot ženska aktivnost 

narave ne presega. Iz tega lahko razberemo, da je superioren spol tisti, ki ubija, in ne tisti, 

ki življenje vodi naprej, kljub temu, da je vrsta ohranjena le, če se ustvari nov človek (prav 

tam). S tem Ortnerjeva pomembno predstavi paradoksnost dojemanja moških in ženskih 

vlog ter določanje njunih vrednosti.  

Ker ženska sprejme svojo »žensko naravo« in dodeljeno vlogo, se omeji na domače 

okolje/kontekst, ustreznost takšne predstave pa še dodatno potrjuje dejstvo, da je to vlogo 

igrala že tradicionalno in v kulturnem kontekstu naj bi ženske ter otroci spadali skupaj. 

Paradoksno pa je na družinsko okolje omejena ravno zaradi otrok, saj je v času, ko doji 

priročneje, da ostane doma in skrbi za otroka. Sporno in vredno razmisleka je predvsem, 

zakaj se v nasprotju z očetom od nje tudi kasneje, ko dojenje ni več potrebno, pričakuje 

skrb za celotno nego otroka, ko za to ni več nobenega razloga, ki bi jo v ta kontekst fizično 

še vedno tako tesno vezal (prav tam). 

Otrok je obravnavan kot »komaj človek«, žival, ki postane človeško bitje šele s 

socializacijo, mati pa je prva, ki otroka socializira, da postane del kulture, ga uči manir, 

pravzaprav je predstavnica kulture, v kateri pa ji je dodeljena nižja vrednost. Za dečke 

velja, da so socializirani šele, ko v njegovo vzgojo in učenje vstopijo moški. V več 

kulturah v odraslost in družbo vstopijo šele z obredom, s katerim jih očistijo materinega – 

ženskega onečaščenja, kar je ironično, saj ravno otroci žensko v tolikšni meri označujejo in 

omejujejo. Kljub temu, da se ženski kulturna vrednost vzgoje in socializiranja odvzema, se 

je potrebno zavedati, da brez nje obstoj družbe ne bil mogoč, saj ga pravzaprav ravno ona 

tista, ki ga z vzgojo otrok po merilih družbe omogoča. Ker je tudi sama deležna zelo 

strogih pravil in je socializirana tako, da ima malo izbire in bolj konzervativen odnos, 

vzgaja dobro socializirane člane družbe (ubogljive in poslušne otroke) (prav tam). Iz tega 

lahko razberemo, kako premišljeno ustvarjen konstrukt družbe je ženska, saj deluje po 

navodilih in smernicah sistema, s čimer ga omogoča in ohranja. 
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Da je ženski v družbi dodeljena primarna skrb, vzgoja in socializacija otroka, lahko 

razberemo tudi iz tega, da v vrtcu najdemo največ žensk, medtem ko je v kasnejšem 

obdobju poučevanja, hkrati tudi pomembnejšem in večvrednem, večina moških (npr. 

profesorji) (prav tam). Enako kot je pri vzgoji in socializaciji, ki jima je v zgodnjem 

obdobju otroka dodeljena manjša vrednost kot v poznejšem obdobju, pa je tudi v primeru 

kuhanja. Primerjava kuhanja z vzgojo je ustrezna, saj gre v obeh primerih za 

transformacijo surovega v kuhano, to je spreminjanje narave v kulturo, s čimer kultura nad 

njo slavi. Tudi v primeru kuhe je domač kontekst in nižja skrb prepuščena ženskam 

(kuhanje doma), ko pa gre za nekaj pomembnejšega (profesionalna kuha), so šefi, se pravi 

glavni kuharji, največkrat moški (prav tam). 

V družbi velja prepričanje, ki se v določenih situacijah tudi potrjuje, in sicer, da so moški 

bolj objektivni in sposobni abstraktnejšega mišljenja kot ženske, ki so bolj subjektivne in 

pri razmišljanju potrebujejo konkretnejše primere. Ortnerjeva (1974)  pravi, da te razlike 

niso prirojene, ampak nastanejo zaradi družinske strukture. Da se lahko razvije in dozori v 

odraslega posameznika, se otrok med odraščanjem identificira z enem od staršev, in sicer 

deklice z materjo, dečki pa z očetom. Zaradi očetove odsotnosti se deček identificira z 

abstraktnimi elementi in ne direktno z njim, s čimer razvija svojo abstraktnost, se pravi 

sposobnost za abstraktno mišljenje. Deklica pa ima na drugi strani za identifikacijo na 

voljo konkreten primer – mati, s katero se direktno identificira in svoje abstraktnosti skozi 

to ne razvija, identifikacija pa jo obenem avtomatično pripravi na kasnejše »žensko 

življenje«. 

Kot pravi Ortnerjeva (1974), je socialna sprememba vrtenje v krogu in spremembe v 

okviru zakonov za enake možnosti ne bodo nič dosegle. Različen kulturen pogled namreč 

lahko nastane le iz drugačne socialne resničnosti; drugačna socialna resničnost pa lahko 

nastane le iz drugačnega kulturnega pogleda. Šele ko bodo ljudje obeh spolov imeli tudi v 

resnici enake možnosti v družbi, bomo tudi z vzgojo otrok lahko vplivali na vzpostavljanje 

večje enakovrednosti spolov.  

Z Ortnerjevo smo predstavili razlike med spoloma v povezavi s kulturo in naravo ter jih 

razložili s konkretnimi prispodobami. Preko njenega dela se pravzaprav lahko zavemo 

paradoksalnosti razmerij in vlog, kakršne dojemamo. Položaj, v katerem je ženska, razlaga 
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z našim dojemanjem ženske kot narave, vendar opomne, da do takšnega dojemanja pripelje 

družba sama in ne neka usoda, ki je zapisana v naših telesih. 

2.2.3 Butlerjeva in reprezentacija ženske  

Butlerjeva (2001) v svojem delu Težave s spolom piše o vlogi feminističnih gibanj in 

juridičnih sistemov pri emancipaciji ženske. Pravi, da so feministične teorije s 

prizadevanjem za večje pravice žensk predpostavile neko identiteto žensk in z 

reprezentacijo ustvarile kategorijo žensk, s čimer so »ženske« postale subjekt feminizma. 

Da bi to tezo bolje razumeli, pa moramo najprej razložiti pojem reprezentacija. 

Reprezentacija ima dva vidika: po eni strani je orodje za prizadevanje k večji legitimnosti 

in vidnosti žensk, kar je bil tudi cilj feministične teorije; po drugi strani pa se lahko z 

uporabo jezika popači  resnica o kategoriji žensk. Tako reprezentacija v okviru 

feminističnega delovanja ne deluje le v prid interesa, za katerega si prizadeva,ampak tudi 

proti lastnim interesom, saj konstituira subjekt v skladu z merili politične reprezentacije. 

Ker se feminističen diskurz sprašuje o obstoju subjekta, ne pa tudi o sestavi in konstituciji 

kategorije žensk, je predstavo o odnosu politike in diskurza tudi sam omajal. 

Že Foucalt je govoril o tem, da juridični sistemi s pomočjo jezika in lastne politike ne samo 

opisujejo, temveč tudi proizvajajo, kar potrebujejo. Jezika ne uporabljajo le za vsakdanjo 

rabo in opisovanje realnosti, ampak z diskurzom preko govora svet tudi razlagajo in 

obenem vzpostavijo določene odnose, ki jih subjekti (torej delujoči ljudje) nato 

prevzamejo. Diskurzi tako ne opisujejo družbenega sveta, temveč sami proizvajajo 

družbeno realnost. Tako se subjekti, ki so vključeni v družbeno realnost in tako njen del, 

razvijajo v skladu z njo oziroma z njenimi pravili. Vloga juridičniega oziroma pravnega 

sistema je pri tem izredno pomembna, saj pripomore z uravnavanjem njihovega življenja z 

zakoni in predpisi. Tako lahko rečemo, da pripomore z omejevanjem, regulacijo, 

nadzorovanjem, pravzaprav v samih negativnih, vendar legitimnih okvirih (Butler, 2001).  

Če tako gledamo, potem je feminizem, ki je žensko kot »subjekt feminizma«, z namenom, 

da bi jo osvobodil in emancipiral, pravzaprav postavil in umestil v okvir političnega 

sistema, ki ga je proizvedel moški subjekt. Potemtakem je ženska političen konstrukt, ki bo 

v takem sistemu emancipiran le na videz, saj si feministične teorije prizadevajo za 
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emancipacijo ravno z uporabo orodij sistema, proti kateremu se borijo. Temelj juridične 

oblasti so njegove strukture, ki omogočajo, da se politične operacije zdijo naravne in tako z 

izključevalnimi cilji v okviru legitimnosti lahko konstruirajo subjekt, ne da bi se subjekt 

tega zavedal in uprl. Juridična oblast tako prevzame dve funkciji, saj proizvaja in 

konstituira tisto, za kar pravi, da le reprezentira in opisuje. Ženska kot subjekt feminizma 

potemtakem ne bi smela biti temelj feminističnega delovanja, saj so ga »proizvedle prav 

oblastne strukture, s katerimi si prizadeva za emancipacijo« (prav tam, str. 15). Butlerjeva 

poudarja težave s »subjektom«, konstruktom »ženske«, ki ga je ustvaril feminizem, saj 

izraz označuje skupno identiteto. V takšnem primeru označevanje osebo univerzalno opiše 

kot »samo to« ter označuje njen družbeni spol, kar pa ne more biti celoten in je 

potemtakem tudi neustrezen opis osebe. Ne le zato, ker bi oseba lahko presegala lasten 

spol, ampak tudi, ker je identiteta posameznika kompleksna in je sestavljena iz rasnih, 

razrednih in regionalnih značilnosti, poleg tega pa družbeni spol skozi zgodovino ni bil 

ustvarjen koherentno. Pravzaprav velja, da družbenega spola sploh ni mogoče ločiti od 

politike in kulture, saj sta ga ta dva ustvarila in ohranjala, zato je v vsakem obdobju 

odvisen od obstoječe politike in kulture. 

Butlerjeva kritizira feminizem tudi na točki, kjer je le-ta izpostavil univerzalen patriarhat in 

ga označil kot največjo grožnjo ženski ter njeni svobodi. Da bi podprl zahodne predstave o 

zatiranju in manjvrednosti ženske, si je feministično gibanje za podkrepitev lastne 

reprezentativnosti prisvojilo tudi ne zahodne značilnosti (prav tam). Tako za ponazoritev 

ženske podrejenosti in krivic, ki se ji dogajajo, poda primere zatiranja žensk na vzhodu in 

poudarja njen manjvreden položaj, zapovedan z vero, vendar ta primerjava zaradi 

popolnoma drugačnega kulturnega konteksta ne more biti primerljiva. Ravno zaradi 

tolikšnih razlik med kulturnimi konteksti zatiranja jih pojmovanje univerzalnega 

patriarhata ni moglo zadovoljivo pojasniti. Kljub temu, da je pojmovanje izgubilo 

vrednost, pa je koncepcija »žensk«, kot njegova posledica, še vedno prisotna. Ker je 

koncepcija patriarhata neustrezna, je neustrezno tudi pojmovanje ženske, ki iz tega izhaja. 

Butlerjeva pravi, da bi morali izhajati iz Marxove »zgodovinske sedanjosti« in »v 

konstruiranem okviru oblikovati kritiko kategorij identitete, ki jih sodobne juridične 

strukture sprožajo, naturalizirajo in napravijo negibne« (prav tam, str. 17). Ugotovili bi 

ontološko konstrukcijo in osnovo identitete ženske ter oblikovali novo reprezentacijsko 
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politiko in feminizem s tem oživili na drugih temeljih  (prav tam). Na tak način bi se lahko 

pričeli ukvarjati s problemom ženske iz drugačne perspektive in bi ga uspešneje 

razreševali. S kritičnim pristopom tudi do lastnega razmišljanja bi lahko izstopili iz 

okvirjev, v katerih se gibljemo in nam uspešno razreševanje problema žensk ter posledično 

vzpostavljanja enakovrednosti med spoloma pravzaprav onemogočajo. Ker si tudi sami 

prizadevamo za večjo enakovrednost med spoloma, je pomembno, da se zavedamo in tudi 

razumemo, kako globoko razreševanje problem neenakovrednosti sega. Ravno 

razumevanje globine problema nam omogoča bolj premišljeno izbiro lastnih taktik za 

spodbujanje večje enakovrednosti med spoloma. Obenem nas tudi opozarja, da smo del 

velikega sistema, v katerem smo sami še vedno le drobec, ki pa z majhnimi spremembami 

še vseeno lahko pripomore k premiku.   

2.2.4 Bourdieu in Moška dominacija  

Bourdieu neenakovrednost spolov razlaga v delu Moška dominacija. V njem pravi, da v 

vzpostavljenem družbenem redu vlada neenakopravnost spolov in se uveljavlja preko 

simbolnega nasilja, tj. preko nasilja, ki ga še sama žrtev, se pravi ženska, ne prepozna. Pri 

simbolnem nasilju ne gre za fizično nasilje ali pretepanje, temveč za pravila sveta, ki so 

urejena tako, da ženske podreja in jih s silo dela neenakopravne moškim (Bourdieu, 2010).  

V Moški dominaciji Bourdieu razlaga, da se podrejen položaj žensk, ki ga zavzemajo v 

razmerju z moškim, v družbi zdi kot nekaj samoumevnega in naravnega. Vzpostavitev in 

ohranjanje takšnega razmerja je skozi zgodovino omogočila družba skozi institucije, ki jo 

sestavljajo in so medsebojno povezane, to so cerkev, družina, šola, šport, mediji in država 

sama. Ker so ženske podrejen položaj zavzemale že skozi celotno zgodovino, to ne da le 

občutka, da je bilo tako že od nekdaj in je zato edino pravilno, temveč tudi, da je takšna 

situacija naravna in s tem tudi utemeljena. Kljub temu, da to težko zaznamo, pa gre v 

resnici za kulturno interpretacijo značilnosti ženske, ki deluje v smer, da ohranja 

neenakovredno razmerje med moškim in žensko ter s tem tudi dominacijo moškega spola. 

Dominacija je prisotna že dolgo časa in je pravzaprav skrita ter nevidna, zaradi česar je 

ženske in tudi moški sploh ne opazijo oz. jo, čeprav je kulturna, obravnavajo kot nekaj 

naravnega. Nevidnost pa dominaciji še poveča moč oz., kot pravi tudi Virginia Wolf, ima 

dominacija hipnotično moč, ki obenem paradoksno tudi omogoča njen obstoj (prav tam).  
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Biološke značilnosti človeka so kulturno interpretirane in ker je taka interpretacija 

moškega ter ženske veljala vrsto let, sta tudi onadva začela delovati v skladu z njimi. 

Posledično si kulturno strukturirane razlike, ki se kažejo tudi v naravnem delovanju 

posameznika, služijo kot utemeljitev in temelj delitve spolov ter njunih vlog v družbi. 

Zaradi let delovanja se je marsikatera kulturna značilnost pravzaprav vpisala na biološko 

telo, zaradi česar je vpliv družbe in biologije popolnoma ločiti izredno težko. Tega se 

moramo zavedati, ko raziskujemo obstoječe stanje, saj smo tudi sami odrasli pod vplivom 

zgodovinskih dejstev in bili vzgajani v družbi, kjer velja moška dominacija s prisotnimi 

mehanizmi, ki jo omogočajo. Tudi sami delujemo v nekem polju, to je v določenem 

družbenem okolju, kjer smo ponotranjili spolni habitus, to so telesne in duševne lastnosti 

oz. značilnosti posameznika. Bourdieujeva razlaga habitusa je, da tudi sami dojemamo 

naravo lastnega in drugega spola v okviru nezavednih struktur in pravzaprav ponotranjimo 

določene dispozicije, to so trajne telesne ali duševne nagnjenosti. Dispozicije pridobimo s 

socializacijo, se pravi ponotranjimo družbeno stvarnost, in so prenosljive, saj kot del 

družbe delujemo v skladu z njimi, jih prenašamo naprej in s tem habitus tudi sami 

reproduciramo. Ker spolni habitus ponotranjimo ne prepoznamo, da se je tisto, za kar 

menimo, da je samo naša individualna notranjost, oblikovalo z zunanjimi vplivi in je v 

resnici družbeno. Tako se nam razmerja med spoloma in mesto na hierarhični lestvici, ki 

ga določen spol zavzema, zaradi lastne socializacije v družbi zdijo naravna in jih 

postavimo kot temelj družbene ureditve (prav tam). Bourdieu pravi, da pozornosti ne 

smemo, tako kot je storil feministični diskurz, usmerjati le na družinske enote, kjer so 

načela dominacije in udejanjanje le-teh najbolj očitna. Pozornost je potrebno usmeriti širše, 

in sicer na ustanove, kot sta šola in država, saj se ravno na teh krajih načela dominacije 

oblikujejo in vsiljujejo. Posledično se načela uresničujejo in prenesejo tudi na najbolj 

zasebne univerzume, vendar tu pa je Bourdieu spregledal, da tudi družina ponotranji 

načela, ki se vzpostavljajo na drugih mestih.  

Družbo in njena razmerja si moški in ženske kot njen del trudimo razumeti. S tem smo tudi 

sami ponotranjili historične strukture moškega reda, in sicer v obliki nezavednih shem 

zaznavanja in vrednotenja (prav tam). To pomeni, da ko se trudimo razumeti moško 

dominacijo, pravzaprav tvegamo, da bomo razmišljali na način, ki je tudi sam proizvod 

dominacije. Dominacija je tako vpeta v vzpostavljeni družbeni red, da je sploh ne zaznamo 

in opazimo ter tako tudi sami dojemamo in klasificiramo svet v njenem okviru. Da bi 
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izstopili iz tega kroga, je Bourdieu iskal način, s katerim bi dobili objektiven pregled nad 

situacijo in bi s tem do nje vzpostavili distanco. To je storil preko primerjave lastne 

tradicije z drugimi, in sicer je izbral tradicijo Berberov v Kabiliji, ki je izrazito 

moškocentrična. Berberi so posebna zgodovinska družba, nam obenem tuja in domača, saj 

je kljub osvajanjem in spreobračanjem ubranila strukture, ki predstavljajo vzorec izrazitega 

»falonarcističnega« pogleda na svet, ki je bil kot tak včasih del tudi naše kulture. S 

primerjavo opozori na to, kako varljiva je pristnost in domačnost lastne tradicije, saj je 

njena struktura vpisana v naše nezavedno. Ravno s primerjavo lahko opozorimo, da se na 

več točkah, našemu nezavedanju navkljub, struktura in razmišljanje v naši tradiciji 

pravzaprav stikata s strukturo »falonarcistične« tradicije Berberov (prav tam).    

Spolni red na splošno v univerzumu ni vzpostavljen, vzpostavila sta ga družba in kultura. 

Bourdieu pravi, da so spolne razlike potopljene v celoti opozicij, ki organizirajo ves 

kozmos. Spolni red se izraža z delitvijo sveta glede na spol in spoloma določa dejavnosti, 

lastnosti ter stvari in jih naturalizira. Te strukture se med seboj ujemajo, zaradi česar se 

nam obstoječa ureditev in pripisane lastnosti zdijo naravne ter samoumevne in posledično 

tudi legitimne. Ker ureditev deluje po načelih razmerij dominacije, zopet prispeva k 

ohranjanju obstoječega reda in njegovi reprodukciji. Delitev moškega in ženskega spola je 

navzoča tudi v družbi, telesu in v stvareh oz. v prostoru, npr. zbirališče in trg sta 

rezervirana za moške, dom pa za ženske; znotraj doma je moški del ognjišče, ženski del pa 

hlev (prav tam).  

Kot pravi Bourdieu, družbeni red deluje kot nekakšen simbolni stroj, ki teži k potrditvi 

moške dominacije, na kateri tudi temelji (prav tam). Spolna delitev in neenakovredna 

ureditev družbenega reda, v katerem dominira moški, je utemeljena ravno s fizičnimi 

razlikami in funkcijami bioloških spolov moškega in ženske. Razlike niso le družbeno 

razložene oz. interpretirane, temveč so tudi družbeno konstruirane. Z interpretacijo, ki služi 

potrjevanju moške dominacije, je biološkima spoloma v družbi določeno mesto, kar je 

izraženo na več področjih, tudi pri delitvi dela. Biološke razlike med spoloma, ki so v 

resnici družbeno konstruirane, so v družbi postavljene kot temelj realnosti, zaradi česar se 

razmerja dominacije moškega nad ženskami zdijo še bolj naravna in samoumevna. 

Pristnost in navidezno logično utemeljenost hierarhične strukture družbe še bolj potrdi s to, 
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ko podrejeni, se pravi ženske, uporabljajo sheme moške dominacije, jo tudi same priznajo 

in se moškemu podredijo (prav tam). 

Z razlago Bourdieuja ponazorimo kompleksnost moške dominacije in opozorimo na njeno 

globino. S svojo teorijo in razlago moške dominacije je obenem izpostavil tudi vlogo 

ženske, ki takšne strukture sama omogoča in ohranja. Lahko bi rekli, da družba pravzaprav 

žensko uporablja kot eno izmed orodij, s katerim operira in omogoča dominacijo. 

Razumevanje strukture družbe je še posebej pomembno zaradi zavedanja, da je tisto, kar se 

nam zdi naravno, zelo relativno. Namreč zaradi trajnega delovanja moške dominacije in 

zato, ker smo tudi sami ponotranjili njene sheme, se je družbeno že tako vpletlo v biološko, 

da ti dve kategoriji težko objektivno ločimo in o njih sodimo.  

Bourdieu je razmišljal tudi o tem, kako bi se strukturo dominacije dalo omajati in s tem 

podrejenost žensk preseči. Ženske bi se kot žrtve simbolne diskriminacije morale z drugimi 

žrtvami, kot so npr. homoseksualci, povezati v večje skupine. Kot organizacija bi skupaj 

poiskali orodja, s katerimi bi se organizirano in učinkovito uprli institucijam, ki pravzaprav 

omogočajo in prispevajo k njihovi podrejenosti. Obenem je Bourideu iskal razloge za 

neuspešnost strategij, ki so jih uporabljali do zdaj in s tem podal kritiko feminističnega 

gibanja. Pravi, da je pozornost iz družinskih enot, kot eno izmed očitnejših krajev 

udejanjanja, potrebno preusmeriti tudi na ostala področja, se pravi na ustanove, kot sta šola 

ali država, saj posameznik svoj spolni habitus konstruira ravno v širših ustanovah. Na teh 

krajih se načela dominacije oblikujejo in vsiljujejo, posledično pa se uresničujejo in 

prenesejo tudi na najbolj zasebne kroge (družina), v katerih se giblje posameznik. Da bi 

dispozicije v habitusu lahko spremenili, moramo spremeniti pogoje v ustanovah, preko 

katerih prenašamo znanje (prav tam).  

Simbolno nasilje  

Kot smo povedali že v prejšnjem poglavju, moški kot dominanten spol ženske v njen 

podrejen položaj ne more neposredno prisiliti. Za takšen odnos je potrebna tudi njena 

privolitev, se pravi privolitev žrtve, ki mora svojo podrejeno vlogo sprejeti in igrati. 

Bourdieu išče razloge, ki omogočajo obstoj tako hierarhične in za žrtev, se pravi za žensko, 

degradirajoče odnose v družbi. Kot eno izmed glavnih orodij za ohranjanje in 
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vzpostavljanje neenakovrednih odnosov med moškim in žensko, navaja simbolno nasilje, 

tj. nasilje, ki ga žrtev niti sama ne prepozna. 

Preko celotne zgodovine je bilo v družbi prisotno nepretrgano delovanje struktur 

dominacije, zaradi česar se nam takšno družbeno stanje zdi samoumevno in nepravičnosti 

pravzaprav sploh ne zaznamo. Strukturo družbe, v kateri vlada moška dominacija, so s 

telesnim in simbolnim nasiljem konstruirali moški kot posamezniki in preko institucij, kot 

so družina, cerkev, šola in država. Morda se nam na prvi pogled logika moške dominacije 

in ženskega podrejanja zdi paradoksna in nelogična. A bistvo simbolnega nasilja je ravno 

to, da se žrtev o pravičnosti situacij, v katere je postavljena, sploh ne sprašuje, kar še 

poveča učinek nasilja. Težko je verjeti, da bi sploh kdo lahko bil pod tolikšnim vplivom, ki 

posameznika tako poniža, kot ženske, in tega ne bi opazil, še več, da bi še sam verjel v 

pravilnost in logičnost takšnega stanja ter njegovih negativnih učinkov in bi s tem 

soustvarjal nasilje nad samim seboj. Nad tem se ni mogel načuditi niti Bourdieu, zato je 

omenjeni pojav imenoval »paradoks dokse«. Obenem pa je opozoril na nujnost zavedanja, 

da na jakost in obstoj nasilja med drugim vpliva dejstvo, da smo pod vplivom 

vzpostavljenega družbenega reda že toliko časa in je zaradi tega vpisan globoko v našo 

zavest. Ravno s tem, ko kot posamezniki delujemo pod vplivom družbenega reda, tudi 

sami proizvajamo njegove učinke (prav tam).  

Simbolno nasilje družbi, katere cilj je ohranjati in vzpostavljati moško dominacijo, služi 

kot orodje, s katerim se obstoj neenakovredne strukture družbe in prevlade moških nad 

ženskami omogoča in vzpostavlja. Vpliv simbolnega nasilja je viden na več področjih 

posameznikovega življenja, zaradi velike vpetosti v naše življenje pa je nasilje popolnoma 

nevidno in njegovega delovanja sami sploh ne zaznamo. Eden izmed primerov učinkovanja 

simbolnega nasilja je spolna delitev dela, kjer je spol lastnost, ki avtomatično določa 

primernost in ustreznost dela, ki ga hočemo opravljati. V delitvi dela se izrazito kaže 

moška prednost, saj je moškemu dodeljen boljši del dejavnosti in ravno simbolno nasilje je 

tisto, ki omogoča, da se nam takšna družbena struktura zdi objektivna. Obstoj in tolikšen 

vpliv simbolnega nasilja pa omogočajo tudi sheme spolnega habitusa, ki jih posedujemo 

kot del družbe. Da bi bolje razumeli delovanje simbolnega nasilja, moramo najprej na 

kratko opisati, kako sheme vplivajo na naše dojemanje sveta. Sheme, ki jih posedujemo, so 

med seboj usklajene in so del naših zaznavanj, misli in dejanj, ker pa so bile prisotne skozi 
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celotno zgodovino, so pravzaprav postale temelj naše predstave o biološki in družbeni 

reprodukciji. Shema spolnega habitusa je obenem tudi del našega »zdravega razuma«, v 

katerem vlada družbeno dojemanje razmerij moči. Zaradi takšnega dojemanja se nam 

struktura družbe, v kateri vlada moška dominacija, zdi ustrezna oz. se o njeni ustreznosti in 

učinkih na razmerja sploh ne sprašujemo, s čimer se vpliv simbolnega nasilja še bolj 

podkrepi. Poudariti moramo tudi, da ženske, ker tudi same posedujejo spolni habitus, v 

katerem v realnosti in razmerjih moči zavzemajo podrejen položaj, obenem simbolno 

nasilje same ustvarjajo in zaradi njega trpijo (prav tam). Nasilje je nevidno tudi zaradi tega, 

ker je blago, v smislu, da se izvaja tiho in več področjih po malo, zato ga ženske kot žrtve 

nasilja sploh ne opazijo in občutijo.   

V družbi veljajo kategorije, glede na katere posamezniki, tako moški kot ženske, 

vrednotijo sebe in razmerja, v katera so vpleteni. Ker so se v družbi kot dominantni spol 

vzpostavili moški, so te kategorije oblikovali oni, in sicer v prid njihovemu spolu in z 

namenom, da bi ohranili nadrejeni položaj. Kategorije, ki jih za vrednotenje svojega in 

drugega spola uporabljajo posamezniki, so oblikovane tako, da se ženske dojemajo kot 

manjvredne in se podcenjujejo. S tem se ženske pravzaprav same razvrednotijo in svojo 

nemoč udejanjajo, moški pa z uporabo omenjenih kategorij sami sebe avtomatično 

dojemajo kot večvredne. Razmerja dominacije so utelešena v habitusih pripadnikov obeh 

spolov, to pa še dodatno potrdi mišljenje, da je dominantnost moškega spola naravna, s 

čimer se legitimnost dominacije pravzaprav omogoči . Avtor učinke takšnega samo 

vrednotenja oriše s primerom starejših in višjih moških, ki so pri ženskah bolj zaželeni. Če 

je moški manjši in mlajši od ženske, jo to v očeh družbe ponižuje, kar je pravzaprav 

paradoksno – namreč v tem primeru je njej določena dominantna vloga. Zaradi skupnih 

načel, da mora v paru moški vsaj na videz dominirati, ženske zavoljo časti in lastnega 

dostojanstva želijo moškega, ki je vidno nadrejen in se z manjšim moškim počutijo 

pomanjšano. To je še posebej značilno in opazno pri ženskah, kjer je poroka glavno 

sredstvo za pridobitev družbenega položaja (prav tam). V naši družbi, izjemam navkljub, 

lahko večinsko najdemo pare, ki ustrezajo Bourdieujevemu primeru. Pari, kjer je razmerje 

dominacije na ženski strani, se zdijo nenaravni in čudni. K dojemanju »naravnosti« 

razmerij in položajev moškega ter ženske, še posebej v današnjem času, močno vplivajo 

mediji. V večini revij, reklam in filmov je že slikovno moški prikazan kot dominanten spol 

in ženski kot podrejen. Besedila, ki spremljajo slikovno gradivo takšno dojemanje razmerij 
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še podkrepijo in obenem tudi usmerjajo, saj prikazanemu razmerju dominacije pogosto 

pritrdijo. Ob omenjenih medijih ne smemo pozabiti tudi na prisotnost dominacije moških v 

samem jeziku, ki ga uporabljamo, v literaturi (knjige, priročniki, članki ipd.) oz. 

književnosti, na radiu, v glasbi, na internetu, v znanosti in v našem vsakdanjem življenju. 

Ker so danes vse informacije relativno lahko dostopne, to povzroči tudi, da jih nezavedno 

selekcioniramo in skladiščimo.  

Vsako nasilje pa se ne izvaja kar samo od sebe, temveč je za njegovo delovanje potrebna 

uporaba neke sile. Kot pravi Bourdieu, vpliv in delovanje simbolnega nasilja omogoča 

simbolna sila. »Simbolna sila je oblika moči, ki se na telesih izvaja neposredno in kot po 

čarovniji brez sleherne fizične prisile; toda ta čarovnija deluje samo, če se opira na 

naložene dispozicije, podobne vzmetem na najgloblji ravni znotraj telesa« (prav tam, str. 

45) Pri simbolnem nasilju ne gre za fizično nasilje, pravzaprav simbolna sila za svoje 

delovanje ne potrebuje veliko energije. Eden izmed razlogov za njeno nemoteno in 

pravzaprav ne težavno delovanje je neizmerno predhodno delo družbe, ki je trajno 

transformiralo telesa. Zaradi transformacije smo kot človeška bitja utelesili dispozicije, 

glede na katere svojo identiteto kot moški ali ženska definiramo. Vpliv in olajšano 

delovanje simbolne sile še bolj ojača dejstvo, da sta se njeno udejanjanje in transformacija 

telesa dogajali prikrito in nevidno. S simbolno močjo se posamezniku vsili način 

dojemanja z omejitvami, ki jih kot žrtev nevede sprejme in privzame. Paradoksno je, da 

ravno s tem, sicer nevede in nehote, tudi žrtev sama, se pravi ženska, prispeva k lastni 

podrejenosti in manjvrednemu položaju v družbi. Tu pa se kaže najmočnejša točka 

simbolnega nasilja, ki je obenem njegova glavna značilnost (prav tam).  

Kot smo že rekli, posameznik prevzame in tudi utelesi identiteto predpostavljeno iz strani 

družbe. Okoliščine in način delovanja človeškega bitja so vpisanae globoko v njegovo telo, 

ki ga ne more nadzorovati le z lastno voljo in zavestjo. Predhodno delovanje simbolnega 

nasilja ima tolikšen vpliv na posameznika, da obstoječega stanja in vzpostavljenih razmerij 

dominacije ne moremo preseči le z našo ozaveščenostjo in voljo (prav tam). Drugače 

povedano, gre za to, da bi kljub umiku zunanje prisile struktura dominacije in njeni učinki 

ostali, saj telo pri spreminjanju situacije ne bi sodelovalo oz. bi delovalo proti naši volji.  

»Govorica imaginarnega«, kot jo poimenuje Bourdieu (prav tam, str. 49), povzroči vpis 

sistema struktur in načelo dominantnega pogleda v naše telo, zato ne gre več le za našo 
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duševno predstavo. Ker so dispozicije utelešene, družbenega in naravnega sploh ne 

razločimo več. Razmerja dominacije se nam kljub temu, da so družbeno konstruirana, zdijo 

naravna. Dejstvo, da ima simbolno nasilje hipnotično moč in da so sheme zaznavanja ter 

dispozicije spolnega habitusa vpisane globoko v telo, subjekt naredi še dovzetnejši za 

manifestacije simbolnega nasilja (prav tam).  

Bourdieu nam v delu Moška dominacija pomembno oriše strukturo razmerij ženskega 

podrejanja in moške dominacije. Zelo pomembno se je zavedati, s katerimi orodji se je 

moška dominacija vzpostavila in z njimi omogoča obstoječo situacijo, v kateri ženska 

zavzema manjvreden položaj. Ni dovolj, da se problema neenakopravnosti in podrejenosti 

žensk zavedamo. Če pri razreševanju problema izhajamo le iz trenutne situacije in se ne 

poglobimo v razloge za njen nastanek, odpravljamo samo posledice in ne vzrokov. Res je, 

da v družbi dominira moški in za to uporablja vrsto zvijač, s katerimi žensko postavi v 

vlogo žrtve in si jo podredi. Vendar se tudi ženska kot žrtev mora zavedati, da je sama 

dovolila takšno ravnanje in je z lastnim delovanjem neenakovredno družbeno razmerje tudi 

konstruirala. Bourdieu s tem razlaga, zakaj so neenakovredna razmerja med spoloma in 

moška dominacija, kljub spremembam, ki so se zgodile na področju »problema žensk«, še 

vedno prisotni in so del našega dojemanja.  

2.3 OBLIKE KLASIFIKACIJE SPOLA  

2.3.1 Biološki in družbeni spol  

Butlerjeva (2001) pravi, da je družbeni spol konstruiran kulturno in ni preprosto 

nespremenljiva posledica biološkega spola, s tako razlago ga je samo vzpostavila kultura. 

Butlerjeva meni, da ravno binarna predstava o bioloških spolih, po kateri se spol deli na 

moško in žensko, vzdržuje prepričanje, da družbeni spol zgolj posnema biološkega. Četudi 

sta na videz biološka spola dva, pa to ne pomeni, da mora biti tudi delitev družbenih spolov 

avtomatično enaka. Če družbeni spol jemljemo drugače, in sicer tako, da ne posnema 

biološkega, je, kot pravi Butlerjeva, le izum in nam ne poda nobene utemeljene razlage za 

obstoj spolov kot takih in bi potemtakem lahko različni pojmi interpretirali različne 

lastnosti in značilnosti, kot npr. ženskost moško telo ter obratno. Tu se Butlerjevi porajajo 

resna vprašanja o samem obstoju biološkega spola in izrazi dvom glede njegove stabilnosti 
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in nespremenljivosti. Zaključek, do katerega pride, je, da je nemara tudi sam biološki spol, 

prav tako kot družbeni, kulturno konstruiran, saj je z družbenim spolom označen in 

obeležen. Če pa je biološki spol le družbena konstrukcija, se pravi proizvod družbe, potem 

je  interpretacija družbenega spola kot posledica biološkega nesmiselna. S tem, da družbeni 

in biološki spol Butlerjeva razlaga kot tako rekoč eno, kritizira tiste feministične 

teoretičarke, ki pravijo, da je družbeni spol kulturna interpretacija biološkega. Butlerjeva 

pravi, da je biološki spol vzpostavljen glede na proizvodni aparat, ki ga je družbeni spol že 

označil in »telo pasivni medij, na katerega se vpisujejo kulturni pomeni« (prav tam, str. 20, 

21). To pomeni, da družbeni spol ni nespremenljiv zaradi biologije temveč zaradi kulture, 

v kateri je konstruiran.   

Bourdieuju (2010) se delitev na biološki in družbeni spol ne zdi smiselna, saj se je 

družbeno vpisalo v naravno že v tolikšni meri, da biološkega in družbenega spola 

pravzaprav ne moremo ločiti. Da bi vedeli, kaj je res naravno in kaj družbeno, bi morali 

najprej denaturalizirati posedovane strukture in dispozicije.  

2.4 POLOŽAJ ŽENSKE DANES 

V prejšnjem stoletju so se glede položaja žensk zgodile nekatere ključne družbene 

spremembe. V državah OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) so namreč beležili znižano stopnjo rodnosti, starost, pri kateri ženska rodi 

prvega otroka se je zvišala, prav tako pa se je zvišal delež zaposlenih žensk. Večina žensk 

v državah OECD in EU je med petindvajsetem in štiriinpetdesetim letom zaposlenih ter se 

v nekaterih državah (npr. na Norveškem, Islandiji, Švedskem) približuje deležu zaposlenih 

moških (Starting strong II, 2006). Kljub temu, da se je delež zaposlenih žensk med letoma 

1980 in 2004 povečal, je v večini držav OECD in EU še vedno nižji od deleža zaposlenih 

moških (prav tam). Stopnja zaposlenosti žensk se povezuje s sistemom predšolske vzgoje, 

saj ko delež zaposlenosti žensk doseže določeno stopnjo (50% in več), zasebne oblike 

varstva niso več zadostne, večja pa je tudi potreba po negi in vzgoji otrok v zgodnjem 

otroštvu. V Evropi so tako zaznali vzporedni učinek zaposlovanja žensk za polni delovni 

čas in vključenost otrok v vrtec, saj je delež obeh vse večji (Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2008). 
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Kot kaže Poročilo Komisije o enakosti žensk in moških iz leta 2008 (Vertot, 2008), so 

ženske na trgu dela v EU na slabšem kot moški. Ne glede na to, da imajo na splošno 

ženske boljšo izobrazbo kot moški, je stopnja zaposlenosti zanje v povprečju nižja za kar 

14,4 odstotkov. Ženske zasedajo slabši položaj tudi med brezposelnimi, saj je v Sloveniji 

stopnja registrirane brezposelnosti med njimi v letu 2007 višja za povprečno 3,4 odstotke 

kot med moškimi. Slabši položaj žensk se kaže še na drugih točkah, kot so, da na uro 

zaslužijo 15 odstotkov manj kot moški; da zaslužijo manj kažejo tudi podatki, da je 

povprečna bruto plača pri ženskah za 7 odstotkov nižja kot pri moških. Na direktorskih 

mestih je le 33 odstotkov žensk in kot kaže imajo na poti do visokih položajev večje 

težave. Žensk, ki imajo majhne otroke, je zaposlenih kar 29 odstotkov manj kot moških, 

veliko več kot moških pa je žensk, ki so zaposlene za polovični delovni čas, in sicer za kar 

25,2 odstotka več. Vseeno pa kaže, da je položaj žensk v Sloveniji glede na povprečje EU 

nekoliko boljši. V EU je na vrhu zaposlenosti žensk Danska, in sicer s 73,4 odstotki 

zaposlenih žensk in 81,2 odstotki zaposlenih moških, na dnu pa Malta, s 35 odstotno 

zaposlenostjo žensk in 74,5 odstotno zaposlenostjo moških. V Sloveniji je zaposlenost 

žensk 61,8 odstotna, zaposlenost moških pa 71,1 odstotna (podatki so iz poročila komisije 

iz leta 2008). Z 9,3 odstotno razliko med zaposlenostjo moških in žensk je Slovenija na 

osmem mestu med državami članicami EU (prav tam). Izredno pomembno je, da so nam ti 

statistični podatki znani, saj drugače morda neenakosti med spoloma sploh ne zaznamo. 

Statistika pa nas opomne na to, da so neenakosti še vedno zelo prisotne. 

2.5 OBLIKOVANJE SPOLNE IDENTITETE 

2.5.1 Razvoj otroka  

Najprej bomo navedli nekaj ugotovitev raziskovalcev iz različnih področij otrokovega 

razvoja. Poznavanje otrokovega razvoja, ki vključuje razlike in podobnosti med deklicami 

ter dečki, se nam zdi pomembno za razumevanje teorij, ki obravnavajo razlike med 

spoloma, lahko pa nam tudi pomaga razumeti obstoječe stanje oz. nas spodbudi k 

premišljanju nekaterih uveljavjenih prepričanj.  
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Spoznavni in govorni razvoj 

Na področju spoznavnega in govornega razvoja velja neko splošno prepričanje, da so 

deklice boljše na jezikovnem področju, medtem ko so dečki boljši pri logičnih in miselnih 

nalogah. V preteklosti je bilo izvedenih veliko raziskav, ki so ta prepričanja potrjevala. Ena 

takšnih je raziskava, ki jo je opravil Roger (1999) in potrjuje prej omenjena prepričanja 

večje uspešnosti dečkov pri matematiki in deklic na govornem področju. Tudi v ZDA 

ugotavljajo podobno, in sicer, da je matematika med dečki bolj priljubljena kot med 

deklicami, vendar razlike niso zelo velike (M. Else-Quest, C. Linn in Shibley Hyde, 

2010)
2
. Podobno sta na slovenskih tleh ugotovila tudi Toličič in Zorman (1977), in sicer, 

da so deklice bolj uspešne na jezikovnem področju in so v šoli uspešnejše tudi povprečno. 

Takšna dognanja so vzbudila zanimanje več raziskovalcev, ki so situacijo preučili 

celoviteje in se pričeli ukvarjati z razlogi in vplivi na obstoječe stanje. Ugotovili so, da je 

potrebno upoštevati velik vpliv okolja (staršev in šole), ki deklice in dečke usmerja v 

razvoj, kjer so deklice uspešnejše na jezikovnem področju, dečki pa na matematičnem. 

Ugotovili so velik vpliv igralnega materiala in spodbud, ki so jih otroci deležni iz strani 

staršev. Če povedano ponazorimo s primerom, dečki ob igri z lego kockami iščejo logične 

rešitve, kar spodbuja njihov spoznavni razvoj. Ker so bile lego kocke obravnavane kot 

primernejše za dečke, se deklice z njimi niso igrale in s tem spodbuda na področju 

spoznavnega razvoja ni bila ustrezna.  

Glede na rezultate različnih raziskav so deklice sprva sicer uspešnejše v govornih 

sposobnostih, vendar kasneje, med drugim in šestim letom, ni opaznih razlik. Kot kaže, je 

med otroki obeh spolov na področju govornega razvoja pravzaprav celo več podobnosti kot 

razlik, kar pomeni, da prepričanja, da gre deklicam na govornem področju bolje od dečkov, 

niso ustrezna. Na področju matematičnih miselnih operacij in pojmov v zgodnjem otroštvu 

med deklicami ter dečki ni zaznanih razlik, dečki pa so v matematiki boljši kasneje, ob 

prehodu srednjega otroštva v mladostništvo, vendar so razlike zelo majhne. Razlike v 

uspešnosti pri posameznih predmetih so bile ugotovljene preko različnih raziskav, vendar 

niso opisane kot biološko pogojene (Marjanovič Umek, 2004). 

 

                                                
2
 M. Else-Quest, C. Linn in Shibley Hyde (2010) v članku Cross National Patterns of Gender Differences in 

Mathematics: A Meta-Analysis navajajo dela številnih avtorjev. 
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Osebnostni, čustveni in socialni razvoj 

Različne raziskovalce zanima ali so med deklicami in dečki opazne razlike v osebnostnem, 

čustvenem in socialnem razvoju.  

Tabela opisuje in primerja igro ter vedenje deklic in dečkov glede na obdobje v odraščanju 

(Marjanovič Umek, 2004) 

Starost oz. obdobje Spol 

Deklice Dečki 

Dojenček Pogosteje se igrajo s punčko Redkeje se igrajo s punčko 

Kažejo več strahu Kažejo več jeze 

Zgodnje in srednje 

otroštvo 

Prednost dajejo dekliškim 

igračam 

Prednost dajejo deškim 

igračam 

Kažejo šibkejšo 

stereotipnost pri izbiri 

igrač 

Kažejo močnejšo 

stereotipnost pri izbiri 

igrač 

Kot primerno dejavnost za 

svoj spol dojemajo 

kuhanje in šivanje 

Kot primerno dejavnost za 

svoj spol dojemajo 

nogomet in žaganje 

Izražajo manj jeze, 

razočaranje bolj vpliva na 

čustvovanje 

Prikrivajo negativna čustva 

(žalost) 

Izražajo več pozitivnih 

čustev 

Izražajo manj pozitivnih 

čustev 

So manj ekspresivne So bolj ekspresivni 

Kažejo širši niz čustev, 

pozitivnih in negativnih 

Kažejo manjši niz čustev 

So uspešnejše pri 

prepoznavanju čustvenih 

izrazov 

So manj uspešni pri 

prepoznavanju čustvenih 

izrazov 

Mladostništvo Močneje doživljajo čustva 

kot so žalost, skrb, krivda 

Zanikajo čustvene izkušnje 

Sebe vrednotijo nižje Sebe vrednotijo višje, imajo 

višje samospoštovanje 

So bolj ekstravertirane, 

odgovorne, nežne, 

skrbne, a tudi anksiozne 

So bolj asertivni, bolj 

agresivni 

Tabela 1: Igra in vedenje otrok v različnih obdobjih 
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Več raziskav je bilo izvedenih glede stopnje dejavnosti, ki v obdobju dojenčka niso 

pokazale razlik; te se začnejo pojavljati kasneje v predšolskem obdobju, ko so dečki bolj 

dejavni kot deklice (Marjanovič Umek, 2004). Med deklicami in dečki so opazne 

predvsem razlike pri igri, vedenju in reagiranju. Različna izbira igrač deklic in dečkov je 

prisotna že zelo zgodaj v otrokovem razvoju, pri 10 mesecih starosti (prav tam). 

Telesni, gibalni in zaznavni razvoj 

Deklice so ob rojstvu telesno in nevrološko bolj razvite, prej shodijo in vstopijo v 

puberteto kot dečki; v prvih tednih življenja nekoliko dlje zadržujejo očesni stik, pri 

starosti petih mesecev pa pogosteje prijemajo predmete z desno roko. Dečki imajo v 

primerjavi z deklicami ob rojstvu bolj razvite mišice, večji pljučni krili in srce ter nižjo 

občutljivost za bolečino, pri njih so zabeležene višja stopnja smrtnosti, večja občutljivost 

za bolezni in več prirojenih okvar; gibalno so dejavnejši in so budni dlje časa; pri petih 

mesecih predmete prijemajo enako pogosto z obema desno in levo roko. Dečki so z leti 

bolj kot deklice spretni pri dejavnostih, ki vključujejo moč in velike gibe. Navedene 

ugotovitve pričajo o obstoju razlik v telesnem, gibalnem in zaznavnem razvoju dečkov ter 

deklic, vendar vzrokov in mogočih vplivov nanje ne obravnavajo (Marjanovič Umek, 

2004)
3
. 

2.5.2 Igra deklic in dečkov  

Pomemben del otrokovega življenja in pravzaprav način učenja je igra. »Otroška igra je 

univerzalna dejavnost, ki se spreminja glede na otrokovo starost, vsebino, čas in okolje, oz. 

igra je dialog med domišljijo in resničnostjo, med preteklostjo in prihodnostjo, med 

konkretnostjo in abstraktnostjo, med varnostjo in tveganjem« (Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2008, str. 72)
4
 Danes strokovnjaki igri otrok namenjajo precej pozornosti 

in ji pripisujejo veliko pomembnost. Med pedagogi velja prepričanje, da je igra 

najučinkovitejši način učenja otrok, saj se tega med samo igro sploh ne zavedajo. 

                                                
3
 Marjanovič Umekova (2004) v delu Razvojna psihologija povzema dela številnih strokovnjakov, v nalogi pa 

bomo navajali samo njo. Tako smo se odločili, ker delamo samo splošen pregled stanja raziskav, citiranje 
vseh strokovnjakov pa bi bilo precej okorno. Enakega načina se bomo v nadaljevanju naloge praviloma 
držali tudi pri drugih avtorjih. 
4
 Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj (2008) v delu Sodoben vrtec: možnosti za otrokov razvoj navajata  

številne druge strokovnjake. 
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Marjanovič Umekova in Fekonja Peklajeva (2008) pravita, da je otrokom v igri bolj kot 

cilj pomemben sam potek dejavnosti, v njej je njihova motivacije notranja in njihovo 

vedenje spontano. Omenjeni avtorici igri pripisujeta veliko pomembnost tudi iz vidika, da 

otroci v njej lahko pretiravajo s čustvi in jim je dovoljeno intenzivnejše izražanje tistih 

čustev, ki sicer niso zaželena (jeza, strah …). Ker je igra otrok pogosto domišljijska, lahko 

poteka na simbolni ravni, otrokom pa pomaga povezati razvite in naučene zmožnosti ter 

znanja in spretnosti iz različnih področij (prav tam). Klasifikacija otroške igre se med 

avtorji razlikuje, vendar večina avtorjev deli igro v tri večje skupine – v funkcijske in 

simbolne igre ter igre s pravili.  

Pomembno vlogo v otroški igri v obdobju malčka in zgodnjega otroštva igrajo vrstniki. 

Preko igre otroci vstopajo v vrstniško kulturo, kjer uporabljajo različne komunikacijske 

spretnosti in sodelujejo med seboj, s tem pa se razvijajo v smer, da se bodo lahko znašli v 

kulturi odraslih (prav tam).  

Otroci se že v predšolskem obdobju organizirajo v prijateljske skupine, v katerih se igrajo 

in družijo z otroki, s katerimi jih povezuje določena skupna lastnost. Tudi sami lahko 

opazimo, da se otroci že v vrtcu otroci pogosteje igrajo z vrstniki istega spola, le da 

skupine morda še niso tako strogo ločene, kot kasneje v osnovnošolskem obdobju. Različni 

avtorji pravijo, da se socialne skupine glede na spol oblikujejo že v obdobju zgodnjega, še 

bolj izrazito pa v obdobju srednjega otroštva (Marjanovič Umek, 2004). Že po 28 mesecu 

se otroci obeh spolov večinoma vključujejo v istospolne skupine, prijatelji istega spola pa 

so pogostejša izbira tudi kasneje v otroštvu (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Zanimive so ugotovitve, da malčki pri starosti 33 mesecev v istospolnih skupinah otrok 

kažejo več prosocialnega vedenja (npr. pomoč in sodelovanje z vrstniki), kot v skupinah 

vrstnikov obeh spolov (prav tam). Izbira prijateljev istega spola je v starosti 6 let pri 

otrocih še bolj izrazita, nekoliko bolj pri dečkih kot pri deklicah (Marjanovič Umek, 2004). 

V osnovnošolskem obdobju se delitev otrok v prijateljske skupine glede na spol še 

povečuje, kot pravijo Sadker, Sadker in Zittleman (2009), pa je razdelitev vse bolj opazna s 

starostjo otrok, namreč starejši kot so, bolj so ločeni.  

Spolna delitev in segregacija med otroki v istospolne prijateljske skupine ima večji vpliv, 

kot se sami morda zavedamo oz. kot ga opazimo. Med otroki se kot posledica spolne 

segregacije oblikujejo subkulture dečkov in deklic, med katerimi lahko opazimo različne 
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sloge vedenja dečkov in deklic. Spol otrok je prištet med pomembne dejavnike, ki 

prispevajo k razvojno višjim socialnim igram oz. k vzpostavljanju kakovostnih socialnih 

interakcij med vrstniki v igri (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Osnovo za 

spolno segregacijo oz. oblikovanje spolnih subkultur predstavljajo razlike v temperamentu 

med deklicami in dečki ter učenje spolnih stereotipov (Marjanovič Umek, 2004). Ob 

ugotovitvah glede vpliva spolne delitve na dečke in deklice se porodi vprašanje o razlogih 

za prevladujočo igro otrok v istospolnih skupinah in o vlogi odraslih  (Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2008).   

MacNaughtonova (2006) pravi, da se dečki in deklice ne igrajo skupaj, ker so si različni. 

Več otrok je v okviru raziskave IYCV (MacNaughton, 2006) konzultacij izjavilo, da 

skupna igra deklic in dečkov ni zabavna oz. je včasih celo nevarna in nepravična (o tem 

pričajo predvsem deklice), razlike med otroki različnega spola pa jo otežijo, saj nimajo 

veliko skupnih interesov. Otroci skupno igro v nekaterih primerih obravnavajo kot 

teoretično možnost, vendar se ne zgodi avtomatično, morajo se je naučiti. Po drugi strani je 

skupna igra mogoča v primeru, ko se otroci držijo svojih tradicionalnih spolnih vlog, ki so 

jasno opredeljene oz. določene (na primer kralji in princeske). Da igra z otroki nasprotnega 

spola za otroke ni zabavna, razlaga tudi relacijska teorija spola, ki pravi, da je otrokom 

stereotipna igra prijetna, in s takšno igro si, ker se jo igrajo tudi njegovi/njeni vrstniki, 

pridobijo mesto v skupini, ji pripadajo in okolici ustrezajo. Potemtakem je prošnja oz. 

pozivanje otrok k igranju nestereotipnih iger zanje kot kazen, saj se od njih zahteva, naj 

delajo nekaj, kar jim ni prijetno. Obenem se jih poziva, naj delajo nekaj, s čimer v družbi 

ne bodo ustrezali oz. jih bo naredilo drugačne (MacNaughton, 2006). 

V nadaljevanju bomo navedli nekaj ugotovitev avtorjev Sadker, Sadker in Zittleman 

(2009), ki so obravnavali dečke in deklice predvsem v osnovnošolskem obdobju, vendar 

lahko ugotovitve prenesemo tudi na otroke v predšolskem obdobju. Še posebej po 4. letu 

starosti so otroci namreč že na podobni stopnji socialnega razvoja kot v začetnem 

osnovnošolskem obdobju. Sadker, Sadker in Zittleman (2009) pravijo, da si otroci 

prijatelje izbirajo glede na njihov spol oz. so na enak način izbrani tudi sami. Glede na 

ugotovitve njihove raziskave se zdi, da je v okviru izobraževanja biti moškega spola 

privilegij. Namreč za dečke je bilo druženje z deklicami ali pa samo sedenje za isto mizo 

kazen in se z njimi celo niso hoteli igrati. Na igrišču so prav dečki zasedli največ prostora, 
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ki so najpogosteje tudi prvi vzeli igrače, s katerimi so se hoteli igrati – deklice so bile v 

tem času potisnjene na rob igrišča. Učitelji se na omenjene ugotovitve in dogajanje v 

raziskavi niso odzivali niti v primeru, če so deklice pristopile do učiteljev in tarnale o tem, 

da se dečki nočejo igrati z njimi, jim posoditi igrače ipd. Glede na to, da je v izobraževanju 

zelo poudarjena enakovrednost med otroki in se aktivno spodbuja prijateljstvo in 

sodelovanje med otroki ne glede na njihovo raso, vero, kulturo, se porodi pomembno 

vprašanje, zakaj se na enakovrednost pozabi oz. ne opozarja, ko se otroci z nekom nočejo 

igrati zaradi njegovega spola (Sadker, Sadker in Zittleman, 2009
5
). Kaže, da takšno 

dogajanje vpliva vzročno-posledično, saj ravno organizacija otrok v prijateljskih skupinah 

glede na spol in pomanjkanje komunikacije med dečki in deklicami povzroči, da se ti med 

seboj ne poznajo in se posledično tudi ne razumejo (prav tam). 

V sledeči tabeli navajamo nekaj razlik in značilnosti iger socialnih skupin dečkov in deklic 

v različnih starostih (Marjanovič Umek, 2004)  

DEKLICE DEČKI 

2-3 članice v igri Igra v večjih v skupinah 

Igra v bližini doma Igra na prostem, stran od doma 

Sodelovanje v skupini Iskanje vodje igre 

Uporaba govora za nadaljevanje 

vzpostavljanja socialnih interakcij in 

oblikovanje medosebnih odnosov 

Govor za poudarjanje statusa, pritegnitev 

pozornosti, izpostavljanje samega sebe, 

tudi ko govorijo drugi 

Občutljivost za enakopravnost, poštenost / 

Dogovori, govorni obrati, potrditev drugim Ukazi, bahanja, grožnje 

Tabela 2: Značilnosti iger socialnih skupin dečkov in deklic v različnih starostih 

Tudi pri igri strokovnjaki opozarjajo na vlogo odraslih in pravijo, da s svojo dejavnostjo in 

usmerjanjem vplivajo nanjo ter pravzaprav tudi na interese otrok. Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj (2008) se sprašujeta, ali sta pri otrocih pogostejši izbor vrstnikov istega 

spola in dlje trajajoča igra v istospolnih socialnih skupinah že posledica stereotipnega 

ravnanja odraslih (starši in vrtec), saj ti otroško igro spodbujajo in se nanjo odzivajo glede 

na svoje navade, načela in teorije. V neki raziskavi pa so na primer glede na spol staršev 

                                                
5
 Sadker, Sadker in Zittleman (2009) v delu Still failing at fairness navajajo dela številnih avtorjev. 
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ugotovili majhne razlike v določanju pomembnosti posameznih dejavnosti v vrtcu. Te 

razlike lahko kažejo tudi na razlike v starševskih vlogah in na različna pričakovanja mam 

ter očetov glede razvoja otrok v vrtcu (prav tam). 

2.5.3 Zgodnja socializacija  

Pomembno področje, ki je nujno za razumevanje otrokovega razvoja in učenja, je zgodnja 

socializacija. Socializacija je namreč način, s katerim se otrok uči pravil družbe in kulture. 

Posameznik se v procesu socializacije uči, da mu ravno upoštevanje pravil družbe, na 

katerih le-ta tudi temelji, omogoča vključitev v družbo, v kateri živi (Haralambos in 

Holborn, 1999). Najpomembneje odvija se v otroštvu, vendar se nadaljuje celo življenje, 

tudi kasneje v odraslosti (npr. ko posameznik vstopa v poklicno življenje, menja službo 

ipd.). Socializacija je pravzaprav proces, »v katerem dejansko postanemo ljudje« (prav 

tam, str. 13). Del socialnega razvoja malčka in otroka poteka v smeri razumevanja 

socialnih pravil, ki so v  tem obdobju ena izmed najpomembnejših razvojnih nalog. S 

socialnimi pravili se otrok srečuje v različnih socialnih kontekstih, kot je družinsko okolje, 

vrtec ali širše socialno okolje. Številne raziskave so pokazale, da malčki na pravila odraslih 

postanejo pozorni ob koncu drugega leta starosti (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2008). Med razumevanje socialnih pravil med drugim štejemo tudi razumevanje 

konvencionalnih pravil, ki se nanašajo na značilnosti vedenja, pomembnih v socialnih 

interakcijah v določenem socialnem sistemu, temeljijo pa na konceptu socialne 

organizacije – npr. način oblačenja (prav tam). Kot primer za neupoštevanje socialnih 

pravil navajamo naslednji primer: »Vzgojiteljica odpelje otroke na bazen. Ker je Jaka 

pozabil kopalke, si izbere ene iz kupa pozabljenih – le-te so roza barve. Vzgojiteljica mu 

reče, da teh ne more obleči, saj so za deklice. Ker Jaka vztraja pri svoji želji, mu jih 

vzgojiteljica, po pogovoru z ostalimi vzgojiteljicami, pusti obleči.  Deček jih vesel obleče, 

preostali malčki pa se za njegove kopalke ne zmenijo.« (Marjanovič  Umek in Fekonja 

Peklaj, 2008, str. 54). 

Otroci se v obdobju zgodnjega otroštva sekundarno prilagajajo, kar pomeni, da postopoma 

razvijejo svoje koncepte in odzive na pravila odraslih (prav tam). S časom oblikujejo 

široko polje sekundarnega prilagajanja, v katerem razvijejo vedenja in oblikujejo 

dejavnosti, s katerimi tudi nasprotujejo normam organizacije v vrtcu. V nekaterih primerih 
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te norme celo kršijo, kar pa pripomore k razvoju njihove samostojnosti in identitete v 

skupini (prav tam).  

2.6  SPOLNI STEREOTIPI IN SPOLNE VLOGE 

Moški in ženska imata v družbi pričakovane določene vloge, sestavljenih iz poklica, videza 

in aktivnosti v družbi. Glede na te vloge posameznik izoblikuje identiteto kot ženska ali 

moški, ki mu glede na spol določa tudi lastno vrednost in uvrstitev na hierarhični lestvici. 

Pomemben pripomoček za določanje spolnih vlog in uravnavanju vlog ter njihove 

hierarhije so spolni stereotipi. Stereotipi imajo močan vpliv, saj je od posameznikovega 

ujemanja oz. neujemanja z njimi odvisen odziv družbe. Ker je posameznik v veliki meri 

odvisen od odobravanja družbe, so stereotipi priročni, saj delujejo nadziralno oz. se 

posameznik glede na njih usmerja. 

Kot kaže, je vpliv stereotipov različen na moške in na ženske – stereotipi, ki zadevajo 

moške, so bolj strogi in togi kot tisti, ki zadevajo ženske. Ženske namreč lažje kot moški 

vloge zamenjajo in celo prevzemajo moške vloge, dejavnosti in vedenja, obenem pa so 

starši tudi bolj tolerantni do deškega vedenja deklic kot dekliškega vedenja dečkov 

(Gelman, Taylor in Nguyen, 2004
6
). 

Zakaj smo ljudje tako nagnjeni k stereotipiziranju, nam lahko razloži esencializem. Kot 

pravijo Gelman, Taylor in Nguyen (2004), smo ljudje že na splošno izredno nagnjeni k 

esencialističnim razmišljanjem in enako velja pri spolu. Po esencialističnem prepričanju so 

lastnosti, ki jih posameznik poseduje, esencialne oz. bistvene, nespremenljive in skupne 

vsem, ki spadajo v neko kategorijo. Esencializem pravi, da so te lastnosti prirojene in 

posamezniku določijo identiteto ter povzročijo pojavitev tudi ostalih tipičnih lastnosti za 

kategorijo, ki ji pripadajo (Gelman, Taylor in Nguyen, 2004). Spolni esencializem 

vključuje niz prepričanj, kot so, da je več verjetnosti, da so opazne razlike med spoloma 

ugotovljene in ne iznajdene, da so v izvoru biološke in ne socialne, da se vzajemno 

izključujejo in ne prekrivajo ter da so nespremenljive (prav tam). 

                                                
6
 Gelman, Taylor in Nguyen (2004) v delu Mother – child conversations about gender navajajo dela številnih 

strokovnjakov. 
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Do približno leta 1960 so prevladovali biološki koncepti o otroku, rojenem kot dečku ali 

deklici, ki pa so jih relativizirala zlasti ženska gibanja. Ta so omajala prepričanja, ki jih 

imamo o dečkih in deklicah in so bila oz. so še vedno v družbi obravnavana kot 

samoumevna in naravna: npr. delitev dečkov in deklic pri igri, istospolne vrstniške skupine 

v šoli in na igrišču, deklice v roza in dečki v modrih oblekah, interesi dečkov in deklic, 

osebnostne značilnosti ter vedenja dečkov in deklic (Marjanovič Umek, 2004). 

Strokovnjaki že dolgo časa opozarjajo na to, da je neustrezno, da so nam deške in dekliške 

vloge ter pričakovanja, ki jih imamo do dečkov in deklic, samoumevna, in da pravzaprav 

spol pri posamezniku pomembno vpliva na njegovo prihodnost. Kljub temu so 

pričakovanja in stereotipi glede dečkov ter deklic v otroški ter kasneje tudi v odrasli dobi 

še vedno zelo prisotna. Če se samo ozremo okrog nas, npr. po igralnici v vrtcu, v trgovini z 

otroškimi igračami in oblačili ter navsezadnje po ulici, lahko opazimo, da je večina deklic 

oblečena v roza in dečkov v modra oblačila, da so igrače še vedno ločene v deške in 

dekliške (reklama za dekliška/deška oblačila in igrače, ločeni oddelki v trgovinah na deške 

in dekliške igrače ) in da pravzaprav še vedno veljajo prepričanja, da je deklice že od 

rojstva nagnjene k nežnosti in mirnosti, medtem ko so dečki močni in živahni.  

Tudi Bealova (1994) govori o negativnem vplivu stereotipiziranja spolnih vlog na otroka, 

ki je morda še močnejši na dečke. Tudi v vrtcu lahko zaznamo, da so dečki v primeru, če 

se igrajo z dekliškimi igračami, hitreje zasmehovani kot deklice, ki se igrajo z deškimi 

igračami. Namreč deške lastnosti, kot so pogum, moč in iznajdljivost, so obravnavane kot 

pozitivne in so iz strani družbe občudovane, tako da si deklice s posedovanjem teh lastnosti 

pravzaprav pridobijo večje spoštovanje. Morda se celo zdi, kot da so deklice v primeru 

posedovanja določenih deških lastnosti napredovale iz nižjega nivoja na višji, medtem ko 

je pri dečkih, če posedujejo dekliške lasnosti, ravno obratno – prestopili so na nižjo stopnjo 

oz. so nazadovali. Med dekliške lastnosti se prištevajo nežnost, boječnost in krhkost: le-te s 

strani družbe niso deležne pretiranega spoštovanja in občudovanja, dečki s temi lastnostmi 

pa so »poženščeni« oz. zanje hitro velja, da so nagnjeni h istospolni usmerjenosti, ki pa je 

prav tako deležna negativne obravnave. Diskriminacija se pri dečkih in deklicah izvaja v 

različnih oblikah, družba pa ima veliko moč in vpliv na posameznika, saj ta sprejema njena 

pričakovanja ter se ji prostovoljno podredi. S tem preidemo od neligitimne diskriminacije 

na legitimni družbeni vpliv, ki ima na posameznika veliko močnejši vpliv, saj le-ta 

prostovoljno zadovoljuje pričakovanja družbe. 
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Da je stereotipna razlaga posameznika določenega spola in razlik med spoloma nezadostna 

in zgrešena, priča tudi dejstvo, da spola kot dejavnika, ki vpliva na razlike, ne moremo 

enostavno izločiti izmed vrste drugih družbenih dejavnikov, ki posamezno ali v povezavi 

med seboj lahko vplivajo na razvoj razlik med spoloma (Marjanovič Umek, 2004). 

Marjanovič Umek (2004) pravi, da nam razlike same po sebi ne podajo nobene informacije 

o vzrokih zanje. Tematika sega veliko globlje, kot se morda zdi na prvi pogled, in za njeno 

obravnavanje se moramo osredotočiti na več področij posameznikovega življenja – od 

njegove družine in prijateljev, vrtca in šole, medijev, vere ter kulture, v kateri živi.    

2.6.1 Oblikovanje spolnih stereotipov pri otrocih  

Stereotipno mišljenje in vedenje je pri otrocih opazno že zelo zgodaj. Ravno takšna 

opažanja potrjujejo v resnici zgrešena družbena prepričanja, da se otrok rodi z določenimi 

predispozicijami, lastnostmi in interesi, primernimi za njegov spol. Sama prisotnost 

stereotipnega mišljenja in vedenja pri otrocih namreč še ne pomeni, da sta tudi prirojena. V 

tej diplomi se večinoma osredotočamo na otroke v predšolskem obdobju, ki je še posebej 

pomembno za oblikovanje otrokove spolne identitete, saj se otrok v tem obdobju najbolj in 

najhitreje razvija (Gelman, Taylor in Nguyen, 2004). Vpliv okolja je v tem obdobju na 

posameznika zelo velik, še posebej vpliv staršev. Otrok si namreč najbolj od vsega želi biti 

ljubljen, kar se kaže tudi v družbi z vrstniki, kjer ima težnjo po tem, da bi ustrezal. 

Stereotipov v tem obdobju še ne zna dobro premisliti in presoditi, ali so ustrezni, saj nima 

dovolj izkušenj, s katerimi bi jih lahko primerjal. Obenem se sam v tem obdobju najbolj 

ravna glede na vzornike, ki pa stereotipe pogosto prenašajo. Otroku je namreč 

pomembneje, da ustreza okolici, ki ga potrdi in sprejme medse. Ker še nima veliko lastnih 

izkušenj s svetom, otroku stereotipi služijo kot okvir v razvoju in smernice, s katerimi ga 

uravnava. V tem poglavju bomo govorili o vplivih na oblikovanje spolnih stereotipov pri 

otrocih in posledično tudi oblikovanje osebnosti, ki stereotipom ustreza. 

Otroci že v obdobju dojenčka kažejo povezavo med spolom in ostalimi značilnosti ter 

oblikujejo enostavne stereotipe, vedenja o spolnih skupinah in stereotipih pa naraščajo v 

drugem letu starosti (Marjanovič Umek, 2004). Dve leti stari malčki se že zavedajo spolno 

tipičnih dekliških in deških dejavnosti, razumejo spolna označevanja in imajo na ravni 

dejavnosti, zunanjih podob in igrač implicitna vedenja o spolnih stereotipih (prav tam). 
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Raziskava, ki so jo izvedli Gelman, Taylor in Nguyen (2004), je pokazala, da se spolno 

stereotipno mišljenje pri otrocih pokaže zgodaj, nekje od drugega do drugega leta in pol, 

vendar se v tem obdobju še vedno pomembno spreminja. Več avtorjev pravi, da je pod 

drugim letom starosti izjemno težko ločiti dečke od deklic, seveda brez zunanjih kulturnih 

znakov o spolu, kot sta obleka in lasje (MacNaughton, 2006
7
). Od treh let naprej pa otroci 

že kažejo razlike glede na spol v njihovih željah, preferencah, vedenju in čustvih (prav 

tam). Večina otrok od te starosti naprej oblikuje način delovanja, ki izraža tradicionalne 

spolne stereotipe, v zgodnjem predšolskem obdobju pa že igrajo, razmišljajo in reagirajo v 

tradicionalno spolno-stereotipnem okviru (MacNaughton, 2006). Med drugim in četrtim 

letom starosti se pri otroku najbolj opazno spremeni tudi mišljenje glede kategoriziranja 

spola (Gelman, Taylor in Nguyen, 2004). Pri treh letih otroci že natančno uporabljajo 

spolno označevanje zase in za druge (Marjanovič Umek, 2004), predvsem glede na 

karakteristike (aktivnosti, poklic, igrače, frizura in obleka), ki stereotipno pripadajo 

posamezniku določenega spola (Gelman, Taylor in Nguyen, 2004). To pomeni, da je 

učenje spolnih stereotipov vse pogosteje vezano na otrokovo okolje (Marjanovič Umek, 

2004), se pravi na njegovo ožjo in širšo družino, vrstnike, vrtec, medije ipd. Otroci pri tej 

starosti že veliko vedo o spolno tipičnih igračah in oblekah ter predmete oz. igrače 

metaforično povezujejo z otroki določenega spola, kot npr. medved je za dečka, metuljček 

pa za deklico (Marjanovič Umek, 2004). Obenem otroci kategorije posameznikov 

ženskega in moškega spola dojemajo kontrastno oz. vzajemno izključevalno (Gelman, 

Taylor in Nguyen, 2004). To pomeni, da pogosto predvidevajo, da se primernost določene 

značilnosti enega spola, igrače, dejavnosti ipd. izključuje s spolom – če je nekaj primerno 

za deklice, potem za dečke ni, in obratno (prav tam). 

Pri starosti 4–5 let imajo otroci izrazito spolno tipične poklicne želje in že oblikovane 

tipične spolne stereotipe, saj dečkom pripisujejo pogum ter moč, deklicam pa boječnost in 

pripravljenost pomagati (Marjanovič Umek, 2004). Tako v predšolskem obdobju kot 

kasneje v srednjem oz. poznem otroštvu značilnosti svojega spola ocenijo kot pozitivne in 

značilnosti nasprotnega spola kot negativne (prav tam). Stopnja stereotipnega vedenja je 

pri otrocih v obdobju okoli 11. let že primerljiva s stopnjo v odraslosti, saj je takrat spolna 

diferenciacija že v celoti razvita. V tej starosti otroci spolne stereotipe že zmorejo razlagati 

                                                
7
 MacNaughtonova (2006) v znanstvenem članku Constructing gender in early-years education navaja 

številne strokovnjake.  
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bolj fleksibilno in se glede na to tudi bolj fleksibilno vesti, zaradi novih informacij in 

vedenj pa so že zmožni presegati nekatere spolno zelo intenzivne stereotipe. Večjo 

fleksibilnost v razumevanju in vedenju v kasnejšem obdobju kažejo deklice (prav tam). 

Pomembno vlogo pri oblikovanju spolnih stereotipov pri otrocih pa igrajo vrstniki. Če je 

tudi otrokova predstava o spolu enako kot pri njegovem vrstniku stereotipna, oz. se otrok s 

stereotipom strinja, se vede v skladu z njim (MacNaughton, 2006). 

Kot kažejo različne raziskave, so otroci že na splošno nagnjeni k esencializiranju kategorij, 

predvsem naravnih oz. takšnih, ki vključujejo živalske vrste, naravne materije, različne 

rase in osebne lastnosti. Enako je s spolom, saj ga otroci že v prvih letih esencializirajo 

(Gelman, Taylor in Nguyen, 2004). Že predšolski otroci hitro povzamejo sicer neopazne 

karakteristike dečkov in deklic, oz. značilnosti kategorije, kateri pripadajo, in pretiravajo v 

razlikah med spoloma. Zdi se, kot da so otroci bolj »nativistični« in v določenih primerih 

vidijo spolne kategorije bolj določene in nespremenljive kot odrasli (prav tam). 

Obstojijo tri skupine razlag, zakaj otroci esencializirajo spol, in sicer spolni esencializem, 

spolni enviromentalizem in spolni konstruktivizem. Esencializem pravi, da razlike med 

spoloma temeljijo na močni biološki podlagi, ki se posledično odražajo tudi v prepričanjih 

otrok; enviromentalistična razlaga poudarja faktorje okolja, ki oblikujejo spolne stereotipe 

in otroke le-teh učijo; spolni konstruktivizem pa otroke predpostavlja kot aktivne agente, ki 

ustvarjajo lastne koncepte o spolu, se pravi ne gre za direktno reflektiranje bioloških razlik 

in tudi ne za preprosto sledenje sporočilom okolja (prav tam). 

Spolno konstruktivistična razlaga pravi, da razlike med spoloma niso same po sebi locirane 

v posamezniku, kot npr., da je deklica rojena s preferenco za »punčke«, niti ne gre za to, da 

bi otroci informacije samo pasivno absorbirali iz okolja in jih spremenili v preference oz. 

razlike. Po spolno konstruktivistični razlagi otroci aktivno ustvarijo oz. konstruirajo svoja 

prepričanja o spolu z uporabo obeh, tako socialnih interakcij kot tudi lastnih konceptualnih 

predsodkov (prav tam). 

Ker otroci že tako zgodaj prevzamejo spolne stereotipe in tudi sami razmišljajo v njihovem 

okviru, se je z iskanjem razlogov za takšen razvoj pričelo ukvarjati vse več strokovnjakov, 

ki so razvili različne teorije. MacNaughtonova (2006) omenja dve dominantni teoriji o 

spolu v zgodnjem obdobju, in sicer teorijo spolnih vlog, ki pravi, da je spol socialno 
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priučen, in relacijsko feministično post-strukturalizirano, ki pa pravi, da je spol socialni 

konstrukt. Prva omenjena je teorija spolnih vlog, ki pravi, da je spol socialno priučen in 

kategorijo moškega ter ženskega spola direktno povezuje z biološkim spolom. Teorija 

spolnih vlog pravi, da že zelo majhni otroci vedo veliko o spolu in se spolno zaznamovane 

eksistence priučijo preko opazovanja, posnemanja in vzorov. Spolni razvoj otrok je 

kombinacija individualnega učenja ter širših socialnih in kulturnih faktorjev, kjer imajo 

velik vpliv družina, vrstniki, mediji in šola (ali vrtec). Po teoriji spolnih vlog otroci 

razmišljajo in se vedejo seksistično/neseksistično, ker to izraža tradicionalne, stereotipno 

naučene spolne vloge, ki pa omejujejo otrokove izkušnje ter proizvajajo spolno neenakost 

že v zgodnjem obdobju izobraževanja. Deklice npr. stremijo k aktivnostim, povezanim z 

domom, kot je kuhanje in igra s punčkami, saj so to tradicionalne spolne vloge, ki se jih 

učijo; enak argument je uporabljen pri dečkih. Teorija zagovarja stališče, da bi za večjo 

spolno enakost morali v izobraževalnem okolju resocializirati otroke v neseksistične, in 

sicer s pomočjo oblikovanja neseksističnega vedenja in z uvedbo neseksističnega kurikula. 

Pri dejanski izvedbi strategij za resocializacijo spolnih vlog so tako učitelji kot raziskovalci 

zaznali upor otrok in stereotipno vedenje se je zmanjšalo le za kratek čas, kar pa so 

zagovorniki teorije razlagali s prekratkim časom izvajanja strategije. Teorija spolnih vlog 

je bila kljub svojemu vplivu na pedagoge in kurikule deležna mnogih kritik, predvsem 

glede poenostavljenega razumevanja spola ter njegovega vpliva na otrokovo življenje in 

ker v izobraževanju ni bila sposobna vzpostaviti spolne pravičnosti (MacNaughton, 2006).  

Druga teorija, ki jo omenja MacNaughtonova (2006), je relacijska teorija spola, ki pa 

pravi, da je spol socialni konstrukt. Predse postavi tri izzive, in sicer da otroci aktivno 

konstruirajo spol, da le-ta ni razdeljen v dve strogi kategoriji biološkega in socialnega, 

vendar sta ti dve kategoriji medsebojno povezani in soodvisni, in da sta tradicionalna 

načina ženskosti ter moškosti močnejša od načinov, ki ju izzivajo, saj sta bolj prijetna. 

Posledično je prositi, naj se otroci iz seksističnih spremenijo v ne seksistične, skrajno 

čustvena prošnja, saj od njih zahteva, da se odpovejo načinu eksistence, ki je zanje prijetna. 

Spol je vidno povezan z ugodjem, ki ga povzroča občutek pripadnosti določeni kategoriji. 

Otroci namreč doživljajo ugodje ob tem, da so »normalni« in da ustrezajo pričakovanjem 

svoje kulture, okolja ter časa, enako pa so tudi interesi in želje odvisni od in direktno 

povezani z otrokovim spolom. Tako je igra, obravnavana kot primerna za določen spol, 

zabavna, medtem ko je z igro, primerno za drug spol, ravno obratno (MacNaughton, 2006). 
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Opravljenih je bilo nekaj raziskav, kako na svoj in nasprotni spol gledajo otroci sami. 

MacNaughtonova (2006) je v vrtcu izvedla intervjuje z več deklicami in dečki ter jih 

spraševala o igri enih in drugih, druženju med seboj in o razlikah med njimi. Odgovori 

otrok so bili zelo jasni in iskreni ter so v večini primerov potrdili spolne stereotipe. Z 

otroki je bila izvedena tudi zelo znana raziskava, poimenovana Dojenčki X, kjer so 

otrokom podali različne informacije glede spola dojenčka, ki so ga opazovali in ga nato 

tudi opisali. Otroci so lastnosti opazovanega dojenčka opisali tako, da se je ujemal s 

predhodno podano informacijo o spolu dojenčka glede na tipične lastnosti za njegov spol 

(Marjanovič Umek, 2004). 

Kot kaže, se spolni stereotipi pri posamezniku začnejo konstruirati zelo zgodaj, že v 

obdobju dojenčka. Takšna opažanja še dodatno potrdijo ugotovitve, da je izredno težko 

diferencirati, katere lastnosti posameznikov so prirojene in katere priučene. V predšolskem 

obdobju so otroci še posebej dovzetni za prevzemanje spolnih stereotipov, saj še nimajo 

dovolj izkušenj in informacij o svetu, v katerem živijo. V tem obdobju še ne morejo sami 

presoditi o smiselnosti in »pravilnosti« stereotipov. V njihovem razvoju jim je na prvem 

mestu, da bi ugajali in ustrezali družbi ter s tem pridobili potrditev in ljubezen. Spolni 

stereotipi se pri otrocih kažejo predvsem z direktnim povezovanjem posameznikovega 

spola in njegovih lastnosti, aktivnosti ter videza. Otroci v predšolskem obdobju kategorije 

posameznikov ženskega in moškega spola med seboj izključujejo, vendar so kasneje, ko 

pridobijo nove informacije in izkušnje, sposobni bolj fleksibilnega razmišljanja ter 

vedenja. Kot kaže, pa deklice spolne stereotipe razumevajo bolj fleksibilno in se tudi same 

bolj fleksibilno vedejo.   

2.6.1.1 Vloga odraslih pri oblikovanju spolnih stereotipov otrok  

V obdobju 70h let prejšnjega stoletja je vse več strokovnjakov pričelo iskati vzroke za 

razlike v vedenju in interesih dečkov ter deklic. Zanimalo jih je ali so razlike plod 

bioloških značilnosti med otroki ali jih spodbudi okolica in se tipičnih vedenj otroci 

naučijo (Marjanovič Umek, 2004). O tej tematiki so razvili več teorij, še posebej so se 

osredotočili na raziskovanje vpliva družine in izobraževalnih ustanov. Danes vemo, da je 

vpliv na oblikovanje spolnih vlog pri posamezniku zelo širok in zajema družino, 

izobraževalne ustanove, vrstnike in medije.  
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Med strokovnjaki in splošno javnostjo velja prepričanje, da starši igrajo pomembno vlogo 

pri oblikovanju spolno tipičnega vedenja njihovih otrok. Razlike v vedenju odraslih tako z 

dojenčki in malčki kot s starejšimi otroki glede na njihov spol so prepoznavne na različnih 

področjih socializacije in so močno obarvane s spolnimi stereotipi (prav tam). Ob tem se 

poraja vprašanje, ali se starši na različnost odzivajo ali jo sami ustvarjajo. Opravljenih je 

bilo več raziskav, kjer so avtorji preučevali, ali starši pokažejo različen odnos do deklic oz. 

do dečkov prej, kot otroci pokažejo prepoznavno in konsistentno spolno diferencialno 

vedenje (prav tam). 

V zgodnjem razvoju igrajo starši pomembno vlogo tudi s ponujanjem spolno tipičnih igrač 

in s spodbujanjem k igram ter temam, ki se jim zdijo primerne za določen spol (Gelman, 

Taylor in Nguyen, 2004). Čeprav na te odnose vplivajo biološke značilnosti otrok, je 

potrjeno, da starši oblikujejo različne vzorce vedenja in spodbujanja v odnosu do deklic oz. 

dečkov. Pravzaprav je zelo težko diferencirati, ali je spolno tipično vedenje otrok rezultat 

bioloških predispozicij otroka ali socializacije kot posledice različnega vedenja staršev do 

otroka določenega spola, ali pa obojega (prav tam). Marjanovič Umek (2004) pa 

interakcijo med starši in otroki razlaga kot dinamičen dvosmeren proces. Čeprav otroci na 

njihove odnose s starši vplivajo s svojimi biološkimi značilnostmi, je potrjeno tudi, da 

slednji oblikujejo različne vzorce vedenja in spodbujanja v odnosu do deklic oz. dečkov 

(Marjanovič Umek, 2004).  

Obstaja kar nekaj teorij, ki obravnavajo vpliv staršev oz. odraslih na sploh na oblikovanje 

spolnih stereotipov pri otrocih. Večina teorij o socializaciji spolnih vlog predpostavlja, da 

starši novi generaciji otrok z učenjem in s svojim zgledom predajo informacije o kulturi 

spola, se pravi otrokom predajo prepričanja, mite in pravila vedenja, ki v njihovi kulturi 

veljajo kot primerne za določen spol (Gelman, Taylor in Nguyen, 2004). Kljub temu pa 

rezultati nekaj drugih raziskav kažejo drugače, in sicer, da je med vedenjem majhnih otrok 

in njihovih staršev zelo malo oz. celo ni povezave. To lahko razlagamo s tem, da 

socializacija ne vključuje le direktnih vplivov staršev in drugih agentov na otroke, ampak 

tudi otrokove lastne pridobljene stereotipe (prav tam). Ko otroci enkrat vedo, ali so dečki 

ali deklice, in razumejo, kaj v družbi velja kot primerno za njihov spol, lahko uporabijo ta 

bogat vir informacij za regulacijo lastnega vedenja, tako da ustreza socialnim standardom. 

Otroci to dosežejo s posnemanjem in identificiranjem z modeli istega spola, še posebej s 
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tistimi, ki naj bi bili zgledni primeri njihove lastne spolne kategorije (prav tam). 

Potemtakem se lahko seksistično vedejo in razmišljajo v okviru spolnih stereotipov tudi 

otroci staršev, ki imajo sicer neseksističen odnos do spola in so na tem področju dobro 

ozaveščeni ter o veljavnih predstavah dobro podučeni. Ker sta celotna družba in okolje, v 

katerem otrok odrašča, usmerjena k spolnemu stereotipiziranju in seksizmu, se uči tudi iz 

drugih virov ter prevzame stereotipno mišljenje, vedenje in predstavo o moškemu in 

ženski. Tako lahko rečemo, da starši sicer imajo veliko vlogo in vpliv na oblikovanje 

spolnih stereotipov pri otrocih, vendar še zdaleč niso edini »krivci« in je potrebno za 

reševanje problema nanj gledati ter ga obravnavati širše. Tudi Gelman, Taylor in Nguyen 

govorijo o tem, da mati lahko sooblikuje otrokova stereotipna prepričanja o spolu, čeprav 

se tega sama običajno niti ne zaveda oz. spola dojema kot enakovredna in meni, da v takem 

duhu vzgaja tudi svoje otroke. V raziskavi so ugotovile, da je tudi v primeru, ko mati 

izraža egalitarna prepričanja, pri otrokovi starosti 2 let veliko esencialističnih sledi v 

pogovorih med njo in otrokom. Komaj opazna sporočila o spolu pošilja v svojem govoru, 

zaradi česar bi otroci lahko ustvarili esencialna prepričanja. Gelman, Taylor in Nguyen 

pravijo še, da je vloga staršev sicer ključna, vendar so njihova sporočila o spolnih 

kategorijah prej implicitna kot eksplicitna. Tako sporočil ne prenašajo zavestno, vendar 

posredno s samim načinom in tudi z vsebino govora ter odnosom, ki se razlikuje glede na 

otrokov spol, ne nazadnje pa tudi z lastnim zgledom. Tudi drugi avtorji govorijo o tem, da 

starši veliko informacij otrokom podajo posredno in nenamerno, tudi spolno stereotipne, in 

se drugače vedejo do dečkov kot do deklic (prav tam). 

Za ugotavljanje in razumevanje vloge staršev se je potrebno osredotočiti na naravne 

situacije, v katerih so starši v interakciji s svojimi otroki, in raziskati, o čem se starši z 

otroki sploh pogovarjajo ter na katera otrokova vedenja se odzivajo (Gelman, Nguyen in 

Taylor, 2004). S tem opozarjamo na pomen jezika, ki otrokova prepričanja o spolu 

soustvarja, saj otrok preko njega prejema sporočila o spolu. Jezik je namreč eden izmed 

najbolj navzočih, zgodaj pridobljenih in vplivnih oblik kulturnih prenosov, dostopnih naši 

vrsti (prav tam). Mogoče je, da jezik z esencialističnimi sledovi prikrito, a načrtno razširja 

in pojasnjuje predstavo o moškem in o ženski ter prenaša idejo o njunih vlogah v družbi, s 

tem pa posredno vpliva tudi na mišljenje otrok. K uresničevanju ideje pa pomembno 

pripomorejo tudi dejstva, da se jezik kot tak pri otroku pojavlja zgodaj, frekventno, na več 

področjih in da se prenaša preko zanesljivih virov, tj. staršev.  
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Za razumevanje vloge in vpliva jezika na oblikovanje otrokove spolne identitete nam lahko 

pomembno pripomorejo izsledki različnih raziskav, še posebej konkretni primeri in 

ponazoritve. Avtorice Gelman, Nguyen in Taylor (2004) so ugotovile, da uporaba 

določenih besed oz. etiket, ki jih starši uporabljajo za določeno stvar, pomembno, vendar 

neopazno vpliva na otrokovo oblikovanje spolnih kategorij. Pravijo sicer, da na 

oblikovanje otrokovih esencialističnih prepričanj lahko vpliva uporaba t.i. »splošnih fraz«, 

ki jih uporabljamo v govoru, npr. »deklice se igrajo s punčkami« v kontrastu s stavkom 

»tista dekleta se igrajo s punčkami«, saj v prvem primeru zaobjemamo dekleta na splošno. 

V več študijah so ugotovili, da namigovanje na takšno posploševanje vpliva na vedenje 

otrok pri igri, pojmovani kot stereotipno primerni za določen spol, na izbiro igrač, 

označenih kot primernih za določen spol in na izbiro aktivnosti, prav tako pojmovanih kot 

primerne za določen spol otroka. Druge raziskave so pokazale tudi, da se starši o čustvih z 

dečki pogovarjajo manj kot z deklicami, matere pa se z njimi več pogovarjajo o jezi, z 

deklicami pa o pozitivnih čustvih (prav tam). V raziskavah so zaznali tudi razlike med 

pogovorom mater in očetov z otroki, in sicer so matere bolj zgovorne in manj direktne kot 

očetje, v interakciji z deklicami pa uporabljajo več spodbujevalnega govora kot z dečki. 

Nekateri avtorji celo predlagajo, da matere uporabljajo jezik, ki bolj poudarja moške kot 

ženske. Vse te pomembne razlike bi lahko vplivale na vedenje otrok, povezanim s spolom, 

na njihove lastnosti in prepričanja (prav tam). Gelman, Taylor in Nguyen so preko 

opazovanja pogovorov med materjo in otroki ugotovile, da otroci izražajo bolj jasne spolne 

stereotipe, vendar na otrokovo stereotipno mišljenje matere prav tako vplivajo. Matere so 

svoje koncepte o spolu izrazile preko namigovanja h kategorijami spola, z označitvijo 

določenega spola in preko postavljanja enega spola nasproti drugemu. Navedene 

ugotovitve pričajo o tem, da je jezik eden izmed pomembnih dejavnikov pri oblikovanju 

spolnih stereotipov.  

Opravljene so bile tudi raziskave na drugih področjih otrokovega življenja, kjer se oblikuje 

njegova spolna identiteta. V neki raziskavi so ugotovili, da se pri malčkovi starosti okoli 16 

mesecev očetje pogosteje odzivajo na vedenje sinov, in sicer se odzivajo s čustvenimi 

odgovori, medtem ko se matere pogosteje odzivajo na hčerko in jim dajejo več navodil kot 

očetje (Marjanovič Umek, 2004). Druga raziskava je pokazala tudi, da je odziv obeh 

staršev na otroka drugačen glede na njegov spol. Namreč deklice so spodbujali k plesu, 

oblačenju dekliških oblek, igranju s punčkami, odvračali pa so jih od tekanja, plezanja, 
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skakanja ipd., zrcalno pa so dečke k le-tem dejavnostim poleg igre s spolno tipičnimi 

igračami (kocke) spodbujali, odvračali pa so jih od »dekliških dejavnosti«, npr. igranja s 

punčkami (prav tam). 

Najpogostejša raziskava, v kateri so psihologi preučevali spolne stereotipe odraslih do 

otrok, je »Dojenček X«. V omenjeni raziskavi so odrasle osebe morale vzpostaviti socialno 

interakcijo s 3-mesečnim dojenčkom, za kar so imeli na voljo dve spolno tipični igrači in 

eno nevtralno. Analiza je pokazala, da je pri vzpostavljanju socialnih interakcij na vedenje 

odraslih močno vplivala opredelitev dojenčkovega spola (Marjanovič Umek, 2004). V 

drugi raziskavi so udeleženci opazovali čustvena odzivanja 9-mesečnega dojenčka in 

rezultati prav tako kažejo na velik vpliv sporočila o otrokovem spolu. Čustvene odzive so 

udeleženci, ki jim je bila podana različna informacija o spolu, razlagali v skladu s tisto, ki 

jim je bila podana. Tako so npr. isto čustvo v primeru deklice ocenili kot strah, v primeru 

dečka pa kot jezo, rezultati pa so sicer variirali glede na spol raziskovancev in na njihove 

izkušnje z otroki (prav tam). 

Strokovnjaki se precej ukvarjajo tudi z vlogo vzgojitelja, ki jo ima pri socializaciji in 

socialnem razvoju otroka, o čemer bomo govorili v nadaljevanju.  

Odrasli imamo na otrokovo oblikovanje spolnih stereotipov zelo velik vpliv, vendar se tega 

v večini primerov ne zavedamo. Še posebej pomembne so informacije o svetu, ki jih 

prenašajo starši, saj jim otroci najbolj zaupajo. Spolni stereotipi se na otroke prenašajo na 

različnih področjih in z različnimi dejanji: drugačno vedenje odraslih do dečkov in deklic; 

podajanje različnih informacij dečkom in deklicam; različna pričakovanja odraslih do 

dečkov in deklic ter postavitev dečkov in deklic v drugačen kontekst, v katerem se 

razvijajo. Zelo pomembno je tudi, da se zavedamo vpliva jezika, ki ga uporabljamo – kot 

kaže se z govorom prenašajo in potrjujejo stereotipi. Odrasli pa ne sooblikujemo spolnih 

stereotipov otrok le preko interakcije z njimi – zelo pomemben je vzor, ki ga otrokom 

podamo z lastno stereotipno zaznamovano eksistenco.  
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2.7 VLOGA VRTCA PRI SPODBUJANJU ENAKOSTI MED 

SPOLOMA 

Ker bi radi pripomogli k spodbujanju večje enakosti med spoloma, se bomo posvetili tudi 

naši vlogi oz. s čim lahko kot vzgojitelji v vrtcu tudi sami pripomoremo k preseganju 

spolnih stereotipov in odpiranju enakih možnosti za vse. Ker otroci vse več časa preživijo 

v vrtcu, mu to še doda vrednost kot enemu izmed faktorjev, ki lahko vpliva na spolno 

tipično vedenje otrok. Kot pravi De Beauvoirjeva (1999), imajo odrasli »magično moč«, 

saj sta razvoj in sposobnosti dečka ter deklice v otroštvu enaka, odrasli pa z vzgojo in 

zgledom ustvarijo razlike, ki jih nato pripisujejo »misterioznim instinktom«. Tudi 

Bourdieu (2010) opozarja, da je poleg družinske enote, ki je očitnejši kraj udejanjanja, 

pozornost potrebno usmeriti na kraje oz. ustanove, kot sta šola in država. Namreč ravno to 

so kraji, kjer se načela dominacije oblikujejo in vsiljujejo in se nato prenesejo in udejanjajo 

v bolj zasebnih krogih, družini. Ker otroci vse več časa preživijo v vrtcu, je le-ta prav tako 

eden izmed pomembnih faktorjev, ki lahko vpliva na spolno tipično vedenje otrok. 

Ne smemo zanemariti vpliva vrtca, ki ga ima na večjo enakovrednost med spoloma in se 

kaže tudi v njegovi organiziranosti ter kakovostnem izvajanju varstva. V preteklosti se je 

namreč od žensk pričakovalo, da bodo v domačem okolju, še posebej v obdobju pred 

otrokovim vstopom v šolo, zanj skrbele in ga pazile. To je pomenilo, da je v družini 

običajno delal in služil denar oče, ki je s tem prevzel predvsem finančno skrb za družino, 

medtem ko je bila ženski kot materi prepuščena vloga praktične skrbi za otroke in dom. Z 

industrijsko revolucijo je bila potreba po delovni sili vedno večja in tako so svojo 

priložnost za vključitev na trg dela dobile tudi ženske. V tistem času se je prenekatera 

ženska srečala s težavo glede varstva, predvsem tiste, ki otrok niso morale zaupati v 

varstvo starih staršev. V šestdesetih letih 20. stoletja je bilo v Sloveniji na več regijah 

veliko pomanjkanje organiziranega varstva predšolskih otrok. V določenih krajih so starši 

sami pomagali organizirati varstvo, in sicer kar v blokih ali pa na domovih. Na začetku je 

šlo predvsem za fizično varstvo in skrb za otroka. Potreba po varstvu pa je bila vedno večja 

in ker so otroci v vrtcu preživeli vse več časa, je bil sorazmerno s tem vse večji tudi njegov 

vpliv na otroke. Ker je vse več strokovnjakov začelo opozarjati na pomembnost 

predšolskega obdobja, se je kakovost varstva vedno bolj izpostavljala. Marjanovič Umek 

in Fekonja Peklaj (2008) omenjata, da je sama kakovost varstva odvisna tudi od njegove 
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fleksibilnosti z vidika trajanja in organizacije varstva. To pomeni, da časovna 

organiziranost vrtca (kdaj se vrtec odpre in zapre) lahko posledično vpliva tudi na 

zaposlitev žensk. Če je vrtec fleksibilen in se prilagaja potrebam staršev glede časa 

odpiranja in zapiranja, imajo tako starši, predvsem ženske kot matere – glede na še vedno 

stereotipno dodeljene vloge, več možnosti za nemoteno opravljanje svojega poklica. 

Obenem zaradi zvišane kakovosti vrtca otroka lažje zaupajo in vedo, da je v dobrih rokah. 

Kot pravita Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj (2008), med pomembne pokazatelje 

učinkovitosti predšolskega sistema lahko štejemo sam delež vključenih predšolskih otrok v 

vrtce, njegovo fleksibilnost in kakovost. V vrtce je bilo v letih 2006/2007 vključenih 64,8 

odstotkov vseh otrok od prvega do šestega leta, od tega je bilo v dnevne programe 

vključenih kar 95,2 odstotka otrok, v poldnevne 4,6 odstotkov in v krajše programe 0,2 

odstotka. Kot kaže je vključenost otrok v vrsto programa (dnevni, poldnevni in krajši) 

povezana z zaposlenostjo žensk za polni delovni čas, kar je vse pogosteje (Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Različni strokovnjaki se ukvarjajo tudi s pomenom vrtca pri otrokovem razvoju in učenju, 

zato je bilo opravljenih že kar nekaj raziskav, ki obravnavajo njegov učinek. Ugotovitve 

ene izmed raziskav kažejo, da na otrokovo socialno kompetentnost in splošno prilagojenost 

vplivajo različni dejavniki, kot so starost otroka pri prvi vključitvi v vrtec, število ur, ki jih 

otrok preživi v vrtcu in kakovost samega vrtca (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2008). Kot enega izmed dejavnikov so v povezavi z vrtcem oz. varstvom zanimivo 

ugotovili tudi vpliv otrokovega spola. Glede na izsledke raziskave so dečki v starosti štirih 

let in pol, ki so bili kot dojenčki v varstvu druge osebe, izražali manjše splošno 

prilagoditveno vedenje, socialno kompetentnost in obvladovanje vsakodnevnih spretnosti, 

kot deklice. Glede na te rezultate, manj uspešno prilagoditveno vedenje dečkov povezujejo 

z vzgojo izven doma (prav tam). Nasprotno kot za dečke pa za deklice, ki so jih varovale 

matere, velja, da so manj prilagojene kot deklice, ki so bile varovane izven doma – le-te so 

bile uspešnejše pri vsakodnevnih in socialnih spretnostih. Podobno ugotavljajo tudi v 

drugih raziskavah, namreč vzgojiteljice so dečke, vključene v vrtec, ocenile kot bolj 

agresivne in neubogljive kot deklice (prav tam). Omenjene raziskave lahko kažejo na 

pomemben vpliv vrtca na razvoj in oblikovanje identitete dečkov in deklic, ki se kaže z 

različnim odnosom strokovnih delavcev do otrok glede na spol oz. njihovim položajem v 

vrtcu/varstvu. Otrok svoj spol doživlja kot pomemben del svoje identitete in v njegovem 
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razvoju ta dejavnik med drugim posledično lahko pripelje do konstruiranja razlik med 

spoloma ter neenakosti.  

Vloga vrtca kot vzgojno-izobraževalne ustanove se kaže tudi v učni vsebini, ki jo 

podajamo otrokom in kasneje učencem v osnovni šoli. Sadker, Sadker in Zittleman (2009) 

pravijo, da učitelji otrokom o pričakovanjih glede spola veliko podajo preko informacij 

glede zgodovine. Sicer primer v večji meri zadeva osnovno šolo, vendar je nanj vredno 

opozoriti, saj tudi v vrtcu, čeprav v manjšem obsegu, otrokom podajamo informacije glede 

znanih zgodovinskih dogodkov in osebnosti. V zgodovinopisju se večinoma omenja le 

moške, ženske pa ne, kljub temu, da poznamo kar nekaj znanih ženskih osebnosti, ki so 

pomembno soustvarjale družbo v preteklosti. Sadker, Sadker in Zittleman se sprašujejo, 

zakaj je vedno poudarjen samo moški pogum, npr. v vojni, ženske pa, ki so v tistem času 

rojevale otroke, vedoč, da jih lahko to stane življenja, niso omenjene, prav tako ne delo, ki 

so ga v času vojne opravljale »namesto« moških.  Tako se učenci med učenjem zgodovine 

skrivoma učijo, da so zgodovino oblikovali predvsem moški (večinoma bele polti), s čimer 

jim je dodeljena velika vrednost in pomembnost.  

Otrokom pomembne informacije glede spolov posredujemo tudi preko literature, ki jo z 

njimi obravnavamo, tako z njeno vsebino kot tudi s spolom večine avtorjev. V ZDA so 

raziskovali seksizem v knjigah za otroke, ki so bile objavljene med letoma 1995 in so 

prejele različne nagrade (Sadker, Sadker in Zittleman, 2009). Vsebovale so dvakrat več 

moško usmerjenih zgodb kot žensko usmerjenih, na ilustracijah pa je bilo upodobljenih 50 

odstotkov več moških likov. Kljub temu, da se ženske pojavljajo v več vlogah kot v 

prejšnjih obdobjih (zdaj so npr. tudi zdravnice, odvetnice, raziskovalke), so v zgodbah še 

vedno največkrat le pasivne opazovalke. Ženske pa niso edine, ki jih v zgodbah pogrešamo 

– zelo redki so tudi očetje. Matere so prikazane kot bolj skrbne in sposobne izraziti čustva, 

kot so veselje ter žalost, večkrat kot očetje pa so tudi tiste, ki otroke disciplinirajo in so 

nanje jezne (prav tam).   

Zelo je pomembno, da se zavedamo vpliva, ki ga ima vrtec na enakost oz. neenakost med 

spoloma. V vrtce je vključenih vedno več otrok in veliko jih v vrtcu preživi večino dneva. 

Zaradi teh dejstev se vpliv vrtca še poveča, ne le na izobraževalnem področju, ampak tudi 

na vzgojnem. Ne samo, da ima vrtec vpliv na otroke neposredno preko vzgojiteljic, zelo je 

pomembna tudi organiziranost celotnega vrtca in njegova vizija  ter prepričanja o svetu. 
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Neenakosti med spoloma je bilo v preteklosti namenjene veliko pozornosti in v družbi 

obstoja nevarno mišljenje, da problem ne obstaja več. Vendar kot vidimo, je problem še 

vedno zelo prisoten in vrtec bi moral kot vzgojno-izobraževalna ustanova na to opozarjati 

vzgojitelje, starše in družbo na sploh.  

2.7.1 Vloga vzgojiteljic  

Ker se v predšolskem obdobju otrok socializira, je glede na to, da v vrtcu preživi večino 

časa, vloga vzgojitelja/ice zelo pomembna in velika, saj ima s svojim vzorom in 

omogočanjem različnih izkušenj otrokom pomemben vpliv na oblikovanje otrokove 

osebnosti. V več raziskavah je bilo ugotovljeno, da je vloga strokovnega delavca v vrtcu 

pomembna tako v fazah načrtovanja in organizacije kot tudi v fazah usmerjanja in vodenja 

k igralnim dejavnostim, ki so na razvojno višjih in zahtevnejših ravneh (Marjanovič Umek 

in Fekonja Peklaj, 2008). Večina socialnih interakcij med malčkom in odraslimi je 

asimetričnih, kar pomeni, da se otrok med igro s kompetentnejšimi partnerji (npr. z 

vzgojiteljico) od njih uči (prav tam). To vpliv vzgojiteljev na socialni razvoj otroka še 

poudari in iz tega lahko sklepamo, da se otroci od odraslih učijo in posledično v interakciji 

z njimi vzpostavljajo odnos do spolnih stereotipov ter spolnih vlog. 

Sadker, Sadker in Zittleman (2009) so se v enem izmed del posvetili razlikam med dečki in 

deklicam, predvsem v osnovnošolski dobi, in jih povezali z vlogo učitelja. Ker lahko 

situacije otrok z različnimi značilnostmi, kot so spol, rasa, kultura ipd., povežemo glede na 

njihove skupne značilnosti in si pri razumevanju ene kategorije pomagamo s sklepanjem 

glede na druge, bomo ugotovitve povezali s predšolskim obdobjem. Prišli so do kar nekaj 

zanimivih ugotovitev, ki pomembno opozorijo na vlogo učitelja pri oblikovanju spolne 

identitete in pri konstruiranju razlik med spoloma. Otroci so si različni, nekateri so bolj 

ekstravertirani, drugi introvertirani. S tem, da so si različni, ni nič narobe, to je prej 

dobrodošlo, a učiteljeva naloga je, da introvertiranim otrokom ponudi priložnost za to, da 

so slišani, oz. jih spodbuja k aktivnosti. Prepogosto se zgodi, da introvertirani otroci 

ostanejo v ozadju, ker jih ekstravertirani otroci preglasijo ali pa se introvertirani sami 

naredijo nevidne, saj jim je ob  pozornosti neprijetno in nerodno. Vendar v situacijah, v 

katerih introvertiran otrok ostaja v ozadju, ni deležen enakih izkušenj kot ekstravertiran 

otrok in se ne uči spretnosti, ki mu bodo pomagale premagovati nadaljnje izzive.  
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Največkrat so tisti »tišji« otroci deklice, otroci druge rase in narodnosti, sramežljivi dečki 

in deklice ter otroci, katerih materni jezik ni slovenščina oz. uradni jezik države, v kateri 

živijo in se šolajo. Sadker, Sadker in Zittleman so ugotovili tudi, da se v okviru 

izobraževalno-vzgojne ustanove dečki oglašajo veliko pogosteje kot deklice. V eni izmed 

raziskav so celo ugotovili, da so učitelji deklice večkrat opozorili na kršitev pravil razreda, 

medtem ko dečkov v istem primeru niso. Takšne izkušnje otroke z manj samozavesti 

potisne nazaj na njihovo mesto »nevidnosti«. Seveda ena takšna izkušnja otroka ne bo 

zaznamovala, ko pa se tak sistem »utišanja« ponavlja skozi celotno izobraževanje, ima ta 

majhna nepravičnost sčasoma zelo močan vpliv. Podobno kažejo tudi druge ugotovitve, in 

sicer, da se učitelji z otroki različnih spolov drugače pogovarjajo in da deklice prekinjajo 

pogosteje kot dečke (Gelman, Taylor in Nguyen, 2004). Navedene ugotovitve lahko 

prenesemo tudi na vrtec in pozornost usmerimo na odnos ter odziv vzgojiteljev na deklice 

in dečke. Res je, da je situacija v šolskem obdobju drugačna kot v predšolskem, vendar je 

vzgojitelj ali učitelj v obeh primerih vključen v interakcijo z otroki obeh spolov, ki se 

lahko glede na to lastnost pomembno razlikuje.  

Že na splošno velja prepričanje, da gre dekletom v šoli bolje kot dečkom. Ker so bolj 

poslušljive, prejmejo manj kazni, na situacijo se bolje prilagodijo in so v šoli glede na 

uspeh splošno boljše; dečki so v nasprotju bolj težavni in neobvladljivi. Na zunaj se zdi, 

kot da šola deluje bolj v prid deklicam kot dečkom. Če pa bolje pomislimo, dekleta dobijo 

manj pomoči in izzivov – ker se spodbuja njihova pasivnost, trpita njihova samostojnost in 

samozavest. Pravzaprav so dekleta kaznovana za »sledenje pravilom«, saj jim učitelji za to 

ne namenjajo pozornosti, medtem ko so dečki za kršitev pravil nagrajeni z več pozornosti 

in učiteljevega časa (Sadker, Sadker in Zittleman, 2009).  

Kot kažejo raziskave, učitelji učence pogosteje slišijo kot učenke. Učenci, ki v razredu 

dobijo največ pozornosti, so bele polti in moškega spola; takoj za njimi so učenci moškega 

spola in temne polti; sledijo jim učenke bele polti; na koncu lestvice pozornosti pa so 

učenke temne polti. Ta lestvica se nadaljuje tudi kasneje v življenju,  npr. pri višini plače 

(prav tam). Morda se ne zdi tako, vendar pozornost, ki jo učenci dobijo iz strani učitelja, 

ima močan vpliv na uspešnost in samozavest učencev. Tudi iz drugih opazovanj in 

raziskav je bilo razvidno, da največ pozornosti dobijo zelo uspešni učenci in učenci, ki 

motijo pouk, oboji pa so moškega spola. V neki raziskavi so npr. ugotovili, da dečki za 
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učiteljevo pozornost vztrajajo toliko časa, dokler je ne dobijo, za pridobitev pozornosti pa 

uporabijo različne tehnike, medtem ko deklice hitreje obupajo in posledično izgubijo 

interes za učno uro (prav tam). Kljub temu, da so bile raziskave izvedene z 

osnovnošolskimi otroki, pa lahko ugotovitve prenesemo tudi na kasnejše predšolsko 

obdobje. Namreč stopnja socialnega razvoja otrok je v kasnejšem predšolskem obdobju 

primerljiva z obdobjem v zgodnji osnovnošolski dobi. Obenem pa so usmerjene dejavnosti, 

ki jih v vrtcu izvajamo z otroki, po nekaterih lastnostih podobne šolski učni uri. 

V šoli je bila opravljena še ena raziskava, v kateri so snemali učitelje in njihove izvedbe 

učne ure. Kot so pokazali izsledki, dečki dobijo mnogo več informacij o lastni uspešnosti 

pri nalogah kot deklice, bodisi gre za kritiko bodisi pohvalo. Informacije glede nalog, tako 

kritike kot pohvale, spodbujajo otroke k razmišljanju in s tem povečujejo možnosti za 

njegovo uspešnost in napredek. Učitelji so v raziskavi rekli, da naloge deklic raje 

komentirajo v povprečnem okviru, saj se bojijo njihovega odziva, tj. razburjenja in joka, 

ter zaradi tega ne podajo niti hude kritike niti pohvale. Zanimiva je tudi ugotovitev, da se 

učitelji ne zavedajo, kakšne razlike delajo med otroki. Po skupnem pregledu posnetkov je 

bila večina učiteljev nad svojim ravnanjem presenečena. Da delajo razlike med dečki in 

deklicami so opazili šele ob ogledu posnetka (Sadker, Sadker in Zittleman, 2009).  

Kaže, da se učitelji drugače odzivajo tudi na videz učencev – glede na to, ali gre za deklico 

ali dečka. Deklicam namreč namenjajo veliko več komplimentov za videz, za komentiranje 

pa porabijo več časa. V primeru, da komentirajo videz dečka, le-tega hitro povežejo z 

namembnostjo in storilnostjo ali pa temo razvijejo naprej na učenje, medtem ko je videz 

deklice sam sebi namen. Na primer, deklica pristopi k učiteljici in ji pokaže svojo novo 

verižico – učiteljica ji reče, da ima lepo verižico in da je danes zelo lepa; ko k učiteljici 

pristopi deček z novimi teniskami, mu pravi: »Stavim, da boš z njimi lahko skakal zelo 

visoko« (prav tam, str. 75). Med več kot 400 odgovori osnovnošolcev z različnim 

kulturnim in ekonomskim ozadjem, glede tega, kaj je najboljše pri »biti ženskega spola«, je 

bil na prvem mestu zunanji videz. Razlogi so bili, »biti lepa je pomembno, saj mi pomaga 

dobiti potrditev ljudi«, ali pa »zaradi popolnega videza se počutim lepo in vredno« (prav 

tam, str. 75). Takšne utemeljitve nam pokažejo, da pri dekletih iskanje potrditve in 

vrednosti temelji na videzu. 
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Spolna segregacija pa se ne pojavlja samo izven učilnice, vendar tudi znotraj le-te, saj za 

isto mizo, ali pa celo na isti strani učilnice, sedijo otroci istega spola, učitelji pa v takih 

primerih običajno ne posredujejo. Spolna segregacija ima v učilnici velik prispevek k 

ženski nevidnosti, saj učitelje pritegnejo bolj zgovorni in moteči deli učilnice – se pravi 

deli, kjer so dečki. Tako lahko rečemo, da dečke učijo aktivneje in bolj direktno, medtem 

ko so deklice, kot tišji del učilnice, potisnjene v ozadje (prav tam). 

Vlogo vzgojiteljic kot strokovnih delavk v vrtcu so poudarili tudi v okviru projekta Enake 

možnosti spolov, kjer so vzgojiteljice pridobile znanje o različnih področjih, na katerih se 

(ne)enakost uveljavlja in se ozavestile glede zakoreninjenih diskriminatornih praks. Kot 

pedagoški kader bi morali biti na področju enakosti med spoloma dobro ozaveščeni, saj z 

izbirami, ki jih omogočamo deklicam in dečkom, spodbudami in prenašanjem vrednot, 

sooblikujemo spolno identiteto otrok. Obenem je ozaveščenost o stereotipnih vlogah in 

prepričanjih, ki jih imamo o ženskah in moških, še pomembnejša, saj se strokovne delavke, 

predvsem v predšolski vzgoji, tudi same srečujejo s spolno-stereotipno delitvijo dela 

(Zaključno vsebinsko poročilo projekta, b. l.). 

Odnos učitelja ali vzgojitelja do otrok ima veliko večji vpliv, kot se morda zavedamo. 

Izsledki številnih raziskav so pokazali, da je odnos učiteljev drugačen do deklic kot do 

dečkov, kar ima lahko precejšen vpliv na stanje oz. na različno uspešnost deklic in dečkov, 

interese ter pravzaprav tudi na njihovo vedenje. Preko interakcije z otroki učitelj/vzgojitelj 

pomembno vpliva tudi na oblikovanje njegove osebnosti. Če interakcija 

učiteljev/vzgojiteljev in deklic v večini primerov temelji na komentiranju njihovega 

videza, to poda pomembne informacije o pričakovanjih družbe o mestu žensk in 

pravzaprav tudi o dekličini prihodnosti. Tako dečki kot deklice se posledično sami 

postavijo v vloge, za katere učitelji/vzgojitelji sporočajo, da so jim namenjene. Četudi se 

morda zdi, da so neenakosti med spoloma odpravljene, pa nas omenjene raziskave 

opominjajo na zmotnost takšnega mišljenja. Gre namreč za tolikšno navajenost na stanje in 

na prakse tudi v šolskem okviru (ali vrtčevskem), da strokovni delavci sami zelo težko 

opazijo, s čim pravzaprav sami producirajo neenakosti.  
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2.7.2 Uradni dokumenti o vlogi vrtca  

Feministična gibanja so v preteklosti opozarjala na neenakopravnost med spoloma in se 

zavzemala za večje pravice žensk, kar je njihov položaj skozi desetletja dela počasi 

izboljševal. Sprva so jim bile pravice dodeljene le abstraktno, ker pa se v velikih primerih 

praktično niso udejanjale, se je pojavila zahteva po zakonodaji, ki bi urejala tovrstne 

problematike in bi kršitev pravic tudi ustrezno kaznovala. Ker so bile v preteklosti kršene 

tudi pravice otroka, se je zakonodaja uredila tudi na tem področju in postavila določila, ki 

zahtevajo spoštovanje pravic otroka na različnih področjih v predšolskem in kasneje v 

šolskem obdobju. Poleg drugih področij, kjer so pravice otroka lahko kršene, se 

zakonodaja ustavi tudi pri otrokovem spolu in poudarja, da so pravice enake za vse, ne 

glede na njihov spol. Poleg tega, da je spoštovanje vseh posameznikovih pravic njegova 

temeljna človeška pravica, sta ureditev zakonodaje in priporočila za ravnanje nujno 

potrebna tudi za doseganje večje enakopravnosti med spoloma. Kot smo omenili že v 

prejšnjih poglavjih, se neenakovrednosti pričnejo konstruirati že v otroštvu s samo vzgojo 

in odnosom odraslih do dečkov ter deklic. O tem, da so priporočila nujno potrebna, govori 

tudi Bela knjiga za vzgojo in izobraževanje. Kot je zapisano, so za učinkovitost pri 

preseganju neenakosti nujna gradiva, ki strokovne delavce usmerjajo in jim podajajo 

priporočila za spodbujanje enakosti oz. za preprečevanje reprodukcije spolnih neenakosti 

(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011). 

V nadaljevanju se bomo posvetili zakonodaji in različnim uradnim dokumentom, ki 

zajemajo predšolsko obdobje. Nekateri dokumenti, ki zaobjemajo tematiko pravic otrok, se 

ne vežejo eksplicitno na vrtec ali pa samo na predšolsko obdobje in se dotikajo več 

področij otrokovega življenja, ne samo spola, nekaj dokumentov pa se tiče eksplicitno 

izobraževanja in vzgoje. Takšna dokumenta sta Kurikulum za vrtce in Bela knjiga o vzgoji 

in izobraževanju, v njunem oviru pa se bomo osredotočili predvsem na področje enakosti 

spolov. 

Ključni dokument, ki posebej opredeljuje pravice otroka in služi kot vodilo za njihovo 

spoštovanje, je Konvencija o otrokovih pravicah. Konvencija zajema več področij 

otrokovega življenja, tudi spol, in nam mora služiti kot podlaga za vsakršno delo z otroki. 

V njenem 2. členu vsebinskega bistva posameznih členov je zapisano, da imajo »pravice 
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vsi otroci, ne glede na to, kateri rasi pripadajo, katerega spola so, kateri jezik govorijo; ne 

glede na njihovo veroizpoved, sposobnosti, prepričanje, premoženje ali poreklo« 

(Vojnovič, Otavnik in Pleško, 2009, str. 16). Tako opredeljene pravice otrok vključuje tudi 

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu, in sicer v okviru uresničevanja pravic otrok do enakih 

možnosti (Domicelj, Ferjančič in Pavlović, 1996).  

Glavni dokument za delo v vrtcu v Sloveniji je Kurikulum za vrtce. Tematika enakosti med 

spoloma je poudarjena tudi v Kurikulu in vrtcu veleva, naj ji posveča pozornost. Kurikulum 

pravi, da mora otrok pridobiti konkretne izkušnje glede temeljnih človekovih pravic in 

demokratičnih načel, in sicer predvsem preko vsakdanjega življenja, ko tudi sam dobi 

možnost za »razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti 

in nediskriminiranosti (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno 

konstitucijo ipd.)« (Bahovec, 1999, str. 49). Kurikulum vrtcu pripisuje pomembno vlogo, 

saj je za razvoj demokratične družbe potrebno, da otrok osvoji »osnovna pravila vedenja in 

komuniciranja, ki izhajajo iz pojmovanja svobode posameznika kot neomejevanja svobode 

drugih« (prav tam, str. 49), ob čemer razvija kritično mišljenje, s katerim bo lahko 

avtonomno presojal o različnih situacijah – tudi na področju enakosti med spoloma.  

Kurikulum vrtcu postavlja različne cilje in tematiko enakosti med spoloma vključuje v 

svojih priporočilih. Tako so na področju družbe zapisani cilji: 

 da bi otrok vrtec in družbo doživel kot okolje, v katerem imajo vsi enake možnosti 

za vključevanje, ne glede na njihov spol (ipd.), in da bi pri tem predvsem poslušal 

lastne notranje vzgibe za razvoj oz. ga zunanji faktorji pri razvoju ne bi omejili; 

 da bi otrok spoznal vrednote, na katerih temelji naša družba, se naučil kritičnega 

presojanja in pridobil zavedanje, da je sam kot del družbe lahko tudi del družbene 

spremembe; 

  otrok mora imeti v vrtcu »možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko 

med spoloma« (prav tam, str. 50); 

  da bi otrok s konkretnimi izkušnjami spoznal, da smo vsi ljudje, ne glede na našo 

različnost (tudi spol), pomembni pripadniki družbe, in bi se tudi sam naučil 

sprejemanja drugačnosti ter neomejevanja pravic drugih. 
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V Konvenciji je jasno opredeljeno, da so države, ki se ji zavežejo, pravice otrok dolžne 

priznati in spoštovati »brez kakršnegakoli razlikovanja, ne glede na raso, barvo kože, spol, 

jezik, veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, narodno, etnično ali družbeno poreklo, 

premoženje, invalidnost, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali 

zakonitega skrbnika« (Vojnovič, Otavnik in Pleško, 2009, str. 5), obenem pa so pred 

različnimi oblikami razlikovanja otroka dolžne tudi obvarovati. V Konvenciji obravnavajo 

tudi področje spola, saj so za izobraževanje otrok podane splošne smernice. Po njenih 

priporočilih, mora biti izobraževanje usmerjeno »k pripravi otroka na odgovorno življenje 

v svobodni družbi, v duhu razumevanja, miru, strpnosti, enakosti med spoloma in 

prijateljstva med vsemi narodi, etničnimi, narodnimi in verskimi skupinami in osebami 

staroselskega porekla« (prav tam, str. 11). 

Še en pomemben dokument, ki vrtcu podaja smernice za izboljšanje sistema vzgoje in 

izobraževanja v Sloveniji, je Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju. Pravičnost in enake 

možnosti sta v izobraževanju zelo pomembna in tudi Bela knjiga vključuje v Konvenciji 

omenjene pravice otrok ter poudarja enakost med spoloma v izobraževanju. Izobraževanju 

posebej postavlja cilj, da bi strokovni delavci v predšolskem, osnovnošolskem in 

srednješolskem obdobju razvijali otrokovo »zavest o enakopravnosti spolov« in da bi 

razvijali »enake možnosti obeh spolov«, s čimer bi stremeli tudi k izpolnitvi splošnega cilja 

za »razvijanje zmožnosti za življenje v demokratični družbi« (Krek, 2011, str. 17), med 

cilje osnovne šole pa dodaja »prispevanje k zmanjševanju razlik med spoloma na področju 

izobraževanja« (prav tam, str. 118). Pravzaprav je tematiki enakosti med spoloma v Beli 

knjigi namenjeno razmeroma veliko pozornosti, saj problematiko posebej oriše in ji nameni 

celo podpoglavje, v katerem opozarja na to, da je problem še vedno aktualen, trenutna 

enakovrednost spolov pa varljiva in navidezna. Namreč danes (ne)enakosti med spoloma 

marsikdo ne obravnava več kot vprašanje, saj se zdi, kot da je to področje že urejeno in 

diskriminacije odpravljene, mi pa smo tekom dela pokazali, da je takšno prepričanje daleč 

od resnice. Bela knjiga enakosti med spoloma ne opredeli le kot temeljno pravico človeka, 

vendar tudi kot »pedagoško vprašanje« (prav tam, str. 37). S tem poudarja vlogo in moč 

izobraževalnih ustanov in šolskega sistema, ki jo imajo na področju enakosti med spoloma, 

in vrtec ali šolo ter strokovne delavce predstavi kot pomembne agente, ki na (ne)enakost 

med spoloma vplivajo oz. jo konstruirajo. Izobraževalne ustanove bi morale premisliti 

vrednote, ki jih s kurikuli in učnimi gradivi prenašajo na dečke in deklice, saj s tem 
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ustvarjajo različne vzorce, ki prispevajo k (ne)enakosti. Kot piše v Beli knjigi, je 

pomembno, da se premišljanje o vrednotah začne že v vrtcu, saj se razlike in neenakosti 

pričnejo ustvarjati že zelo zgodaj. K razvijanju strpnosti, solidarnosti in medsebojne 

pomoči je potrebno stremeti že v vrtcu, saj se ravno s tem ustvarja demokratična družba. 

»Načelo razvijanja odgovornega odnosa do ljudi in okolja« se ne doseže le preko 

predajanja znanj na otroke, ampak predvsem z lastnim zgledom, kot npr. z organizacijo 

dela v vrtcu, kjer je poudarek na spoštovanju človekovih pravic (prav tam, str. 117).  

V Beli knjigi je posebej obravnavana tematika glede različne uspešnosti dečkov in deklic v 

šoli. Kot kaže, so v izobraževanju dekleta povprečno uspešnejše kot dečki, kar je vidno 

predvsem na višjih stopnjah izobraževanja, ob tem pa moramo poudariti, da se takšno 

stanje lahko z različnimi pogoji za deklice in dečke pričnejo ustvarjati že v vrtcu. V 

Sloveniji se povprečno več deklet vpiše na zahtevnejše programe izobraževanja, njihov 

šolski uspeh je povprečno boljši od uspeha fantov, na terciarni stopnji izobraževanja pa 

povprečno diplomira več deklet kot fantov. Kot kaže statistika, imajo dekleta prednost pri 

bralni pismenosti in mogoče je, da kulturni in vzgojni vzorci, ki so različni za dekleta in 

fante, posledično vplivajo na njihovo uspešnost v izobraževanju. Statistike in opažanja 

glede uspešnosti deklet in fantov niso tako nedolžna in kažejo na širši družbeni problem, ki 

pa ga je potrebno razrešiti strateško (prav tam, str. 38). Takšne statistične ugotovitve lahko 

pripomorejo k še večjim zavedanjem o pomembnosti, da začnemo z delom za enakost 

spolov že v vrtcu. 

Slovenija se je z namenom, da bi vključili in spodbudili enakost spolov tudi v politikah na 

lokalni ravni, v letih od 2001 do 2006 z Uradom za enake možnosti pridružila izvajanju 

projekta Pot k enakosti spolov. Kot eden izmed rezultatov je nastal priročnik Pot k enakosti 

spolov, ki podaja smernice in priporočila za okoliščine, s katerimi spodbujamo enake 

možnosti vseh, ne glede na spol. Priročnik zajema tudi področje šolstva, kjer opozarja na 

neenakosti, ki se reproducirajo skozi vzgojno-izobraževalne ustanove, in poudarja njihovo 

vlogo ter pomen. Sistem vzgoje in izobraževanja mora delovati tako, da obema spoloma 

omogoča enake možnosti in vzgaja ter izobražuje v veri, da bi spolne stereotipe in prisotne 

neenakosti med spoloma presegli oz. odpravili. Priročnik glede spodbujanja enakosti med 

spoloma poudarja ključno vlogo strokovnih delavcev v izobraževanju, ki morajo biti o 

problematiki dobro ozaveščeni in usposobljeni za podajanje vsebin preko izvajanja 
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različnih aktivnosti. Kot je zapisano, mora biti vidik enakosti spolov v načrtovani in 

izvedbeni kurikulum vključen kot cilj izobraževanja in kot smo že ugotovili, v slovenskem 

kurikulu tudi je (Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 

2007). 

Slovenija se je v okviru Evropske unije zavezala tudi Evropskemu paktu za enakost spolov 

in je poleg Nemčije ter Portugalske odpravo spolnih stereotipov opredelila kot enega izmed 

osrednjih izzivov pri vzpostavljanju večje enakosti med spoloma. Leta 2008 je bila 

organizirana konferenca Odprava spolnih stereotipov: Misija (ne)mogoče?, v okviru katere 

je bilo obravnavano tudi predšolsko obdobje, ki ima pomembno vlogo pri reprodukciji 

tradicionalnih spolnih vlog (Gortnar, 2008). Kot eden izmed rezultatov je bilo izdano tudi 

konferenčno poročilo, Elimination of gender stereotypes: mission (im)possible? : 

conference report , ki nam služi kot pomoč pri nadaljnjem delu s ciljem spodbujanja in 

vzpostavljanja večje enakosti med spoloma. 

Organizacija tovrstnih projektov in konferenc priča o tem, da se v vzgojno-izobraževalnem 

sistemu sledi smernicam Bele knjige, ki pravi, da je strokovnim delavcem na področju 

enakosti med spoloma potrebno zagotoviti možnost usposabljanja. V zakonodaji se 

pravzaprav na problem neenakosti med spoloma veliko opozarja oz. večjo enakost z 

različnimi določili in ukrepi spodbuja. Še vedno pa ni dovolj samo to, prav tako pa ni 

znano, koliko se na problem tudi v resnici v praksi opozarja. Tematiko bi bilo glede na 

priporočila potrebno obravnavati aktivneje, v okviru vrtca pa bi se moralo angažirati 

predvsem njegovo vodstvo. 

2.7.3 Prikriti kurikulum  

V vrtcu poleg načrtovanega in izvedbenega kurikuluma, glede na katerega vzgojitelji 

organizirajo dejavnosti in določajo cilje, poteka tudi prikriti kurikulum. Kljub temu, da 

njegovega izrednega pomena sprva ne opazimo, je pomemben vzgojni dejavnik in kontekst 

vsakdanjega življenja otrok v vrtcu. Prikriti kurikulum zajema različne elemente vzgojnega 

vplivanja na malčke oz. otroke. Njegovi elementi sicer niso posebej opredeljeni, vendar so 

kot posredna vzgoja mnogokrat celo učinkovitejši od neposrednih vzgojnih dejavnosti, 
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katerih cilji so opredeljeni v zapisanem kurikulu (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2008).  

Da bi bolje razumeli bistvo in pomen prikritega kurikula, moramo ta pojem na kratko 

objasniti. Prikriti kurikulum se nanaša na organizacijo vsakdanjega življenja v vrtcu oz. na 

skupek praks, postopkov in ritualov, ter na samo vsebino predšolske vzgoje. Pomen 

prikritega kurikula pomembno povečujeta njegova skritost in posreden vpliv v obliki 

vzgajanja in poučevanja (prav tam). Prikriti kurikulum se uveljavlja predvsem preko 

socializiranja in discipliniranja otrok v igri ter v vodenih, rutinskih in prehodnih 

dejavnostih. Otroci se v vrtcu identificirajo z vzgojitelji in vrstniki, zato le-ti pomembno 

določajo prikriti kurikulum, določajo pa ga tudi socialni odnosi in komunikacija med 

strokovno delavko/delavcem ter otroki, oblikovanje vrstniških skupin, socialno ozračje v 

skupini, poučevanje pravil in principov, ki jih malčki/otroci hitro prevzamejo, in vzgojna 

pričakovanja strokovnih delavk/delavcev, ki v ciljih kurikuluma niso posebej zapisana 

(prav tam). Razsežnosti prikritega kurikuluma so precej večje, kot se sprva zdi, in 

sorazmerno s tem tudi njegov pomen. Pravzaprav lahko prikriti kurikulum opredelimo kot 

vse, kar ni zapisano, vendar je del vsakdanjega življenja v vrtcu, vključujoč z navadami in 

vrednotami vzgojitelja ter njegovim načinom dela.  

V zadnjih 15 letih so strokovnjaki vedno bolj opozarjali na pomen prikritega kurikuluma in 

opravljenih je bilo precej raziskav, ki so pokazale, da njegovih dejavnikov ne moremo oz. 

ne smemo spregledati. Ravno nasprotno, potrebno jih je premišljeno in previdno umeščati 

v načrtovanje ter izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2008). Tudi Kurikulum za vrtce (1999) v nekaterih načelih vsebuje spoznanja o prikritem 

kurikulumu in njegovi pomembnosti, npr. v »načelu enakih možnosti in upoštevanja 

različnosti med otroki (npr. omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj 

vsakega otroka, upoštevanje individualnih razlik v razvoju  in učenju, upoštevanje 

skupinskih razlik, tudi glede na spol, in ustvarjanje razmer za njihovo izražanje)« ter 

načelo uravnoteženosti, ki se dopolnjuje z načelom izbire in drugačnosti (npr. »kurikulum 

mora zagotavljati aktivnosti na vseh področjih dejavnosti in hkrati spodbujati vse vidike 

otrokovega razvoja ter aktivno spodbujati in odpirati široko polje pravice do izbire in 

drugačnosti ter možnosti za poglobljen razvoj določenega vidika oz. področja«) (Bahovec, 

1999, str. 13).  
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O tem, da je prikriti kurikulum pomemben del pri spodbujanju enakosti spolov, govori tudi 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, ki ga postavlja celo kot temelj oz. bistvo pri 

vzpostavljanju enakosti med spoloma in kot »izhodišče za razmislek o 

(ne)diskriminatornih praksah« (Krek, 2011, str. 37). Ne le, da bi za spodbujanje večje 

enakosti med spoloma tematiko morali zajemati v sklopu različnih vsebin in informacij, ki 

jih predajamo otrokom, ampak tudi preko vsakdanjih praks in odnosov v vrtcu, se pravi iz 

vidika »interakcije, komunikacije, spodbud, pohval, organizacije časa, uporabe opreme 

ipd.« (prav tam, str. 37). 

Razumevanje razsežnosti prikritega kurikuluma je, glede na opisane značilnosti in dejstva 

o njem, ključnega pomena pri spodbujanju enakosti med spoloma. Zavedati se moramo, da 

imamo ravno vzgojitelji kot vzor velik vpliv na oblikovanje otrokove spolne identitete. 

Tudi sami se v večini primerov ne zavedamo kako stereotipi vplivajo na naše ravnanje, kar 

pomen prikritega kurikuluma poveča in ga še bolj poudari . Ne gre le za to, da bi si načrtno 

prizadevali za enakost med spoloma. V večji meri gre za naše vsakodnevno igranje 

stereotipnih vlog in za omejevanje s stereotipnimi pričakovanji.  

Prikriti kurikulum je področje, preko katerega otrokom predajamo pomembne informacije 

o svetu in družbi. Prikriti kurikulum so namreč tudi odnosi med deklicami, dečki in 

vzgojiteljico/em, pričakovanja, ki jih ima do njih in naloge, ki jim jih postavlja. Kot smo 

pokazali v prejšnjih poglavjih, se položaj deklic in dečkov razlikuje, kar prikritemu 

kurikulumu doda na vrednosti, saj je neenakost spolov globoko zakoreninjena in se kaže 

predvsem v vsakodnevnem življenju.  

2.7.4 Primeri praks   

Da si v Sloveniji prizadevamo za vzpostavitev večje enakosti med spoloma, med drugim 

priča dejstvo, da se vključujemo v različne projekte in organiziramo konference. V letih 

2008–2011 je potekal projekt, ki je obravnaval različne teme iz področja socialnih in 

državljanskih kompetenc. V okviru projekta so strokovni delavci iz področja izobraževanja 

preko predavanj in praktičnih delavnic pridobili znanje o podobnostih in razlikah med 

spoloma, najpogostejših spolnih stereotipih v družbi in njihovem izvoru ter mehanizmov za 

ohranjanje, o enakih možnostih za učence obeh spolov v izobraževanju in o pravičnosti v 



PEDAGOŠKA FAKULTETA LJUBLJANA                    Diplomska naloga 

 

Manca Sever: Oblikovanje spolne identitete v vrtcu in delo vzgojiteljic                        stran 62 

vrtcu ter šoli. Udeleženci so pridobili tudi splošno znanje o zgodovini političnega 

prizadevanja za doseganje enakih pravic žensk in moških, o feminizaciji poklicev, ki je na 

področju izobraževanja še posebej prisotna, o vlogi jezika pri vzpostavljanju (ne)enakega 

položaja žensk in moških ter o delitvi dela žensk in moških v družini in na delovnem mestu 

(Zaključno vsebinsko poročilo projekta, b. l.). Namen projekta je bil opozoriti strokovne 

delavce na problematiko neenakosti med spoloma, v njegovem okviru pa je bilo izdano 

tudi vsebinsko poročilo, v katerem je opisana in opredeljena uspešnost projekta ter 

smernice, glede na katere se lahko vzgojno izobraževalne ustanove ravnajo (prav tam).  

Na Danskem so z namenom, da bi vzpostavili večjo enakost med spoloma v vrtcu, izvedli 

projekt, s katerim do problema (ne)enakosti spolov pristopili iz različnih zornih kotov. K 

projektu so jo spodbudili rezultati švedske raziskave, ki kažejo na veliko prisotnost spolno 

stereotipnih pričakovanj vzgojiteljev do otrok, s projektom pa so želeli izzvati in omajati 

spolne stereotipe otrok ter vzgojiteljev v vrtcu. Rezultati danskih raziskav kažejo, da 

strokovni delavci sicer stremijo k spodbujanju dečkov in deklic k ne stereotipnim 

aktivnostim ter k njihovi skupni igri, vendar stereotipna pričakovanja vzgojiteljev še vedno 

prevladujejo. Cilj projekta je bil opozoriti strokovne delavce na problematiko (ne)enakosti 

med spolom, z namenom, da bi v vrtcu tako dečkom kot deklicam omogočili različne 

možnosti izbire in jih s tem spodbudili k razvijanju vseh kompetenc ne glede na omejitve, 

ki jim jih postavlja družba. V ta namen so: izvedli raziskavo, v kateri so ugotavljali, kako 

se vrtci soočajo z enakostjo med spoloma; izdali priročnik s konkretnimi primeri, ki vrtcu 

služi kot vodilo za delo na temo spolne enakosti v vrtcu in ga razposlali po vseh danskih 

vrtcih; izdali otroško knjigo, ki vzgojiteljem lahko služi kot uvod in motivacijsko gradivo v 

dejavnostih, v katerih lahko z otroki diskutirajo o stereotipnih pričakovanjih glede igre. 

Knjigo so poslali vsem danskim vrtcem in učinek prizadevanj ugotavljali s spremljevalno 

študijo. Opozorili so,  da njihov cilj ni bil, da bi dečki in deklice spolne vloge preprosto 

zamenjali, želijo jim omogočiti izbiro, ki bi bila tako za dečke kot deklice večja in 

svobodna (Gortnar, 2008). Izsledki takšnih raziskav, opis projektov in poročila o njihovi 

uspešnosti, skupaj z zmotami in nadaljnjimi predlogi za delo, so nam lahko v veliko pomoč 

pri iskanju poti, ki vodi k večji enakosti med spoloma. Eden izmed načinov, s katerim 

lahko spodbujamo večjo enakost med spoloma, je, da ozaveščamo že študente tekom 

njihovega pedagoškega izobraževanja. Kot primer dobre prakse iz tega področja lahko 



PEDAGOŠKA FAKULTETA LJUBLJANA                    Diplomska naloga 

 

Manca Sever: Oblikovanje spolne identitete v vrtcu in delo vzgojiteljic                        stran 63 

omenimo Norveško, kjer so predmeti s tematiko spola v pedagoškem izobraževanju 

obvezni (prav tam). 

Tudi na Švedskem že dolgo opozarjajo na problematiko (ne)enakosti med spoloma in si 

prizadevajo za izboljšanje stanja. Njihov prvi korak k enakosti spolov je bila kurikularna 

prenova, od leta 1990 pa so izvedli že veliko projektov na to temo. Sprva so se reševanja 

problematike (ne)enakosti med spoloma lotili predvsem preko ozaveščanja odraslih, ker pa 

prizadevanje ni prineslo vidnejših rezultatov, so pozornost usmerili na delo s predšolskimi 

in osnovnošolskimi otroci. Na področju vrtca in šole so izvedli že kar nekaj projektov, v 

okviru katerih so uporabili različne metode (posneli so vzgojitelje in otroke v vrtcu ter 

analizirali njihovo interakcijo; vzgojitelji so pisali refleksije o vsakodnevnih aktivnostih 

itn.). Z analizo so ugotovili, da so vzgojitelji, čeprav se tega niso zavedali, med dečki in 

deklicami delali razlike. Izsledki so vzgojitelje močno presenetili in jih motivirali za 

drugačen pristop ter delo, s tem pa se je pokazala tudi večja potreba po informiranosti 

glede problematike enakosti med spoloma (Bayne, 2009). V okviru projekta so uporabili 

več metod, nekatere pa bomo predstavili med priporočili.  

Kot kaže, se v Sloveniji problema neenakosti med spoloma sicer zavedamo, vendar imamo 

na tem področju še veliko odprtih možnosti. S problemom neenakosti se aktivneje 

ukvarjajo države, kot so Švedska, Danska in Norveška, ki jih lahko obravnavamo kot 

primer dobrih praks. Namreč omenjene države se s tematiko ukvarjajo že precej časa in so 

zato ugotovile tudi bolj in manj učinkovite načine ter poti, preko katerih se enakost med 

spoloma spodbuja. Zaradi tega je zelo pomembno, da se tudi sami opremo na njihove 

izsledke in priporočila. 

2.7.5 Priporočila  

Kot zadnje poglavje teoretičnega dela bi z namenom, da bi vzgojitelji ustvarili pogoje, ki 

omogočajo večjo enakost med spoloma, radi podali nekaj priporočil za delo v vrtcu,. 

Teoretična znanja in razgledanost na področju (ne)enakosti med spoloma so nujno 

potrebna za uvajanje sprememb na tem področju ter nam pri tem služijo kot podlaga. Še 

vedno pa vzgojitelji na svoji poti potrebujemo konkretna priporočila in usmeritve. V ta 

namen bomo v tem poglavju na kratko povzeli že prej omenjena priporočila strokovnjakov 
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glede področij, na katerih moramo biti posebej pozorni, in dodali praktične primere. Naš 

namen in želja sta spodbuditi vzgojitelje, da bi si kot cilj postavili deklicam in dečkom 

omogočiti izkušnje, ki ne potrjujejo samo stereotipov, vendar popeljejo našo in njihovo 

zavest tudi preko le-teh.  

Začeli bomo na začetku naše pedagoške poti in priporočili obravnavanje problematike 

enakosti med spoloma že tekom pedagoškega študija. Tudi v Beli knjigi različni 

strokovnjaki opozarjajo, da bi se v družbi z obravnavanjem problematike (ne)enakosti med 

spoloma razvijala občutljivost nanjo, saj bi s tem študente opozorili na aktualnost problema 

in jih spodbudili k razmišljanju ter samorefleksiji pri lastnem delu (Krek, 2011, str. 37). S 

tem bi lahko kasneje kot strokovni delavci kritično ocenili, na kakšen način morda sami 

prispevajo k neenakosti in bi bili bolj pozorni na to, kako lahko prispevajo k spodbujanju 

enakosti, iskanje poti pa bi jih morda spodbudilo tudi k nadaljnjemu izobraževanju. 

Trenutno lahko ocenimo, da študenti glede oblikovanja spolne identitete otrok tekom 

študija ne pridobijo dovolj znanj in do te tematike v tem času ne razvijejo ustrezne 

občutljivosti. Vendar problematika obstaja in z izražanjem potrebe po pravičnejši ureditvi 

družbe lahko spodbudimo izobraževalne ustanove, da nas na tem področju bolje podučijo. 

Tekom celotne diplomske naloge smo na več primerih in preko različnih teorij prikazali, 

kako pomembno je, da pogoje za demokratično družbo pričnemo ustvarjati že zelo zgodaj, 

se pravi že v predšolskem obdobju. Takšen pogled zagovarja tudi teorija spolnih vlog, ki 

pravi, da je za večjo spolno enakost potrebno resocializirati otroke v nesekstistične že v 

vrtcu ali šoli, in sicer s pomočjo oblikovanja neseksističnega vedenja vzgojiteljev/učiteljev 

in z uvedbo neseksističnega kurikuluma v vzgojno-izobraževalni sistem. Za resocializacijo 

otrok so predlagane tri strategije, in sicer uporaba neseksističnega govora, neseksističnih 

virov podajanja informacij in spodbujanje neseksistične igre (MacNaughton, 2006). Da bi 

vzgojitelji lažje prepoznali, kje odražajo seksistično vedenje in na kakšen način prenašajo 

spolne stereotipe, lahko v ta namen posnamejo (oni sami ali pa njihovi sodelavci) njihovo 

interakcijo z otroki. Sadker, Sadker in Zittleman (2009) npr. predlagajo, da snemamo 

interakcijo vzgojitelja (sodelavca) s točno določenim otrokom, medtem ko vodi vodeno ali 

vsakodnevno rutinsko dejavnost. Ob pregledu posnetkov smo pozorni na vzgojiteljeve 

odzive na deklice in dečke ter beležimo koliko pozornosti je povprečno namenil enemu 
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spolu in koliko drugemu. Tak način lahko uporabimo v vrtcu s sodelavci in skupaj 

prediskutiramo o napakah, ki jih delamo ter pošičemo rešitve.  

Tako v šoli kot v vrtcu lahko opazimo, da se otroci zelo pogosto ozirajo na svoje vrstnike 

in izbirajo dejavnosti ali igre glede na njihovo priljubljenost. Še posebej je značilno, da se 

otroci po področjih dejavnosti razdelijo glede na spol. Lahko se celo zgodi, da otroka 

določeno področje zanima, vendar je to področje za njegov spol stereotipno neprimerno in 

nima dovolj samozavesti ter poguma, da bi stereotipe presegel in se na tem področju 

udejstvoval. Zato je izrednega pomena, da otroke obeh spolov tako v izobraževalnih 

programih kot v športnih dejavnostih spodbujamo k sodelovanju na različnih področjih. 

Pravzaprav je otroku potrebno omogočiti in ga spodbuditi k razvoju v okviru njegovih 

zmožnosti brez omejitev, ki mu jih določajo zunanji vzorci (Resolucija o nacionalnem 

programu za enake možnosti žensk in moških, 2007). S podobnimi priporočili so deklice in 

dečke spodbujali ter jim aktivno pomagali tudi na Švedskem, in sicer na področjih, na 

katerih so otroci enega spola manj uspešni kot otroci drugega spola (Bayne, 2009).  

Različni strokovnjaki v zvezi z (ne)enakostjo spolov oz. s konstruiranjem razlik med 

spoloma, ki pripeljejo do neenakosti, opozarjajo tudi na velik pomen jezika oz. govora, ki 

ga uporabljamo v vsakdanjem življenju. Otroci se namreč jezika ravno v predšolskem 

obdobju najbolj učijo, jezik pa je povezan z oblikovanjem spolne identitete (Gelman, 

Taylor in Nguyen, 2004). Ne le, da moramo biti pozorni na naš govor, ampak tudi na izbiro 

literature, ki jo otrokom prebiramo, in sicer na njeno vsebino in sporočilnost. Knjige, ki jih 

z otroki beremo, oblikujejo njihovo znanje in vedenje oz. znanje ter vedenje generacij, ki 

prihajajo. Manj je verjetno, da se bodo otroci omejevali s stereotipi, če bodo brali o ljudeh 

v ne-tradicionalnih vlogah, ne glede na to, da so v manjšinah. Že samo stik s takšnimi 

podatki poda veliko verjetnost, da bodo otroci začutili prispevek teh skupin in jim dali 

mesto v družbi. V šolski literaturi namreč še vedno prevladujejo moški liki, ki spreminjajo 

zgodovino, so aktivni, ustvarjalni, pogumni, ambiciozni in radovedni – medtem ko se za 

ženske v literaturi zdi, kot da so odvisne, pasivne, boječe, so žrtve in imajo omejeno vlogo 

v svetu ter vpliv nanj (Sadker, Sadker in Zittleman, 2009). Predstavitev ali odsotnost likov 

v zgodbah imajo kot model vrednot družbe pomembno vlogo pri oblikovanju otrokove 

identitete, spolni stereotipi in pomanjkanje ženskih likov v zgodbah pa negativno 

prispevajo k otrokovem razvoju. Zakoreninjene prakse, ki se kažejo v zgodbah, lahko 
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posledično omejijo tudi karierna prizadevanja deklic in dečkov, uokvirijo njihov odnos do 

njihovih bodočih starševskih vlog in celo vplivajo na njihove osebne lastnosti ter 

samovrednotenje (prav tam). Zato je izredno pomembno, da vzgojitelji preverijo, kakšno 

literaturo in vsebino otrokom predajajo. Knjige lahko uporabijo celo v prid spodbujanja 

enakosti med spoloma in z zgodbami pokažejo, da spolne vloge in stereotipi niso 

samoumevni ter se jih da preseči. Tako lahko otrokom prebirajo tudi literaturo, ki seže 

izven ustaljenih vzorcev spolnih vlog in stereotipov. 

Da bi odnose med deklicami in dečki ter položaj enih in drugih bolje razumeli, bi bilo 

morda najpametneje dobiti informacije kar iz prve roke, se pravi od otrok. Otroke bi bilo 

potrebno v uvajanje sprememb bolj vključiti, saj nam lahko veliko povedo o tem, kaj je 

zanje sprejemljivo, pravično in varno (MacNaughton, 2009). Ne samo, da nam odgovori 

otrok lahko služijo kot vodilo in usmeritev, še pomembneje, lahko nam celo osvetlijo 

njihove razloge za trenutna razmerja med deklicami in dečki. Poznavanje razlogov lahko 

celo prepreči, da bi v sicer dobri veri dečke in deklice postavili v situacije, ki bi bile zanje 

prej škodljive kot koristne. Jasna razločitev med spoloma je namreč za otroke pomembna 

predvsem zato, da vedo, katera igra je zanje varna in pravična ter katera ni. Pri tem ima 

vzgojitelj nadvse pomembno vlogo, saj mora v različnih situacijah otroke podpirati in 

poiskati strategije, ki nadlegovanje med njimi izzivajo, postaviti pa jim mora eksplicitna 

pravila (prav tam). Vzgojitelj naj v mislih ohrani, da njegova glavna naloga v prvi vrsti ni 

spreminjanje mišljenja otrok glede spola, vendar predvsem zagotavljanje varnega in 

pravičnega okolja v skupini. O tem, kaj takšno okolje otrokom zagotavlja, naj se pogovarja 

z otroki, aktivno naj se vključi v njihovo igro ter odnose in naj otrokom pove, kaj je prav in 

kaj narobe. Seveda pa se bo med svojim delovanjem soočal z različnimi izzivi, saj dečki in 

deklice pravičnost in varnost drugače obravnavajo ter doživljajo (prav tam). Kljub temu pa 

lahko vzgojitelj pridobi precej informacij, ki bodo tako njemu kot družbi pomagale na poti 

k enakosti spolov. 

V Kurikulumu za vrtce je podanih nekaj primerov dejavnosti, ki vključujejo tematiko spola 

in spolnih vlog. Med primeri dejavnosti za obe starostni obdobji je navedeno, da mora 

otrok v vrtcu »pridobivati konkretne izkušnje z menjavanjem vlog, povezanih z razliko 

med spoloma (menjavanje vlog v spolno specifičnih igrah in dejavnostih, ki vključujejo 

domače delo, negovanje otrok, različne poklice itn.)« (Bahovec, 1999, str. 52). V drugem 
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starostnem obdobju morajo otroku pedagoški delavci omogočiti možnost, da »sodeluje v 

pogovorih o predsodkih, stereotipih, modnih trendih, reklamah itn.« (prav tam, str. 53). 

Otroci se lahko s tematiko seznanjajo preko načrtovanih aktivnosti in projektov, morda še 

najuspešnejši način pa je, da so vzgojitelji v vsakdanjem življenju pozorni na situacije, ki 

vključujejo temo (ne)enakosti med spoloma in jih izkoristijo za pogovor. V vrtcu bi morali 

biti bolj pozorni tudi na igrače, ki jih imajo otroci na voljo. Na Švedskem so v okviru 

različnih projektov s tematiko enakosti med spoloma priporočili odstranitev specifičnih 

spolno stereotipnih igrač (Bayne, 2009). Sami pa se ob tem sprašujemo, ali je bolje, da z 

izločanjem takšnih igrač obstoj in prisotnost spolnih stereotipov ignoriramo ali da 

specifične spolno stereotipne igrače ohranimo in se z otroki o njih iskreno pogovarjamo, s 

tem pa jih morda tudi presegamo.  

Dejavnosti, ki jih lahko izvajamo skupaj z otroki, so tudi klasifikacije več vrst, npr. 

sortiranje slik ljudi po spolu in poklicu, ki se po strukturi razlikujejo od binarnih 

kontrastov. To pomeni, da sortiramo tudi slike z osebami s poklici, netipičnimi za njihov 

spol. Tovrstne dejavnosti lahko vodijo k večji fleksibilnosti otrok in manjšem 

stereotipiziranju spola (Gelman, Taylor in Nguyen, 2004). Podobno so priporočili tudi v 

okviru projekta za enakost spolov na Švedskem, in sicer, da ženske in moški predstavijo 

poklice, ki se spolno-stereotipno po navadi ne povezujejo z njihovim spolom (Bayne, 

2009). Vzgojitelji se lahko pri tem najprej oprejo na starše in jih poprosijo za pomoč pri 

iskanju ljudi, ki opravljajo za njihov spol netipične poklice, te ljudi pa nato povabijo v 

vrtec. 

Priporočil za spodbujanje večje enakosti med spoloma je veliko in zajemajo obširno 

področje. Morda je zavedanje obširnosti problema in področij, kjer lahko ali ohranjamo 

neenakost ali pa spodbujamo enakost med spoloma, zastrašujoče. Vendar, če bolje 

pomislimo, nam ravno ta obširnost omogoči vrsto priložnosti za izboljšanje stanja. 

Najpomembneje bi bilo opozarjati na problem in obravnavanje tematike (ne)enakosti med 

spoloma že v okviru pedagoškega izobraževanja. Izrednega pomena je večje zavedanje o 

problemu na ravni vodstev vrtcev, ki bi morali organizirati ali se udeležiti raznih 

izobraževanj in s tem svojim delavcem omogočiti vpogled v problem ter znanje, ki je za 

izboljšanje stanja potrebno. Večje zavedanje prispevka in vloge vzgojiteljev, je mogoče 

doseči s tem, da se posnamejo (aktivnosti, rutinske dejavnosti ipd.) in o tematiki diskutirajo 
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s sodelavci. Vzgojitelji bi morali biti pozorni predvsem na uporabo govora, izbiro literature 

za otroke in igrač – v kolikor je pri slednjih dveh stopnja spolne stereotipnosti visoka, se je 

o tem z otroki potrebno pogovarjati. Mnenje otrok bi bilo potrebno bolj poudariti in 

spoštovati ter jih povprašati po njihovih pričakovanjih in občutkih. Priporočeno je tudi, da 

tematiko enakosti med spoloma vzgojitelji zavestno vključijo v aktivnosti in otrokom 

omogočijo izkušnje, s katerimi bi bili pričakovanja družbe sposobni preseči in bi se lahko 

se razvili v lastnem okviru zmožnosti ter želja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDAGOŠKA FAKULTETA LJUBLJANA                    Diplomska naloga 

 

Manca Sever: Oblikovanje spolne identitete v vrtcu in delo vzgojiteljic                        stran 69 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V  t eoret ičnem delu  naloge smo problem neenakosti med spoloma predstavili iz vidika 

nekaterih velikih avtorjev, ki svojega raziskovanja in razmišljanja niso omejili na točno 

določeno dobo ter področje posameznikovega življenja. S tem smo tematiko predstavili 

širše in opozorili, da jo je potrebno obravnavati celostno. V drugem delu smo se 

osredotočili na predšolsko obdobje in z dognanji številnih avtorjev na bolj praktičen način, 

predvsem preko rezultatov različnih raziskav, pokazali, kje je neenakost med spoloma 

najbolj očitna, preko katerih mehanizmov se udejanja in kateri dejavniki imajo največji 

vpliv na oblikovanje otrokove spolne identitete. Ker nas zanima področje vrtca, smo se 

temeljiteje lotili vpliva odraslih na oblikovanje spolne identitete otrok, še posebej 

vzgojiteljev in vrtca kot celote. Z namenom, da bi prispevali k izboljšanju stanja in 

spodbudili večjo enakost med spoloma, smo predstavili nekaj primerov dobrih praks in 

podali priporočila za delo.  

Različni teoretiki in raziskave pričajo o tem, da je stopnja spolnih stereotipov v družbi zelo 

visoka, zato nas je zanimalo, ali so teoretične predpostavke o stanju veljavne tudi na 

slovenskih tleh in kako je s prisotnostjo spolnih stereotipov pri otrocih v predšolskem 

obdobju. Veliko literature namreč razpravlja o stanju za obdobje osnovne šole in kasneje, 

ko je bilo izvedenih tudi največ raziskav, medtem ko je raziskav za preučevano temo v 

predšolskem obdobju, še posebej v Sloveniji, malo. Smo mnenja, da se otrokova osebnost 

in spolna identiteta pomembno oblikujeta že v zgodnjem otroštvu oz. v obdobju pred šolo. 

Kako se oblikuje, je izredno pomembno, saj se skupaj z oblikovanjem identitete otrok  

oblikuje tudi identiteta družbe, kar pomeni, da se s prenašanjem norm in vrednot konstruira 

tudi prihodnost družbe. Kot kaže, imajo na oblikovanje otrokove spolne identitete zelo 

velik vpliv njegovi starši in družina, vrstniki in prijatelji, mediji in šola oz. vrtec. Številni 

strokovnjaki opozarjajo na velik pomen izobraževalno-vzgojnih ustanov in poudarjajo 

njihov vpliv na oblikovanje otrokove spolne identitete ter posledično na (ne)enakost 

spolov. Kot smo pokazali, na problem neenakosti sicer opozarjamo tudi v Sloveniji in v 

okviru izobraževanja organiziramo ter se udeležujemo raznih projektov in konferenc. Na 

problem opozarjata in ga obravnavata tudi Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju ter 
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Kurikulum za vrtce, ki vrtec umeščata med pomembne akterje. Še vedno pa je glede na 

razsežnost problema tovrstnih projektov in izobraževanj za strokovne delavce zelo malo.  

Ker izhajamo iz področja vzgoje in izobraževanja, smo želeli vedeti, kako lahko sami 

prispevamo k večji enakosti spolov in s tem spodbudimo k bolj pravično urejeni družbi. Za 

začetek se nam je zdelo pomembno, da naredimo pregled stanja in ugotovimo stopnjo 

stereotipnega mišljenja slovenskih otrok v predšolskem obdobju. Z ugotavljanjem stanja 

smo želeli opozoriti na obstoj problema in tudi na to, da problem potrebuje več pozornosti, 

sam pregled pa bi nam v nadaljevanju na omenjenem področju omogočil tudi podajo 

morebitnih predlogov za delo. Opozoriti pa moramo, da je bila razsežnost raziskave 

premajhna za posploševanje na celotno slovensko okolje, kar tudi ni bil naš namen. Glavni 

namen je bil pridobiti oris stanja, poleg stopnje stereotipnega mišljenja pa nas je zanimalo 

tudi, na katerih področjih bi, v primeru njegove zaznave, lahko le-tega najbolj zaznali. Da 

bi ugotovili, ali je dejavnik vpliva tudi okolje, v katerem otrok živi oz. hodi v vrtec, smo 

raziskavo izvedli v dveh vrtcih – podeželskem  in mestnem . Sprva smo si za cilj 

postavili tudi ugotoviti vpliv, ki ga imata na stereotipno mišljenje otrok ozaveščenost in 

osebna stališča vzgojiteljic/vzgojiteljev. V ta namen smo oblikovali vprašalnik za 

vzgojiteljici skupin, kjer smo izvedli raziskavo, in ju prosili, naj ga izpolneta. Podatke smo 

sicer dobili, vendar analize nismo opravili. Presodili smo namreč, da sta obravnava in 

ugotavljanje stališč vzgojiteljic preobširno področje za »samo dodatek« ugotovitvam iz 

področja otrokovega mišljenja o spolu. Vsekakor pa bi bilo v prihodnje smiselno in tudi 

potrebno raziskati mišljenje vzgojiteljic, vendar bi bilo v ta namen raziskavo potrebno 

razširiti in se osredotočiti le na to področje.  

Želene podatke smo pridobili preko intervjujev, ki smo jih izvedli z otroki v vrtcu, starimi 

od pet do šest let. Način zbiranja podatkov preko intervjuja smo izbrali, ker nas je 

zanimalo njihovo mnenje in pogled. Ker je bil intervju nestandardiziran, smo tematiko 

lahko razvijali in s tem v problem prodrli globlje ter pridobili več informacij.  
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3.2 CILJI RAZISKAVE 

V skladu s predmetom naše raziskave smo si zastavili naslednja vprašanja: 

 V 1: Ali je stopnja stereotipnega vedenja povezanega s spolom v slovenskih vrtcih 

pri deklicah in dečkih v starosti od 5 do 6 let visoka? 

 V 2:  Na katerih področjih, v primeru zaznave stereotipne vedenja in mišljenja, 

lahko le-te zaznamo? 

 V 3: Ali je med dojemanjem spola mogoče zaznati razliko med podeželskim in 

mestnim vrtcem? 

 V 4: Ali stališča vzgojiteljev na področju enakosti med spoloma vplivajo na stopnjo 

stereotipnega mišljenja pri otrocih v vrtcu? 

3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

V skladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 H 1: Stopnja stereotipnega vedenja povezanega s spolom v slovenskih vrtcih je pri 

deklicah in dečkih pri starosti od 5 do 6 let visoka. 

 H 2:  Spolno stereotipno vedenje je mogoče zaznati predvsem v izjavah otrok o 

vrsti in načinu igre, skrbi za zunanji zgled in poklicnih željah. 

 H 3: V podeželskih vrtcih je mogoče zaznati večjo stereotipnost glede razlik med 

spoloma kot v mestnih. 

 H 4: Stališča vzgojiteljev na področju enakosti med spoloma vplivajo na stopnjo 

stereotipnega mišljenja pri otrocih v vrtcu, vendar le kot eden izmed faktorjev. 

3.4 METODOLOGIJA 

Podatke smo pridobili s pomočjo intervjujev, ki smo jih izvedli z otroki, starimi od pet do 

šest let. Intervjuje smo izvedli v dveh tipih vrtcev, v podeželskem in mestnem, zaradi lažje 

in bolj točne obdelave podatkov pa smo jih posneli z videokamero. Točnega podatka o 

kraju bivanja otrok nimamo, tako da dopuščamo možnost, da nekateri otroci prihajajo 

bodisi iz bolj ali manj podeželskega/mestnega okolja, kot je okolje samega vrtca, kar lahko 
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vpliva na ugotavljanje vloge okolja kot spremenljivke. Navedeno spremenljivko je težko 

izolirati tudi zaradi ostalih vplivov – tj. različnih vzgojiteljic, politike vrtca, prostorske 

opremljenosti oz. opremljenosti z igračami ipd. 

3.4.1 Raziskovalna metoda  

Metoda zbiranja podatkov je bil nestandardiziran individualni intervju oz. delno 

strukturiran dialoški intervju, izveden s pomočjo vprašalnika, ki nam je služil predvsem kot 

okvir in za ohranjanje rdeče niti. Z vsako izvedbo smo se s postavljanjem podvprašanj 

sproti prilagajali poteku in smeri intervjuja, s čimer smo skušali prodreti globlje v 

posamezne točke obravnavane teme, predvsem na področjih, kjer se nam je zdelo mogoče, 

obenem pa nam je uporabljena metoda pomagala tudi pri razreševanju morebitnih 

nesporazumov oz. napačnih razumevanj vprašanj. Prilagajali smo tudi dolžino intervjuja in 

le-tega prekinili, v kolikor se nam je to zdelo potrebno, saj se otroci razlikujejo v 

sposobnosti ohranjanja koncentracije. Pri večini intervjujev smo nekje v drugi polovici 

izvedbe zaznali padec otrokove koncentracije, kar prav tako vpliva na razumevanje 

vprašanj, oblikovanja odgovorov in posledično rezultatov raziskave. Navedenih težav smo 

se zavedali med klasifikacijo odgovorov in analizo ter na posameznih točkah glede na 

kontekst poskusili presoditi o verodostojnosti odgovorov.  

3.4.2 Raziskovalni vzorec  

Vzorec raziskave je bil neslučajnostni, in sicer namenski. Vanj smo zajeli skupno 16 otrok, 

osem deklic in osem dečkov, starih od pet do šest let, in sicer jih je bila polovica iz 

podeželskega vrtca na gorenjskem (Vrtec Radovljica, enota Brezje), druga polovica pa iz 

mestnega vrtca iz Ljubljane (Vrtec Ciciban, enota Mehurčki). Tako je bila naša glavna 

spremenljivka okolje, v katerem otroci živijo, čeprav moramo ob tem upoštevati tudi 

razlike med regijami.  

Opis vrtcev  

Podeželski vrtec je manjša enota vrtca na Gorenjskem in ima tri oddelke s skupno 55 

otroki, šest strokovnih delavk (vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic) ter kuharico, ki v vrtec 
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pride za dve uri na dan. Strokovnih pedagoških delavcev moškega spola v vrtcu ni, razen 

hišnik, ki vsak dan pripelje hrano. Vrtec ima manjše novejše igrišče s toboganom, 

plezalnimi orodji in z gugalnico. Nahaja se v zgradbi kulturnega doma, v neposredni 

bližini gasilskega doma, manjše pošte, knjižnice, več stanovanjskih hiš, polj in cerkve, saj 

je vrtec v kraju, kjer je večje katoliško središče; na svoji spletni strani se vrtec predstavlja 

»kot razširjena družina v majhni idilični vasi« (sneto s spletne strani Vrtca Radovljica). 

Telovadnice vrtec nima, na razpolago pa ima večjo dvorano kulturnega doma, ki se nahaja 

v isti stavbi, v katerem lahko izvajajo gibalne aktivnosti. V skupini, v katero so vključeni 

otroci, s katerimi  so bili izvedeni intervjuji, je skupno 21 otrok, od tega 11 deklic in 10 

dečkov, starih od pet do šest let. Vzgojiteljica, stara okoli 45 let in pomočnica vzgojiteljice, 

ki ima okoli 25 let, skupino vodita drugo leto. Igralnica je manjša, vanjo vstopimo preko 

klančine, ki je postavljena preko stopnic, in ima pet kotičkov: kotiček dom/družina, kotiček 

z družabnimi in miselnimi igrami, ustvarjalni kotiček, knjižni kotiček in naravoslovni 

kotiček. Po stenah so izobešeni izdelki otrok, v vrtcu pa si skupine delijo eno večjo 

umivalnico in stranišče.  

Mestni vrtec je enota bežigrajskega vrtca v Ljubljani, lociranega na obrobju mesta, vendar 

še vedno znotraj obvoznice, in ima osem oddelkov s skupno 120 otroki ter 17 strokovnimi 

delavkami in enim strokovnim delavcem. Vrtec ima razdelilno kuhinjo z dvema 

kuharicama (hrano vsakodnevno pripelje hišnik), ter je razdeljen na dva dela – na starejšo 

in mlajšo starostno skupino, ima manjšo telovadnico in večje igrišče s peskovnikom, 

gugalnicami, vrtiljakom in toboganom. V okolici vrtca so večje poslovne stavbe in 

stanovanjski bloki, sam vrtec pa je neposredno ob obvoznici. Vzgojiteljica skupine ima 

okoli 25 let, pomočnica vzgojiteljice pa okoli 45; prva je z njimi prvo leto, saj nadomešča 

porodniško odsotnost matične vzgojiteljice, s katero je pomočnica vzgojiteljice skupino 

vodila peto leto, kar pomeni, da je z večino otrok od njihovega prihoda v vrtec. Igralnica je 

približno enake velikosti kot v podeželskem vrtcu, s to razliko, da ima del prostora 

nekoliko ločen, kjer je urejen stalen kotiček dom/družina; v igralnici pa imajo še nestalne 

kotičke, in sicer knjižnega, prometnega in naravoslovnega. V igralnici so izobešeni izdelki 

otrok, ima pa tudi izhod na teraso, ki si jo tako kot stranišče in umivalnico deli s sosednjo 

skupino. 
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3.4.3 Postopek zbiranja podatkov  

Podatki so bili zbrani s pomočjo pol strukturiranega intervjuja, sestavljenega iz treh delov: 

v prvem delu smo se osredotočili na igro dečkov in deklic, v drugem na igrače in v tretjem 

na otrokovo dojemanje svojega spola. Zastavljena vprašanja, čas in dolžina intervjuja so 

bila vnaprej predvidena, vendar so se glede na situacijo prilagajala, kar nam je omogočilo 

večjo fleksibilnost in s tem tudi vpogled v sam raziskovalni problem. Intervju je bil 

opravljen v času, ko so otroci prisotni v vrtcu, in sicer v času pred ali po zajtrku, se pravi 

od 6.30 do 8.30 in od 9.00 do 11.00. Menimo, da čas kot spremenljivka nima večjega 

vpliva na rezultate. Intervjuji so bili izvedeni v ločeni igralnici ali. telovadnici, s čimer smo 

hoteli doseči čim bolj nemoteno izvedbo, kar pa nam ni vedno popolnoma uspelo. Med 

izvajanjem nekaterih intervjujev so bile prisotne motnje v obliki prihoda tretjih oseb, kar 

prav tako upoštevamo kot mogoč vpliv na odgovore otrok in posledično rezultate, saj je to 

ob trenutkih prekinilo pogovor in zbranost otrok zmedlo.  

3.4.4 Pripomočki  

V raziskavi smo uporabili vprašalnik s pol strukturiranim intervjujem, izvedbo pa smo 

posneli z avdiovizualnim sredstvom, videokamero. Snemanje nam je omogočilo bolj 

kvalitetno obdelavo podatkov in večji vpogled v nejezikovne prvine, ki spremljajo intervju. 

Za intervju smo pridobili pisno soglasje staršev, celoten proces zbiranja podatkov pa je bil 

izveden v skladu z zahtevami Zakona o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 

59/1999).  

3.4.5 Postopki obdelave podatkov  

Analiza je bila kvalitativna, in sicer je bil intervju prepisan dobesedno. Določene odgovore 

smo klasificirali in prešteli pogostost izbire takšnega odgovora v kategoriji dečkov in 

deklic. S tem bomo ustvarili zrcalno sliko, saj bodo morebitne razlike v odgovorih dečkov 

ter deklic izolirane in tako bolj opazne. Posamezne odgovore in primere, ki izstopajo, 

bomo posebej izpostavili. Pozornost bomo namenili tudi morebitnim težavam in 

pomislekom, s katerimi smo se srečali med izvedbo raziskave. 
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Vse intervjuje smo posneli z videokamero in vprašanja ter odgovore v intervjuju glede na 

posnetek dobesedno prepisali, ob čemer smo si zapisovali tudi mogoče nebesedne prvine. 

Ob vsakem intervjuju smo si označili izstopajoče dele z informacijami, relevantnimi za 

našo raziskavo. Po vsakem intervjuju smo si izpisali opombe o posnetku (dolžina in 

kakovost posnetka), naši izvedbi in stanju otrok ter kratko obnovo in poudarke o intervjuju.  

Analizo smo pričeli s klasifikacijo odgovorov v tabelo s pomočjo kategorij in kod, 

odgovore otrok pa smo ločili glede na spol in kraj vrtca. Nato smo kategorije še razširili in 

določili šest glavnih tem ter v okviru njih določili podteme, kjer smo odgovore otrok 

razvrščali glede na klasifikacijo strokovnjakov (igra), trditve otrok in glede na glede na 

odgovore na vprašanja. Odgovore otrok smo klasificirali glede na tip vrtca in glede na spol. 

Pri tem smo se ravnali glede na razlike v odgovorih in izbrali spremenljivko, glede na 

katero so bile razlike večje. Nato smo odgovore otrok, zbranih v tabelah, interpretirali 

skupaj s konkretnimi primeri oz. odgovori. 

3.4.6 Dodatni pomisleki in vplivi  

Med mogoče vplive na rezultate prištevamo tudi poznavanje in prisotnost izvedenca 

intervjuja pred samim izvajanjem, tj. mene. V vrtcu na Brezjah sem bila pred pričetkom 

izvajanja prisotna eno dopoldne, tj. sedem ur in sem bila zaradi odsotnosti pomočnice 

vzgojiteljice bolj vpeta v sam dnevni proces kot v vrtcu v Ljubljani, kjer sem pred izvedbo 

preživela samo eno dopoldne ob prisotnosti tako vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljice. 

Intervjuvance smo izbrali skupaj z vzgojiteljico skupine, ki otroke dobro pozna, kar 

vsekakor upoštevamo med pomembne faktorje vpliva na rezultate. Za večjo 

reprezentativnost in posploševanje rezultatov na celotno populacijo predšolskih otrok med 

petim in šestim letom bi morali povečati obseg intervjuvancev. Kriteriji za izbiro otrok so 

bili starost (med pet in šest let), spol otrok (skupno osem deklic in osem dečkov) in 

morebitne karakterne razlike otrok (mirni/živahni otroci). Na sproščenost otrok je poleg 

poznavanja izvedenca vplivala navajenost na in sposobnost komuniciranja z nepoznano 

osebo. Po izvedbi smo presodili o uporabnosti rezultatov in zavoljo tega dva intervjuja tudi 

izločili, saj od otrok nismo dobili odgovorov na zastavljena vprašanja. 
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Poleg navedenih faktorjev vpliva smo se med samo izvedbo srečali s kar nekaj pomisleki 

in težavami, ki pa so se končno izkazale za pozitivne, saj so pravzaprav opozorile na 

prisotnost mogočih drugih vplivov na rezultate. S tem merimo predvsem na, kot sem sama 

poimenovala, problematiko teoretične možnosti in praktične realnosti v zvezi z dogajanjem 

v vrtcu ter konkretnih in abstraktnih vprašanj, ki so bila za predstavljivost otrok v tej 

starosti morda nekoliko prezahtevna, a brez njih omenjene problematike sploh ne bi 

zaznali. Srečali smo se tudi s težavami otrok pri razumevanju določenih izrazov, možnostjo 

napačne interpretacije odgovorov intervjuvancev zaradi jezikovnih napak, oblikovanjem 

odgovorov intervjuvanca, ki le-te priredi oz. prilagodi glede na domnevna pričakovanja 

izvedenca intervjuja z namenom, da bi ustrezal oz. pravilno odgovoril ipd. Ne smemo 

pozabiti tudi na izvajalca intervjuja, na zaporedje vprašanj, postavljanje podvprašanj in 

samo konotacijo, telesno mimiko in gibanje med izvedbo ter sporočilnost le-teh, saj vsa 

prav tako vplivajo na intervjuvanca in posledično na rezultate. Več o pomislekih bomo 

povedali še med konkretno analizo rezultatov.  

3.5 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

Za večjo predstavljivost rezultatov smo med opisno analizo dodali tudi konkretne primere 

in odgovore otrok. Namen raziskave namreč ni bil le ugotoviti, kakšno je obstoječe stanje, 

temveč s tem, ko smo otrokom dovolili do besede, tudi povečati naše razumevanje in s tem 

iskati mogoče rešitve ter napotke za bolj kakovostno delo v vrtcu. 

3.5.1 Igra dečkov, deklic in skupne igre 

V spodnje tabele smo umeščali odgovore: o najljubši igri vprašanih otrok; o igrah, za 

katere so vprašani navedli, da se jih igrajo skupaj z otroki nasprotnega spola; o igrah, ki se 

jih igrajo dečki in deklice na splošno; o najljubših igračah vprašanih otrok; o igračah, za 

katere vprašani pravijo, da se z njimi igrajo dečki ali deklice; o igrah in igračah, s katerimi 

se otrok določenega spola noče oz. se ne igra; o igrah v kotičkih, ki zajema tudi igrače. 

Oblikovali smo tri široke kategorije, in sicer igro dečkov, deklic in skupne igre, vsaka pa se 

razdeli v podkategorije sedmih skupin iger, ki se otroci jih ali se jih ne igrajo. Odgovore 

smo klasificirali glede na spremenljivko tipa vrtca, tj. podeželsk i  oz. mestn i  vr tec . S 
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tem smo želeli poiskati morebitne razlike v odgovorih otrok glede na tip vrtca, kar bi 

pomenilo, da ima okolje kot spremenljivka vpliv na stanje. Primerjava odgovorov dečkov 

in deklic je pokazala, da razlik med spoloma ni, zato podatkov ne prikazujemo ločeno. Ker 

smo zaznali drugačno mnenje in odnos dečkov ter deklic do obravnavane teme, bomo na 

mestih, kjer se nam to zdi potrebno, v nadaljevanju dodatno navedli utemeljitve izbir 

dečkov in deklic. Navedeni dobesedni transkripti iz intervjujev so označeni poševno, naša 

vprašanja ali komentarji pa so tudi podrčrtani (enako je v nadaljevanju pri drugih 

kategorijah). Na temo igre je bilo možnih več odgovorov, mi pa bomo navedli 

najpogostejše izbire. 

3.5.1.1 Igra dečkov  

Najprej bomo predstavili odgovore otrok glede igre dečkov.  

Tabela z rezultati 

TRDITEV 
VRSTA IGRE ŠTEVILO ODGOVOROV (glede na tip vrtca) 

Podeželski vrtec Mestni vrtec 

Dečki se igrajo 

… 

Ustvarjalnih iger 3 2 

Iger na temo iz tipično 

dekliških risank 

2 

 

1 

Iger na temo iz tipično 

deških risank 

7 

 

6 

 

Družabnih in miselnih 

iger 

6 1 

Gibalnih iger 2 3 

Iger vlog 0 3 

Konstrukcijskih iger 3 

 

8 

 

Iger vlog na temo 

dom/družina 

(kotiček) 

2 3 

 

Dečki se ne 

igrajo  … 

Ustvarjalnih iger 0 1 

Iger na temo iz tipično 

dekliških risank 

1 4 

Iger na temo iz tipično 0 1 
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deških risank 

Družabnih in miselnih 

iger 

0 0 

Gibalnih iger 2 0 

Iger vlog 0 1 

Konstrukcijskih iger 0 1 

Iger vlog na temo 

dom/družina 

(kotiček) 

6 2 

Tabela 3: Rezultati glede igre dečkov 

Interpretacija tabele z rezultati 

V podeželskem vr tcu  je kar sedem otrok reklo (deklice in dečki), da se dečki 

najpogosteje igrajo »igre na temo iz tipično deških risank« (igre Bablade, Batman, 

Spiderman, Bakugan ipd.), kjer igra po navadi vključuje igračo na isto temo risanke. Dečki 

so svojo izbiro najpogosteje utemeljevali s tem, da se v igri lahko bojujejo in da lahko 

zmagajo. S šestimi odgovori jim po pogostosti sledijo družabne in miselne igre, ki so bile 

obenem tudi najpogostejša izbira dečkov glede njihove najljubše igre v vrtcu in jo prav 

tako utemeljujejo z zmago ter bojem. S tremi odgovori jim sledijo konstrukcijske igre, kjer 

so otroci izbirali predvsem sestavljanke in ustvarjalne igre, kot je risanje. Kljub temu, da je 

risanje mogoča izbira dečkov za igro, je deklica B rekla: »Oni rišejo po fantovsko. Pa 

igrajo se po fantovsko, Batmane pa Spidermane«. Sledijo gibalne igre, kot so hokej in 

plezanje po igralih, z dvema odgovoroma. Igre na temo iz tipično dekliških risank sta 

omenila dva otroka, in sicer igro Winx, deček A pa je potek igre razložil takole: »Ja, mi se 

zunaj igramo Winxice, pa punce lovimo, potem jih pa zapremo, potem nam pa ne smejo 

uiti«. Glede igre dečkov sta bila dva odgovora za »igre vlog na temo dom/družina«, kamor 

smo šteli igro v kotičku in igro z dojenčki. Deček C je dotično igro omenil v kontekstu 

poleg svoje najljubše igre in igre deklic: »Zakaj imaš najraje igro Ba Blade? Zato ker greš 

skoz v boj. Ba Bladi se bojujejo? Ja, pa zbijajo se, pa premikajo. Deklice se pa ne marajo 

bojevat? Ne, one se pa punčke igrajo. Punčke? Pa dojenčke. Dojenčke imamo tudi v 

kotičku, pa jaz se tudi igram. Ker  imam doma bratca Janezka, rečem mojemu dojenčku 

Janezek«. Deklice so med drugim o igri dečkov povedale, da se igrajo fantovske zadeve in 
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»tiste igre, ki puncam niso všeč« (deklica C), radi pa imajo grde in temne stvari, deček C je 

rekel tudi, da imajo radi grozne stvari. 

V mestnem vr tcu  je največ otrok reklo, da se dečki igrajo konstrukcijske igre, predvsem 

lego kocke, saj so te igre omenili kar vsi vprašani otroci. Dečki pravijo, da se z lego 

kockami radi igrajo, ker lahko sestavijo kar hočejo, deček H pa je rekel, da se z lego 

kockami najraje igra, »ker so narejene za fante«. S šestimi odgovori sledijo igre na temo iz 

tipično deških risank, ki jih kot pogosto igro dečkov omenja tudi deklica G: »Katere igre 

se pa po navadi igrajo dečki? Jaz drugače ne vem. Bolj se igrajo te Ninjagote pa kostkote 

(Lego kocke)«; izbiro dečkov za igro Ninjagoti pa si razlaga z: »Zakaj pa misliš, da so 

fantom všeč Ninjagoti, če so pa hudobni in če ni nič prijaznega pri njih? Ne vem. Verjetno 

ker imajo pač fantje to radi« (opis igre »hudobni in nič prijaznega« je pred tem navedla 

sama). Za prvima dvema sklopoma iger, ki sta si po številu odgovorov blizu, so s tremi 

odgovori igre vlog (orli, gasilci ipd.), ki pa spominjajo na deške igre. Odgovor, ki se nam 

zdi vreden posebnega poudarka, je: »Katere igre se pa po navadi igrajo dečki? Mečevanje, 

pa streljanje, pa kaj takega« (deček G). Gibalne igre, kot so nogomet, kolesarjenje ipd., in 

igre vlog na temo dom/družina so prav tako dobile tri odgovore. Slednje je omenila deklica 

H, in sicer: »Fantje se pa ne ukvarjajo z dojenčki? Ne. Oni so zdravniki, pa oni skoz 

pregledujejo, pa skoz ima eden dojenček gripo, pa nekaj takega. A deklice pa ne morejo 

biti zdravnice? Še posebej one morajo biti mamice. Zdravnice pa ne morejo biti? Ne«. Z 

dvema odgovoroma sledijo ustvarjalne igre, pri katerih je bilo, enako kot v podeželskem 

vrtcu, omenjeno risanje »za fante«: »A risanje pa ni fantovska stvar? Ne. To je bolj za 

punce, samo fantje pa znajo že narisat kaj kar ni za punce« (deklica H). Družabne/miselne 

igre so, nasprotno kot v podeželskem vrtcu, dobile le en odgovor, kar priča o razliki med 

tipoma vrtcev. Prav tako en odgovor so dobile tipične dekliške igre, in sicer igra Mio in 

jaz: »Deček I se je enkrat že to igral, je igral ponija mamico« (deklica H). Otroci so med 

drugim o igri dečkov povedali: da se dečki igrajo fantovske zadeve; da ne vedo, kako se 

dečki igrajo, npr. »Jaz ne vem vsega, kako se igrajo deklice, kako se igrajo fantje, ne vem 

vsega« (deček F) – enako je omenila deklica G, ki je kasneje o igri dečkov povedala še: 

»… Oni se drugače sploh ne igrajo, oni samo tečejo po sobi. Vzgojiteljica pa tega ne 

dovoli, ker je jezna, če tečemo po sobi, ker to ni fajn. Lahko tečemo zunaj po igrišču«. 

Deček G je na vprašanje, s katerimi igračami se po navadi igrajo dečki, odgovoril »z 

legicami, s pištolami, pa z mitraljeskami«. 
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V nadaljevanju bomo navedli podatke o igrah, ki se jih dečki nočejo ali pa preprosto ne 

igrajo, ki smo jih dobili predvsem iz njihovih odgovorov o »igrah, ki se jih nikoli nočejo 

igrati« in iz odgovorov o igri deklic, kjer je bilo postavljeno podvprašanje »Ali se dečki 

lahko igrajo to igro?«.  

V podeželskem vr tcu  so med igrami, ki se jih dečki ne igrajo, daleč najvišje mesto 

zasedle igre vlog na temo dom/družina; sem spada tudi igra v kotičku dom/družina, kjer so 

predvsem igrače dojenčki. Razlogi otrok za to, da se dečki ne morejo igrati z dojenčki, so 

predvsem, da se z njimi igrajo deklice, deček A je rekel, da »zato, ker fantje niso punce«. 

Deklica B je svojo izjavo utemeljila z »zato, ker fantje ne rodijo dojenčkov« in dodala, da 

se deklice z dečki nočejo igrati, »ker dečki lahko uničijo njihovo igro«, tj. igro deklic, kar 

lahko prav tako upoštevamo kot morebiten razlog za to, da se dečki z dojenčki ne igrajo. 

Deklica B je še dodala: »Ampak v resnici imajo tako punce kot fantje »punčovske« reči, pa 

tudi fantje se igrajo v dom družina z nami«, to pa  lahko razlagamo s tem, da kljub 

pravilom, ki glede igre veljajo za dečke in deklice, le-ta niso fiksno določena in se jih 

otroci ne držijo striktno. Deklica C pravi, da se dečki z dojenčki ne igrajo oz. se deklicam 

lahko pridružijo samo v primeru, da je »eden deček še eden dojenček ali pa ati«. V 

kategoriji z dvema odgovoroma sledijo gibalne igre, kjer gre predvsem za osebno izbiro 

otrok o igrah, ki se jih nikoli nočejo igrati, npr. igra okamenela pamet itn.  

V mestnem vr tcu  je največ otrok reklo, da se dečki ne morejo igrati iger iz tipično 

dekliških risank (tako so odgovorili štirje otroci). Med tipično dekliške igre smo šteli igro 

na temo risanke Mio in jaz, kjer imajo glavno vlogo poniji, po katerih so izdelane tudi 

igrače. Deklica G meni, da se omenjene igre dečki ne morejo igrati, ker zanje v njej ni 

dovolj deških vlog, o tem, da bi dečki prevzeli vlogo ponija pa je povedala: »Nočejo. Zakaj 

ne? Zaradi tega, ker je to čudno. Pa še ne morejo biti poniji, ker nočejo. Oni hočejo bit 

Ninjagoti pa vse te stvari«; deček F pa pravi, da se s poniji dečki nočejo igrati, ker »so roza 

pa tako«. Med tipično dekliške igre štejemo tudi igro modna revija, ki se je dečki ne 

morejo igrati, »ker fantje niso punce« in »bi čudno zgledalo, pa tudi nočejo« (deklica G); 

igro s spominčico Fifi, za katero deklica H pravi, da se dečki z njo ne igrajo, ker: »Ona je 

punca (zelo hitro in prepričljivo). Kaj pa, če bi bila fant, bi se pa lahko? Ja, samo je pa 

punca. Potem se dečki lahko igrajo samo s tistimi igračami, ki so fantje? Ja, npr. Ninjagoti 

ali pa Batmani, ali pa Benteni«; omenjen je bil tudi frizerski salon. Dva otroka sta, da se 
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dečki ne igrajo iger vlog na temo dom/družina, omenila v splošnem okviru, deček G pravi, 

da se s punčkami preprosto noče igrati, »ker mu niso všeč«, deček H pa je dojenčke omenil 

kot igro, ki se je noče nikoli igrati, »ker so za punce«. En odgovor so v kategoriji dobile 

igre vlog, deček I je kot igro, ki se je nikoli noče igrati, omenil »ubijanje«; ustvarjalne igre, 

tj. »risanje«; konstrukcijske igre, kjer gre za Lego kocke Friends, »ki so samo za punce« 

(deček G); in tipične igre iz deških risank, kjer pa gre bolj za osebno izbiro igre, ki se je 

deček noče več igrati, ker se je igre naveličal. Med drugimi so otroci o igrah, ki se jih dečki 

ne igrajo, povedali, da se dečki nočejo igrati ničesar, kar se igrajo rade deklice (deček I), da 

se nočejo igrati z ničemer drugim kot z Lego kockami (deček G) in da se radi igrajo vse 

igre (deček F in I), vendar v tem primeru sta oba omenjena dečka kasneje naštela kar nekaj 

iger, ki jih ne marata. V tabeli manjka odgovor deklice I, saj v intervjuju ni omenjala iger, 

ki se jih dečki nočejo oz. ne smejo igrati.  

Kratek povzetek rezultatov 

V podeželskem vr t cu  so med dečki trenutno najbolj prisotne igre na temo iz tipično 

deških risank ter družabne in miselne igre, medtem ko so v mestnem vr tcu  prve prav 

tako pogosto omenjene, vendar pred njimi prevladujejo konstrukcijske igre. Med odgovori 

deklic in dečkov ni bilo pomembnih razlik, razlikujejo se le njihove utemeljitve, ki pa 

pričajo o njihovem odnosu do iger in do drugega spola ter ustvarijo nekakšno zrcalno sliko. 

Zanimive so ugotovitve o igrah, ki se jih dečki ne igrajo, in sicer so v podeželskem 

vr tcu  pogosto omenjene igre vlog na temo dom/družina, medtem ko so v mestnem 

vr tcu  pogosto omenjene igre na temo iz tipično dekliških risank, kar lahko povežemo s 

popularnostjo iger med deklicami glede na vrtec in urejenostjo igralnice. 
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3.5.1.2 Igra deklic  

Z otroki smo se pogovarjali o tem, katere igre se igrajo deklice.  

Tabela z rezultati 

TRDITEV VRSTA IGRE ŠTEVILO ODGOVOROV (glede na tip vrtca) 

Podeželski vrtec Mestni vrtec 

Deklice se igrajo 

… 

Ustvarjalnih iger 1 0 

Iger na temo iz tipično 

dekliških risank 

3 6 

Iger na temo iz tipično 

deških risank 

0 0 

Družabnih in miselnih 

iger 

3 1 

Gibalnih iger 1 3 

Iger vlog 0 4 

Konstrukcijskih iger 2 1 

Iger vlog na temo 

dom/družina 

(kotiček) 

8 

 

6 

Deklice se ne 

igrajo … 

Ustvarjalnih iger 0 0 

Iger na temo iz tipično 

dekliških risank 

0 0 

Iger na temo iz tipično 

deških risank 

3 5 

 

Družabnih in miselnih 

iger 

1 0 

Gibalnih iger 3 2 

Iger vlog 0 2 

Konstrukcijskih iger 3 5 

Iger vlog na temo 

dom/družina 

(kotiček) 

0 0 

Tabela 4: Rezultati glede igre deklic 
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Interpretacija tabele z rezultati 

V podeželskem vr tcu  so otroci, tako je namreč odgovorilo vseh osem, najpogosteje 

odgovarjali, da se deklice igrajo igre vlog na temo dom/družina, tj. igra v kotičku z 

dojenčki in punčkami ter igro, da so mamice. Deklica A je rekla, da se deklice igrajo 

»samo« z dojenčki, deklica B je izbiro, da se najraje igra z dojenčki, utemeljila z »zato ker 

so lepi, jih imam tako rada«, deklici D pa je dojenček najljubša igrača, ker ga lahko hrani, 

vzame s seboj k babici in lahko z njim spi. Dečki so o igri deklic povedali, da jih je 

»največ nabasanih v dojenčkih« (deček A); deček C je igro z dojenčki omenil v sledečem 

kontekstu: »A deklice se pa ne marajo bojevat? Ne, one se pa punčke igrajo. Punčke? Pa 

dojenčke«; deček D je rekel, da se deklice igrajo »s knjigami in punčkami, pa nič več«.  

Daleč za odgovorom, ki je zasedlo prvo mesto, so s tremi odgovori igre na temo iz tipično 

dekliških risank in družabne ter miselne igre. V sklopu prvih je najpogosteje omenjena igra 

Winx, za katero deklica B pravi, da je njena najljubša igra, »ker imajo Winxice krila, 

rešujejo ljudi in pomagajo«. Med družabnimi in miselnimi igrami so bile najpogosteje 

omenjane igre Človek ne jezi se, ki jo je kot svojo najljubšo igro navedla tudi deklica C, in 

sicer zaradi zmage. Konstrukcijske igre sta omenila dva otroka, in sicer je deček C rekel, 

da se deklice skupaj z njim igrajo družino z lego kockami, deklica B pa je omenila 

sestavljanko z metuljčkom. En odgovor so dobile gibalne igre, deček D je omenil, da se 

deklice »igrajo in učijo drugačno plezanje«, tj. plezanje na nižjo ograjo, in ustvarjalne 

igre, saj je deklica A je kot svojo najljubšo igro navedla plastelin, »ker lahko iz njega 

veliko naredi«. V kontekstu igre deklic noben otrok ni omenil iger na temo iz tipično 

deških iger in iger vlog. Deček A je rekel, da se lahko deklice igrajo vse igre, vendar je 

kasneje za kar nekaj iger navedel, da se jih ne igrajo. Deklice so med druge utemeljitve 

izbir najljubših iger navedle zabavo, rekle so tudi, da imajo rade lepe in dekliške stvari oz. 

igrače. 

V mestnem vr tcu  si s šestimi odgovori prvo mesto delijo igre na temo iz tipično 

dekliških risank in igre vlog na temo dom/družina. Med prvimi se najpogosteje pojavlja 

igra Winx, za katero deklica G pravi, »da je prijazna igra«, najraje pa jo ima, ker »Winxice 

letijo« in ker v Kinder jajčku dobi igračko Winx; omenjene so še Barbike ter poniji iz 

risanke Mio in jaz; med drugimi je najpogostejša igra z dojenčki in s punčkami, kjer so 

deklice mamice, omenjena je bila tudi igra v kuhinji. Deklica H je povedala, da se deklice 
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igrajo: »Z dojenčki, one so lahko v vrtcu v kotičku za hec mamice, pa z dojenčki se 

ukvarjajo, če je kakšen poreden. A fantje se pa ne ukvarjajo z dojenčki? Ne. Oni so 

zdravniki, pa oni skoz pregledujejo. Ima eden gripo, pa kaj takega. A deklice pa ne morejo 

biti zdravnice? Še posebej one morajo biti mamice. Zdravnice pa ne morejo biti«. Deklica 

F pravi, da se najraje igra s plišastim medvedkom in da »se z medvedkom vedno igrata 

tako, da se igrata dojenčke«; deklica I je povedala, da se najraje igra v »tisti kuhinjici v 

kotičku, kjer so posodice in umivalnik«, o svoji najljubši igrači pa je povedala: »Eno 

punčko imam doma, ne ta pravo, igračo, pa mi je zelo všeč, se z njo najraje igram, pa tudi 

en voziček imam, pa se z njim igram«. S štirimi odgovori sledijo igre vlog, igre kot so 

pume, kužki ipd., in s tremi odgovori gibalne igre, kjer so bile omenjene igre kot je 

Čevljarčkov ples, Osliček kdo te jaha ter karate in tae kwon do, ki ga je omenil deček I: 

»Jaz hodim na tae kwon do. Pa deklice tudi hodijo tja? Ja, tudi, jaz sem videl eno, oziroma 

tri deklice, fantov je pa več in ne vem zakaj. Misliš, da se deklice ne marajo tepsti? Ja, tiste 

se«. Družabne in miselne igre je omenil en otrok, enako je s konstrukcijskimi igrami, 

natančneje z Lego kockami Friends (vrsta Lego kock); deček G je o igri deklic povedal, da 

se igrajo »s punčkami, z enimi takimi Lego Friends legicami, pa ne vem več« in da Lego 

kocke Friends »niso kot lego kocke za fante, ampak kot friends«, se pravi kocke za deklice. 

Iger na temo iz tipičnih deških iger ni omenil noben otrok. Po mnenju otrok so igre in 

igrače za deklice med drugim tudi »take kot so npr. riba, če je takole našminkana ji rečejo 

punca« (deklica H), igre za dečke in dečke pa določi tudi prisotnost vlog ženskega spola v 

igri in mnenje vzgojiteljice: »Kaj pa s to muco, se lahko z njo tudi dečki igrajo? Ja, ker jo 

je vzgojiteljica prinesla za vse. Ker je muca punca pa se lahko vsi z njo igrajo, ker je 

vzgojiteljica rekla. A če bi pa vzgojiteljica rekla, da se lahko samo punce z njo igrajo, bi se 

pa samo punce lahko igrale? Ja.« (deklica H). Kar trije otroci, od tega dva dečka, so rekli, 

da ne vedo, kaj se deklice igrajo, deček H pa je rekel, da se deklice igrajo »drugačne igre«.  

V nadaljevanju bomo navedli podatke o igrah, ki se jih deklice nočejo ali pa preprosto ne 

igrajo, ki smo jih dobili predvsem iz njihov odgovorov »o igrah, ki se jih nikoli nočejo 

igrati« in iz odgovorov o igri dečkov, kjer je bilo postavljeno podvprašanje »Ali se deklice 

lahko igrajo to igro?«.  
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Med igrami, ki se jih deklice ne igrajo, so bile s tremi odgovori v podeželskem vr tcu  

navedene tri vrste iger: konstrukcijske igre, gibalne igre in igre na temo iz tipično deških 

risank. Konstrukcijske igre (sestavljanke) so navedle kar tri deklice – deklica A je rekla, da 

se noče igrati »zelo težkih sestavljank«, deklica B se s sestavljankami »noče igrati, ko kdo 

goljufa«, deklica C pa je podobno kot prva rekla, da se s sestavljankami noče igrati, »ker 

so ji pretežke«. Kot igre, ki se jih nočejo igrati, so bile omenjene tudi gibalne igre, ki jih je 

deček D omenil v sledečem kontekstu: »Deklice ne plezajo? Ne, to deklicam ne pade na 

pamet. Zakaj pa misliš, da ne? Zato ker se lahko poškodujejo pa padejo, ali pa kaj takega. 

Ampak saj dečki lahko tudi padejo in se poškodujejo, pa vseeno plezajo. Ja, ampak oni so 

bolj močni, tako da takrat, ko se z nogami spustijo, ne morejo pasti. Ja, lahko se držijo. A 

so še kakšne igre, ki se jih samo dečki igrajo? Se visoko gugajo, punce pa ne«; gibalne igre 

so tudi zimski športi, kot je hokej, za katerega je Deček A rekel, da ga deklice ne igrajo. 

Prav tako tri odgovore so dobile igre na temo iz tipično deških risank. Deklica A je rekla, 

da se teh iger noče igrati, »ker so za fante«, deček C pa je omenil igro Ba Blade, in sicer: 

»To igro se lahko igrajo samo fantje, zato ker se deklice urežejo v vrvico in to boli, fantje 

pa se to pazijo. Ja to se fantje zelo pazijo. Pazijo, da se ne urežejo v vrvico? Ja. Zato ker to 

moraš vrvico potegniti in spustiti, potem pa moraš vrvico nazaj noter dobiti, da greš še 

enkrat v boj, zato ker to greš skoz v boj. A bojujejo se Ba Bladi? Ja, ko se zbijajo, pa 

premikajo. A deklice se pa ne marajo bojevat? Ne, one pa se punčke igrajo«. V kontekstu 

teme iger, ki se jih deklice ne igrajo, so en odgovor dobile družabne in miselne igre, vendar 

bolj v okviru konkretne situacije dečkov, ko se z njimi ni igrala nobena deklica. Noben 

otrok ni omenil ustvarjalnih iger, iger na temo iz tipično dekliških risank, iger vlog in iger 

vlog na temo dom/družina. Na splošno pa je nekaj otrok reklo, da se deklice ne igrajo iger, 

ki se jih igrajo dečki, in iger, kjer so samo deške vloge in ne dekliških. 

V mestnem vr tcu  si med igrami, ki se jih deklice ne igrajo, s petimi odgovori prvo 

mesto ponovno delita dva tipa iger, in sicer igre na temo iz tipično dekliških risank in 

konstrukcijske igre. Med prvimi je deček F omenil Batmana in Ironmana, s katerima se 

deklice ne igrajo, ker »je to za fante«, to pa zato, ker »sta onadva fanta, punce imajo pa 

rade punce«. Deklica G je povedala, da se noče igrati igre Ninjagoti,  ker »so nesramni in 

hudobni, v risankah pa ni nič prijaznega in ničesar za punce«, kasneje pa je dodala še, da 

bo, če bo mlajši bratec hotel gledati risanko Ninjago, ugasnila televizijo; ravno tako kot 

deklica G, tudi deklica H pravi, da se nikoli noče igrati Ninjagotov, »ker je to bolj igra za 
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fante, za punce pa je to lahko samo risanka in jo lahko samo gleda«, z dečki pa se te igre 

ne bi hotela igrati »niti slučajno«. Med konstrukcijskimi igrami so bile najpogosteje 

omenjene Lego kocke, in sicer se deklice z njimi ne igrajo »ker jih to ne zanima« (deček 

G), deček H pa je rekel, da se deklice z lego kockami igrajo včasih, vendar se večinoma 

nočejo, »ker so te lego kocke narejene za fante, ne pa toliko za punce«. Deček I pravi, da 

se deklice z lego kockami nočejo igrati, »ker ne marajo ničesar, kar imajo radi fantje«, 

pojasnil deklic na omenjeno temo pa nimamo. Temi iger, ki se jih deklice ne igrajo, z 

dvema odgovoroma sledijo gibalne igre, kot je nogomet, in igre vlog. Pri slednjih je deček 

H omenil igro »orli«, za katero pravi, da se je deklice »nočejo nikoli igrati, ker so one bolj 

za take stvari, drugačne«. Noben otrok ni omenil ustvarjalnih iger, iger na temo iz tipično 

dekliških risank, družabnih in miselnih iger ter iger vlog na temo dom/družina. Med 

drugim pa je deček G rekel, da se deklice nočejo igrati iger, ki vsebujejo nasilje, kot je 

mečevanje in streljanje, »ker jim to ni všeč«.  

Kratek povzetek rezultatov 

Rezultati o igri deklic glede na tip vrtca kažejo, da so v podeželskem vr tcu  daleč 

najbolj prisotne igre vlog na temo dom/družina, medtem ko si omenjene igre v mestnem 

vr tcu  delijo priljubljenost z igrami na temo iz tipično dekliških risank. Tudi tu so, enako 

kot pri vprašanju o igri dečkov, dečki in deklice odgovarjali precej podobno, razlikovale pa 

so se njihove utemeljitve, ki izražajo njihov odnos do dekliškega spola. Kljub razlikam 

med vrtcema, ki se kažejo glede igre deklic, se v obeh vrtcih igre gibljejo v okviru 

stereotipnih dekliških. Med igrami, ki se jih deklice ne igrajo, so se v obeh vrtcih 

najpogosteje pojavljale igre, ki se jih, glede na prejšnje ugotovitve, najpogosteje igrajo 

dečki. 
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3.5.1.3 Skupna igra dečkov in deklic  

Z otroki smo se pogovarjali tudi o tem, katere igre se lahko igrajo skupaj.  

Tabela s podatki 

TRDITEV VRSTA IGRE ŠTEVILO ODGOVOROV (glede na tip vrtca) 

Podeželski vrtec Mestni vrtec 

Dečki in 

deklice se 

skupaj igrajo 

… 

Ustvarjalnih iger 1 0 

Iger na temo iz tipično 

dekliških risank 

4 

 

3 

Iger na temo iz tipično 

deških risank 

0 0 

Družabnih in miselnih iger 7 2 

Gibalnih iger 0 3 

Iger vlog 1 3 

Konstrukcijskih iger 1 0 

Iger vlog na temo 

dom/družina (kotiček) 

1 5 

Dečki in 

deklice se 

skupaj ne 

igrajo … 

Ustvarjalnih iger 0 0 

Iger na temo iz tipično 

dekliških risank 

0 1 

Iger na temo iz tipično 

deških risank 

1 0 

Družabnih in miselnih iger 0 0 

Gibalnih iger 1 0 

Iger vlog 0 1 

Konstrukcijskih iger 0 0 

Iger vlog na temo 

dom/družina (kotiček) 

1 0 

Tabela 5: Rezultati glede skupne igre 

Interpretacija tabele rezultatov 

V podeželskem vr tcu  je največ otrok, kar sedem, reklo, da se deklice in dečki skupaj 

igrajo družabne in miselne igre, kot so spomin, človek ne jezi se ipd. Štirje otroci so 

omenili igre na temo iz tipično dekliških risank, in sicer igro Winx, vendar se to igro igra 
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več deklic kot dečkov, obenem pa je število dečkov, ki se igro lahko igrajo zraven, 

omejeno z dejanskim številom deških vlog v risanki. Deklica B je tako o igri povedala, da 

se zraven lahko igra le en deček, ki ima enako vlogo kot v risanki, ne more biti pa eden 

izmed »Winxic«, in dodala: »Kadar se punce s fanti ne želimo igrati, pa nas oni nočejo 

pustiti pri miru, se pretvarjamo, da imamo vrata in jih zapremo ter zaklenemo, nevidna a 

veš, ker jih sploh nimamo. Pa to deluje? Ne. Kaj pa potem naredite, ko ne deluje? Potem 

pa pospravimo kotiček, pa se moramo res z njimi Winxice«; Deklica C o igri pravi, da so v 

njej »trije fantje, pa sto punc«. Deček A pa po drugi strani pravi, da se v vrtcu igro Winx 

sicer igrajo, vendar se jo sam rad igra le v sledečem kontekstu: »Mi se zunaj igramo 

Winxice, pa punce lovimo, potem jih pa zapremo in nam pa ne smejo uiti«. Pravi tudi, da se 

za tak potek igre domenijo z deklicami in to ni nagajanje  ter da imajo v igri dečki vlogo 

»čarodeja črnega kroga«. Z enim odgovorom igram na temo iz tipično dekliških risank 

sledijo: igre vlog na temo dom/družina, deček C je omenil igro z dojenčki in punčkami v 

kotičku; ustvarjalni igri, kot sta risanje in izdelovanje iz plastelina; igre vlog, kot so Smrkci 

(»Smrkci so lahko fantje pa tri punce« (deklica C)); konstrukcijske igre, kot so sestavljanke 

in lego kocke (deček C je rekel, da se z njimi igrajo tako, da je v lego kockah »on ati, 

deklice so pa otroci«). Deček D je o igrah, ki se jih deklice in dečki igrajo skupaj, povedal, 

da se lahko igrajo »vse, kar si želijo«, deček A in deklica C pa sta rekla, da se skupaj lahko 

igrajo skoraj vse – kljub temu, da sta kasneje oba naštela nekaj iger, ki se jih iz različnih 

razlogov bodisi dečki bodisi deklice ne morejo oz. ne igrajo. 

V mestnem vr tcu  so največ odgovorov glede iger, ki se jih lahko igrajo skupaj, dobile 

igre vlog na temo dom/družina, saj jih je omenilo pet otrok. Otroci obeh spolov so za 

skupno igro najpogosteje omenjali igro v kotičku. Kot pravi deček G imajo tam »skodelice, 

tipkovnico, računalnik, pa ne vem več, tako veliko igrač je«, vendar dečeke je kasneje na 

vprašanje, »Katere igre se po navadi deklice in dečki tam skupaj igrajo?«, odgovoril s 

»pojma nimam«. Igro v kotičku je prav tako omenil Deček H, vendar ne igre z dojenčki, 

deklica I, ki je rekla, da se z dečkom igra »s kuhinjico, pa tudi tako se igrava, da kaj 

zlagava«, in deklica H, ki pravi, da se v kotičku otroci igrajo tudi z dojenčki, tako da so 

dečki zdravniki, deklice pa mamice (deklica H). Med igrami, ki se jih igrajo skupaj, so se s 

tremi odgovori znašle tudi gibalne igre, kot so Črni mož, Osliček kdo te jaha ipd. Enako 

število odgovorov so dobile tudi igre na temo iz tipično dekliških risank, kot je igra Winx, 

»kjer imajo dečki letala, deklice pa so Winxice«, in igre, kot so »Barbike, Miki Miške in 
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Winxice«, to so »igre za punce«, za katere deček I pravi, da se jih deklice in dečki lahko 

igrajo skupaj, vendar te igre njemu niso všeč. Igram na temo iz tipično dekliških risank 

sledijo igre vlog, s prav tako tremi odgovori, in sicer je deček H omenil, da se skupaj lahko 

igrajo orle, vendar se deklice nočejo, omenjene pa so bile še igre pume in dinozavri. Da se 

lahko skupaj igrajo družabne in miselne igre sta rekla dva otroka, in sicer je to igra, kot je 

Človek ne jezi se. Na obravnavano temo ni noben otrok omenil iger na temo iz tipično 

dekliških risank in konstrukcijskih iger. Med drugim pa so otroci povedali: da se dečki in 

deklice lahko skupaj igrajo »skoraj vse, samo igre Mio in jaz ne, ker je tam samo en fant in 

dve punci ter veliko ponijev« (deklica G); da se dečki in deklice igrajo »različne igre«; da 

jim »vzgojiteljica reče, kaj naj delajo ali se igrajo« (deklica G) – podobno je rekla tudi 

deklica H, in sicer: »Mici Šapko je vzgojiteljica prinesla za vse. Ona je punca, ampak se 

lahko z njo vsi igrajo, ker je vzgojiteljica tako rekla. Če bi pa vzgojiteljica rekla, da se 

lahko samo punce z njo igrajo, bi bilo pa tako? Ja«. 

Posebnih podatkov o igrah, ki se jih dečki in deklice skupaj ne morejo igrati, nimamo, saj 

konkretno o tem nismo spraševali vseh otrok, vseeno pa je bilo med intervjuji omenjenih 

nekaj iger., Med igre, ki se jih ne morejo igrati skupaj, lahko štejemo tudi igre, za katere so 

otroci rekli, da se jih igrajo dečki, deklice pa ne, in obratno, kljub temu, da tega niso 

izrecno rekli. Ker pa so bile te igre že omenjene v analizah zgornjih tabel, predvsem pri 

igrah, ki se jih dečki oz. deklice ne igrajo, več o igri z otroki nasprotnega spola pa bomo 

povedali tudi v nadaljevanju, jih ne bomo podrobno razlagali s komentarji ter 

utemeljitvami otrok, ampak samo našteli. 

V podeželskem vr tcu  so bile med igrami, ki se jih dečki in deklice ne morejo igrati 

skupaj, z enim odgovorom omenjene: igre na temo iz tipično deških risank, deček C je 

omenil igro z igračo Ba Blade; sledijo gibalne igre, pri katerih je deček D rekel, da dečki 

plezajo po igralih, deklice se pa »igrajo in učijo drugačno plezanje«; igra vlog, ki jo je 

temo dom/družina omenila deklica B, in sicer zato, ker »dečki uničijo igro deklic«. 

Ustvarjalnih iger, iger na temo iz tipično dekliških risank, družabnih in miselnih iger, iger 

vlog in konstrukcijskih iger na trenutno obravnavano temo ni omenil noben otrok. Skupno 

so na temo iger, ki se jih dečki in deklice ne igrajo skupaj, igre omenili samo trije otroci od 

osmih, in sicer dva dečka in ena deklica. 
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V mestnem vr tcu  so otroci omenili igre na temo iz tipično dekliških risank, in sicer igro 

Mio in jaz (ker je premalo vlog za dečke (deklica G)) in igre vlog (deček I je omenil 

rešilce, gasilce in policiste, ki se jih deklice nočejo igrati). Ustvarjalnih iger, iger na temo 

iz tipično deških risank, družabnih in miselnih iger, gibalnih, konstrukcijskih in iger vlog 

na temo dom/družina ni omenil noben otrok, prej omenjene igre pa sta navedla le dva 

otroka od osmih, in sicer en deček in ena deklica. 

Kratek povzetek rezultatov 

V podeželskem vr tcu  so v sklopu skupnih iger omenjene igre dveh tipov. Z visoko 

prednostjo odgovorov so to spolno nevtralne – družabne in miselne igre, nekoliko manj pa 

so omenjene igre na temo iz tipično dekliških risank. Kot kaže, si otroci tudi v okviru 

slednjih podelijo stereotipne vloge glede na spol. Predvidevamo lahko, da je igra Winx kot 

skupna igra najbolj priljubljena zato, ker ima, kljub temu, da je dekliška igra, še vedno 

dovolj deških vlog, ki dečke privlačijo. Kljub pomanjkanju podatkov pa so našo pozornost 

med igrami, ki se jih dečki in deklice ne igrajo skupaj, našo pozornost najbolj vzbudile igre 

na temo iz tipično deških risank. Kot kaže v slednjih ni dekliških vlog, kar lahko poleg 

tematike in narave tipično deških iger vpliva na to, da deklic ne privlačijo, s čimer pa se 

zmanjšajo možnosti za skupno igro otrok. V mestnem vr tcu  je med skupnimi igrami 

večji razpon – omenjeni so štirje tipi iger, kjer igre vlog na temo dom/družina sicer 

prevladujejo, vendar ne s tolikšno prednostjo kot pri podeželskem vr tcu . Tudi v 

mestnem vr tcu  so med skupnimi igrami omenjene igre na temo iz tipično dekliških 

risank in nevtralne igre, kot so igre vlog ter gibalne igre. Nasprotno kot v podeželskem 

vr tcu  družabne in miselne igre med skupnimi igrami otrok niso priljubljene v tolikšni 

meri. 

3.5.1.4 Delni povzetek rezultatov glede iger dečkov, deklic in 

skupnih iger 

Če povežemo vse pridobljene podatke o igri dečkov, deklic in njuno skupno igro glede na 

tip vrtca, so v podeže lskem vr tcu  kot skupna igra deklic in dečkov najpogosteje 

omenjene družabne in miselne igre, ki so obenem deležne tudi visoke stopnje 

priljubljenosti med dečki, med igrami, ki se jih dečki ne igrajo, pa so najpogosteje 
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omenjene igre vlog na temo dom/družina, ki je obenem najbolj priljubljen sklop iger med 

deklicami. Nasprotno so v mestnem vr tcu  igre vlog na temo dom/družina najpogosteje 

omenjene prav pri skupni igri dečkov in deklic, medtem ko med igro deklic ne zavzamejo 

absolutnega vodstva v priljubljenosti in ne kažejo očitnejših znakov nepriljubljenosti med 

dečki. Tako so v mestnem vr tcu  med igro dečkov najpogosteje omenjene konstrukcijske 

igre, ki so iz strani otrok iz mestnega vr tca  obenem obravnavane kot najpogostejše 

igre, ki se jih deklice ne igrajo. Iz tega lahko razberemo, da so pri otrocih izbire iger 

odvisne od njihovega spola in se glede nanj tudi izključujejo, kar ima obenem vpliv na 

skupno igro dečkov in deklic. Spol namreč pomembno določi posameznikovo osebnost in 

interese, obenem pa v družbi veljajo določena prepričanja o tem, kaj je za določen spol 

primerno. Kot družbena bitja smo nagnjeni k temu, da pričakovanjem ustrezamo, kar je pri 

otrocih potencirano, tako da lahko rečemo, da je izbira igre pri otroku v veliki meri odvisna 

od njegovega spola. Kljub temu, da smo med vrtcema zaznali razlike med igrami v 

kategorijah dečkov in deklic, se izbire večinoma gibljejo v okviru stereotipnih za določen 

spol.  

Pomembne razlike, ki so se pokazale med podeželsk im  in mes tn im vrtcem  glede igre 

dečkov, deklic in skupne igre, kažejo, da je izbira igre odvisna tudi od tega, kaj je v tistem 

času in kraju popularno, na kar pa ima močan vpliv tudi urejenost igralnice. Kot kaže je 

otrokova izbira igre v vrtcu v veliki meri odvisna od tega, kakšne igrače ima na voljo in 

kako so urejeni kotički. Tu ciljamo predvsem na kotiček dom/družina, saj se zdi, da je igra 

v tem kotičku v podeželskem vr tcu  le dekliška in izrazito ne deška, v mestnem  pa 

skupna. Razlog za tolikšno razliko najdemo v tem, da je kotiček dom/družina v 

podeželskem vr tcu  urejen tako, da je bolj privlačen deklicam, dečke pa odbija. Namreč 

večinoma vsebuje igrače, ki so med deklicami zelo priljubljene in so zanje stereotipno 

primerne, medtem ko za dečke niso. Nasprotno je v mestnem vr tcu  kotiček urejen tako, 

da vsebuje enako količino igrač tako za deklice kot za dečke, s čimer se izogne vtisu, da je 

kotiček izrazito stereotipno primeren za deklice. Iz tega lahko razberemo, da z urejenostjo 

prostora lahko določeno aktivnost, ki je obravnavana kot stereotipna, dečkom približamo 

in jo naredimo bolj dostopno ter privlačno. Zdi se sicer, da kotiček v mestnem vr tcu  

tako ni bil urejen namenoma, a to niti ni pomembno. Pomembna je ugotovitev, da je 

urejenost kotičkov povezana z igro otrok. Če je kotiček primerno urejen, to lahko otroke 

različnih spolov spodbuja k skupni igri. 
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Dečki in deklice so sicer o igri enih in drugih odgovarjali zelo podobno, kar še bolje potrdi 

verodostojnost pridobljenih podatkov, s svojimi obrazložitvami pa so potrdili stereotipe, ki 

jih imajo eden o drugemu, s čimer so ustvarili nekakšno zrcalno sliko. S svojim pogledom 

na spol morda otroci sami krepijo stereotipe znotraj skupine svojega spola in tudi znotraj 

skupine nasprotnega spola.   

3.5.2 Igra v kotičkih  

V vrtcu je tematska ureditev igralnice po kotičkih zelo pogosta. Ker so tematsko nekateri 

kotički urejeni tako, da vsebujejo igrače, za katere menimo, da jih otroci zaznavajo kot 

stereotipne za določen spol, smo otroke povprašali po tem, v katerem kotičku se igrajo 

najraje oni in dečki ter deklice na sploh. Odgovore smo klasificirali glede na podeželsk i  

in mes tn i  vr tec  ter glede na igro dečkov in deklic v posameznem kotičku. Odgovorov 

dečkov in deklic v posameznem vrtcu nismo ločevali, saj v kategoriji nismo zaznali razlik 

med odgovori otrok. Odgovore o igri v kotičkih smo obravnavali ločeno od igre dečkov in 

deklic, ker smo v tem okviru zaznali razlike, ki glede na urejenost prostora ter dostopnost 

igrač njihovo igro orišejo nazorneje. 

Obravnavanima vrtcema je skupen kotiček dom/družina, katerega urejenost in narava pa se 

med vrtcema zelo razlikujeta. V podeželskem vr tcu  je ta kotiček nestalen in se 

tematika v njem mesečno menja, je majhen ter pregrajen z manjšim regalom ter vsebuje 

malo igrač, ki pa so večinoma takšne, s katerimi se pogosteje igrajo deklice (dojenčki, 

vozički za dojenčke, nekaj lutk in reciklirana oblačila, predvsem krila in obleke za dekleta 

ipd.). V mestnem vr tcu  je kotiček stalen in velik, umaknjen iz prostora v manjšo sobo, 

povezano z igralnico ter vsebuje veliko igrač, s katerimi se igrajo otroci obeh spolov 

(dojenčki, kuhinja, plišaste igrače, stari fotoaparati, telefoni, in računalnik, kosi blaga in 

stara oblačila, večinoma krila in obleke, dva sedežna stola ipd.). Ostali kotički v 

obravnavanih vrtcih so tematsko različno urejeni, zato smo odgovore, ki se nanašajo nanje 

uvrstili pod »drugi kotički«. V podeželskem vr tcu  imajo poleg kotička dom/družina še 

nestalne kotičke, in sicer kotiček z družabnimi in miselnimi igrami (človek ne jezi se, 

spomin, sestavljanke ipd.), ustvarjalni kotiček, kjer imajo otroci na voljo papir in barvice, 

knjižni kotiček s knjigami o aktualnih tematikah in naravoslovni kotiček s terarijem, v 

katerem so paličnjaki. V mestnem vr tcu  imajo v skupini med nestalnimi kotički še 
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knjižni kotiček, prav tako z vsebino o aktualnih tematikah, prometni kotiček s preprogo z 

motivom ceste in naravoslovni kotiček. Podatka o tem, na koliko časa v nestalnih kotičkih 

v obeh skupinah menjajo tematiko, nimamo. 

Tabela z rezultati 

IGRA (glede 

na spol 

otrok) 

ODGOVOR ŠTEVILO ODGOVOROV (glede na tip vrtca) 

Podeželski vrtec Mestni vrtec 

Igra dečkov Kotiček dom / družina 3 7 

Drugi kotički 8 1 

Igra deklic Kotiček dom / družina 8 6 

Drugi kotički 1 0 

Tabela 6: Rezultati glede igre v kotičkih 

Interpretacija tabele z rezultati 

V podeželskem vr tcu  so otroci najpogosteje odgovarjali, da se dečki igrajo v »drugih 

kotičkih«, saj je tako odgovorilo vseh osem otrok. Najpogosteje so bili omenjeni kotički s 

konstrukcijskimi igrami (lego kocke, sestavljanke), kotiček z družabnimi in miselnimi 

igrami (Spomin, Človek ne jezi se), deklica B je navedla »kotiček z avtomobilčki«; deček 

D je rekel, da se dečki največ igrajo »V tistem … zunaj se največ dečkov igra. Kaj pa v 

igralnici, v katerem kotičku? Največ se igrajo pri listih, tam rišejo, pa jih največ porabijo, 

da tudi za mene in za punce ne ostane. Zato jih največ porabijo«. Deček A je bil pri 

vprašanju, v katerem kotičku se najraje igra, najprej zadržan in ni odgovoril, zato se je 

pogovor nadaljeval: »Katere kotičke pa imate v vrtcu? Samo enega z dojenčki. Samo tega 

imate? Ja. Kaj pa kotiček za ustvarjanje, za risanje, kotiček z igrami, s sestavljankami in 

igro Spomin? Ja, tam kjer so sestavljanke in Spomin, tam se jaz najraje igram«. Tudi 

deček B je najprej rekel, da ne ve, v katerem kotičku se najraje igra, saj imajo samo 

»kotiček z dojenčki«, vendar je kasneje povedal, da se najraje igra v »kotičku z igro 

Spomin«. Da se dečki igrajo v kotičku dom/družina so odgovorili trije otroci,: deček C je 

rekel, da se najraje igra z dojenčki v »dojenčkovem kotičku«, vendar se tam raje igra z 

dečki, za katere pravi, da se tudi sicer igrajo v omenjenem kotičku; deček B, je rekel, da se 

v kotičku včasih igra deček C. Deček A je o kotičku dom/družina povedal, da se dečki tam 
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ne morejo igrati, ker »fantje niso punce«, vendar je kasneje rekel, da se v kotičku z 

dojenčki včasih tudi sam igra in da mu deklice igro v tem kotičku »včasih pustijo, včasih 

pa ne« in da »ko želiš, prideš notri, pa je«; deklica D pa je rekla, da se dečki v kotičku 

dom/družina igrajo samo takrat, ko se gredo igro Winx. Dve deklici sta rekli, da se v 

omenjenem kotičku dečki ne igrajo.  

V mestnem vr tcu  so otroci najpogosteje odgovarjali, da se dečki igrajo v kotičku 

dom/družina, saj je tako odgovorilo kar sedem otrok od osmih. Deček H je o igri v 

omenjenem kotičku povedal, da se »tam lahko igraš s fotoaparati pa z računalniki, ampak 

to ne s tistimi ta pravimi, pa s kuhinjo se lahko igraš«, da »so tam za punce dojenčki… 

Približno vsem je najbolj všeč ta kotiček, ki se ne prestavlja« in tudi, da se igra z oblekami 

v kotičku, kar je zanj omenila tudi deklica I. Deček F je rekel: »Mogoče imamo samo en 

kotiček, tam kjer kuhamo. Kaj pa, ali imate kakšen ustvarjalni ali pa knjižni kotiček, ali pa 

kotiček s sestavljankami? Ja. In kateri kotiček ti je najbolj všeč? Meni je najbolj všeč 

kuhinja. Se rad igraš tam? Ja, tam imamo dva kavča.«. Deček I je rekel, da se najraje igra 

v omenjenem kotičku, vendar je število otrok, ki se lahko naenkrat igrajo v njem, omejeno, 

in da so obleke, ki jih imajo v kotičku tako za dečke kot za deklice, nimajo pa »policijskih 

in takih oblek«. Deklica G pa pravi, da se dečki sicer prav tako oblačijo v oblačila, ki jih 

imajo v kotičku, vendar se z deklicami modne revije ne morejo igrati, ker bi bilo to čudno 

in tega nočejo – dodala je še, da je »kotiček vedno zaprt, ker fantje nočejo pospravljati za 

seboj in morajo punce vedno vse pospravit, to pa ni pravično«. Deklica H pravi, da se 

dečki v tem kotičku včasih »igrajo zdravnike za dojenčke« in da se v obleke, ki jih imajo 

tam, dečki ne oblačijo oz. se oblačijo »lahko samo, če je kakšna majica, v krila se pa samo 

punce«. Samo deklica I je omenila, da se dečki poleg kotička dom/družina radi igrajo v 

tudi drugih kotičkih, in sicer v »kotičku s kockami« in s »flomastri in knjigami«. O igri 

dečkov v kotičkih smo zbrali sedem odgovorov, deklica F na vprašanje ni odgovorila.  

V podeželskem vr tcu  je vseh osem otrok reklo, da se deklice najpogosteje igrajo v 

kotičku dom/družina oz., kot ga sami pogosto poimenujejo, v kotičku z dojenčki – deklica 

D pravi celo, da je zaradi igre v njem raje deklica kot deček. Deček A glede igre deklic v 

kotičkih pravi, da jih je »največ nabasanih v dojenčkih«, deček D pa pravi, da jim je ta 

kotiček najbolj všeč, »ker so tam dojenčki«. Da se deklice igrajo v drugih kotičkih, je rekel 
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samo deček C, in sicer, da se igrajo v kotičku z lego kockami oz. da se igrajo tam, kjer se 

igra on; glede na to, da je rekel tudi, da se najraje igra v kotičku dom/družina, nismo 

prepričani, ali je razumel vprašanje oz. kaj je s svojim odgovorom mislil. 

V mestnem vr tcu  je na temo igre deklic v kotičkih odgovorilo šest otrok in vsi so rekli, 

da se igrajo v kotičku dom/družina, manjkata pa odgovora dveh dečkov. Kot že omenjeno, 

je deček H rekel, da so v omenjenem kotičku »za punce dojenčki« in da je »približno vsem 

najbolj všeč ta kotiček, ki se ne prestavlja«. V kotičku imajo »eno zibelko in dojenčke, pa 

tudi kuhinjica je« in »obleke, ki jih je vzgojiteljica izrezala iz blaga« (deklica H), 

»skodelice, miza in kuhinja; pa pladenj in pečica, drugače pa ničesar ni… Pa kavči so, ki 

jih vzgojiteljica da vedno skupaj, da je potem tisto postelja« (deklica G). Deklica G je rekla 

še, da se v kotičku dom/družina z oblekami igrajo modno revijo, ki jo deklica F priredi za 

fanta F, »verjetno zato, ker se je vanj zaljubila«, deklica I pa pravi, da se »več deklic igra 

tam v kotičku, kjer je kuhinjica«. Iger deklic v drugih kotičkih ni omenil noben otrok.  

Kratek povzetek rezultatov 

V sklopu iger v kotičkih smo zaznali kar nekaj razlik med vrtcema. Za igro dečkov so bili 

v podeželskem vr tcu  najpogosteje omenjeni t. i. »drugi kotički«, medtem ko je bil 

kotiček dom/družina omenjen malokrat, ravno nasprotno kot v mestnem vr tcu , kjer je v 

okviru igre dečkov slednjega omenila večina otrok. Glede na tip vrtca so rezultati o igri 

deklic v kotičkih podobni, saj je bil v obeh vrtcih najpogosteje omenjen kotiček 

dom/družina. Urejenost in prisotnost tako stalnega kot nestalnih kotičkov se v vrtcih 

razlikuje, kar nam lahko služi kot pomembno orodje pri razlagi dobljenih podatkov.  

3.5.3 Tipična deška/dekliška igrača  

Otroke smo povprašali tudi o igri s konkretnimi igračami, ki so tipično dekliške oz. deške, 

saj sta bili vprašanji »S katerimi igračami se deklice/dečki igrajo?« in »Ali se z določeno 

igračo deklice/dečki lahko igrajo?« precej splošni. Obenem sta vprašanji otrokom 

dovoljevali možnost razmišljanja na splošno in ne glede na konkretne okoliščine, situacija 

v praksi pa je bila morda drugačna. Izbrali smo dve spolno stereotipni igrači oz. motiva, ki 

sta v tem času precej popularna tudi v Sloveniji – Bakugan in Hello Kitty. Bakugan je 
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tipična deška risanka (japonski anime), po kateri je izdelana tudi igrača – gre za kroglo, ki 

se ob metu razstavi v robota in se lahko igra skupaj s karticami, na katerih so narisani 

različni motivi ter naloge, večinoma povezane z bojem in spopadom. Hello Kitty pa je 

tipična dekliška risanka in igrača – Kitty je mačka, večinoma roza, rdeče ali vijolične 

barve, je lahko plišasta ali plastična, če pa je na baterije, lahko tudi hodi in spreminja 

barvo.  

Zanimalo nas je, kako otroci ti dve igrači dojemajo v povezavi s spolom, s tem pa smo 

hoteli prodreti globlje v razmišljanje otrok in dobiti njihovo razlago, zakaj nekaj za 

določen spol je oz. ni primerno. Med samim intervjujem smo ugotovili, da so vprašanja na 

omenjeno temo iz strani otrok prinesla veliko uporabnih informacij, in sicer menimo, da 

zato, ker so lahko izhajali iz konkretne situacije, iz katere so črpali informacije. Glede na 

otroka in situacijo med intervjujem smo postavili kar nekaj podvprašanj, ki pa pri vseh 

otrocih niso bila ista. Razlik v odgovorih in njihovih razlagah tako med odgovori otrok 

glede na tip vrtca kot glede na spol nismo zaznali, zato smo klasifikacijo odgovorov 

naredili samo glede na spol, in sicer z namenom, da bi izpostavili različen odnos dečkov in 

deklic do omenjenih igrač; po tem vzorcu pa bomo navedli utemeljitve otrok, ki mestoma 

izražajo njihova mnenja. 

Tabela z rezultati 

VPRAŠANJE ODGOVOR ŠTEVILO ODGOVOROV (glede na spol) 

Deklice Dečki 

Ali se dečki igrajo s tipično 

dekliško igračo Hello Kitty? 

DA 0 0 

NE 8 8 

Ali se deklice igrajo s tipično 

deško igračo Bakugan? 

DA 0 0 

NE 8 8 

Tabela 7: Rezultati glede igre s tipično deško/dekliško igračo 

Interpretacija tabele z rezultati 

Vseh osem dekl ic  je za igro s tipično dekliško igračo Hello Kitty reklo, da se dečki z njo 

ne igrajo oz. se nočejo igrati; deklica C je rekla, da bi se z njo lahko igrali, če bi bila druge 

barve, s čimer pa se ni strinjala deklica D. Najpogostejša utemeljitev za to, da se dečki z 

njo nočejo igrati, je, da je Hello Kitty dekliška igrača in je za punce, tako pa je odgovorilo 
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kar pet deklic: deklica B je povedala, da se »fantje nočejo igrati s punčovskimi rečmi, 

medtem ko se punce hočejo, in punce se nočejo igrati s fantovskimi, ker so fantovske«; 

deklica C pa pravi, da so »Hello Kitty igrače samo za punce«. Med drugimi utemeljitvami 

se je pogosto znašla barva – »ker so Hello Kittyke samo rozaste« (deklica G), tudi rdeča in 

vijolična, kar po njihovem mnenju igračo najbolj določa kot »dekliško«, in njena oprava, 

saj ima Kitty pentljo in je oblečena v krilo. Deklica A je rekla, da dečki omenjenih igrač ne 

marajo, »ker so lepe in roza, oni imajo pa radi temne barve«, deklica G pa pravi, da jim 

preprosto niso všeč. Pri vseh deklicah je vprašanje izzvalo hihitanje in takojšen odgovor, 

pri katerem so bile suverene in odločne. O tem, kaj Hello Kitty dela, ena deklica iz 

podeželskega vrtca ni znala povedati ničesar oz. je rekla, »da to Hello Kittyke vedo« 

(deklica C), deklica D je rekla, da »če je na baterije, lahko tudi hodi«, z deklico F pa je 

pogovor potekal takole: »Kaj Hello Kitty dela? Hello Kitty ima gor eno rdečo pentljo, 

rdeče krilo in majčko… Kaj pa dela? Ja igra se, pa takole se premika (pokaže gibanje kot 

robot)«, rekla je tudi, da dečki ne marajo Hello Kitty, »ker so fantje bolj Bakugani pa 

Ninjagoti«. Da se Hello Kitty igra je rekla tudi deklica I, deklica H pa je na omenjeno 

vprašanje odgovorila, da »Hello Kitty, če jo pritisneš, lahko zapoje tisto pesmico in se 

potem spreminjajo barve«, omenila pa je tudi računalniško igrico na omenjeno temo. Med 

drugim so v okviru omenjene teme deklice povedale tudi, da imajo dečki radi grozne in 

hudobne risanke, kot so Ninjagoti, »verjetno zato, ker imajo fantje pač to radi« (deklica 

G). 

Enako je odgovorilo vseh osem dečkov , se pravi, da se dečki z igračo Hello Kitty ne 

igrajo; deček D je omenil, da bi se lahko igrali z njimi, če bi bile druge barve, s čimer se ne 

strinja deček A. Najpogosteje so rekli, da se s Hello Kitty ne igrajo, ker je to dekliška 

igrača in je za punce, to, da jim ni všeč pa določata njena roza barva in videz. Med drugimi 

razlogi so se znašli, da »so lepe« (deček C), »so smešne, ker imajo veliko glavo, kot krog« 

(deček B) in da pri igri z njimi »ni nič zabavnega« (deček B) – nasprotno je deček I rekel, 

da so Hello Kitty risanke »zabavne, njemu so pa všeč take grozne«, enako je omenil tudi 

deček C. Kar trije dečki niso vedeli, kaj Hello Kitty dela – deček B je na vprašanje 

odgovoril z »ba, nič«, deček C je rekel, da »kuha kolačke in nič drugega«. Deček F je na 

vprašanje, kaj dela, odgovoril: »Ja ne vem, ona je v bistvu ena mačka, sigurno. Kaj, 

mačka? Hello Kitty je sigurno mačka, tako da, jaz… am. Jaz se s Hello Kitty ne igram«. 

Enako kot deklice so tudi dečki v primerjavi z ostalimi vprašanji na vprašanje glede Hello 
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Kitty odgovarjali zelo hitro in odločno, mestoma pa smo začutili tudi posmeh in 

vzvišenost. 

Tudi na vprašanje, ali se deklice igrajo s tipično deško igračo Bakugan, je vseh osem 

dekl ic  odgovorilo z »ne« (deklica C je rekla, da se deklice igrajo »samo s tistimi za 

deklice«, ki jih je dobila v Šparu). Deklice svoj odgovor najpogosteje utemeljujejo z:, 

Bakugani so »fantovska igra« in zaradi tega niso za dekleta; Deklica A je rekla, da so 

Bakugani »fantovska reč« in razlaga: »Fantje imajo radi fantovske reči, punce pa 

punčovske. Zakaj pa misliš, da je tako? Zaradi tega, ker puncam niso všeč tisti grdi 

Bakugani (hihitajoče a previdno)«, pravi še, da bi se morda igrale z njimi, če bi bili lepi. 

Med razloge za to, da se deklice z omenjeno igračo nočejo igrati, smo umestili tudi, da se 

dekliške in deške igrače med seboj izključujejo, oz., da po mnenju otrok sam spol določa, 

katere igrače so zanj ustrezne – »ker so od fantov, fantje pa nimajo nobenih punčovskih 

reči« in »fantje se nočejo igrati z punčovskimi rečmi, medtem ko se punce hočejo, in punce 

se nočejo igrati s fantovskimi, ker so fantovske« (deklica B), »ker fantje nimajo radi Hello 

Kitty, punce jih pa imajo« (deklica F) ter »zato, ker se s tem samo fantje igrajo« (deklica 

D). Kljub takšnim odgovorom deklice možnost igre z igračo, ki je stereotipna za nasprotni 

spol, dopuščajo, same igre pa ne jemljejo absolutno – »v resnici imajo tudi punce in fantje 

punčovske reči, pa tudi fantje se igrajo v dom družina z nami« (deklica B). Med drugimi 

razlogi je bilo pogosto navedeno: da se Bakugani spopadajo in bojujejo ter da so nasilni in 

delajo grde stvari, kar deklicam ni všeč, medtem ko pa dečkom je; odsotnost dekliških 

vlog: »Zato ker tam ni nobene punce, zato puncam sploh niso všeč« (deklica H); mnenje 

vzgojiteljice: »Tudi vzgojiteljica je rekla, da ji ni všeč ta beseda (Bakugan) in da je noče 

več slišati. To se fantje pogovarjajo, potem se pa jaz z njimi pač ne igram« (deklica I). 

Deklice so med razlago, zakaj jim Bakugani niso všeč, dodale tudi, kaj jim je všeč – rekle 

so, da imajo rade lepe stvari in prijazne igre, omenile pa so Hello Kitty, »Barbike in take 

zadeve za punce« (deklica B), dojenčke, punčke in Winxice. Glede na to, da so igrače 

Bakugan v zadnjem času zelo popularne, nas je zanimalo, koliko deklice omenjeno igračo 

in igro z njo sploh poznajo. Tako sta dve deklici rekli, da ne vesta, kaj Bakugani delajo; 

veliko deklic je omenilo, da se spopadajo in bojujejo ter da »Bakugani delajo same grde 

reči, ubijajo, rešujejo… pa še kdaj naredijo kakšen požar, potem jih pa policija ujame« 

(deklica H); »da plezajo po stolpnicah« (deklica F); se »skoz nekaj boksajo« (deklica G); 
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deklica D pa je rekla, da »jih lahko sestaviš«. Tudi na to temo so deklice odgovarjale hitro, 

odločno in pogosto hihitajoče. Nekajkrat smo zaznali, da so pri odgovarjanju postale 

nekoliko nestrpne oz. nepotrpežljive, v smislu, da so na ta vprašanja že odgovorila in da jih 

sprašujem nekaj nesmiselnega. 

Tudi vsi dečki  so, enako kot deklice, rekli, da se deklice s tipično deško igračo Bakugan 

ne igrajo. Najpogostejše utemeljitve so bile, da so fantovska igra in niso za punce, so 

hudobni, se spopadajo, da je »deklicam to preveč grozno, fantje se pa tega ne bojijo« 

(deček C). To, da jim niso všeč prav tako kot pri temi Hello Kitty določa videz, in sicer 

deček B pravi, da jih deklice ne marajo, ker so »grdi«. Deček D je rekel, da »dečki deklici, 

ko jo kakšen udari z Bakuganom, tudi oprosti ne rečejo in jo z Bakuganom kar naprej 

tepejo« in da se ob igri z Bakugani deklicam lahko »kaj zgodi, kaj nevarnega ali pa kaj«, 

medtem ko se dečkom ne more. Deček H pravi, da deklice Bakuganov ne marajo, »ker so 

nasilni, deklice pa ne marajo nasilja, dečki ga pa marajo«, sam pa jih prav tako ne mara. 

Deško igračo med drugim določa tudi, da so v risanki sami moški liki; takole je o tem 

potekal pogovor z dečkom A: »Zakaj so to fantovske igre? Zato ker v risanki fantje mečejo 

te Bakugane. Kaj pa, če bi v risanki Bakugane metale punce, bi se pa lahko igrale? Ne. 

Zakaj ne? Zato, ker so Bakugani močnejši, punce pa niso tako močne in ni možno«. Deček 

A je še povedal, da so »Bakugani roboti, ki se spopadajo, punce se pa ne morejo 

spopadati, ker niso močne«. Na splošno so po mnenju dečkov deklicam všeč igre, kjer so 

ženske vloge. O Bakuganih so povedališe , da so to roboti, ki se spopadajo in bojujejo ter 

spreminjajo obliko; večinoma so rekli, da imajo radi te igrače, le deček C je rekel, da se jih 

je že naveličal. Tudi na to temo so dečki odgovarjali hitro in odločno, ob odgovorih pa so 

se skoraj vedno zahihitali, kot da jih sprašujemo nekaj očitnega in samoumevnega.  

Kratek povzetek rezultatov 

Vse dekl ice  in dečki  so rekli, da se tako prve kot drugi z igračo, stereotipno za nasprotni 

spol, ne morejo igrati, iz česar lahko razberemo, da oboji pritrjujejo stereotipom. Glede na 

njihove odgovore se glavni merili za to, kaj je dečkom ali deklicam všeč, pravzaprav 

izključujeta, s čimer so otroci zopet ustvarili zrcalno sliko. Iz odgovorov otrok v primeru 

deklic in Bakuganov smo razbrali, da ima na to, kaj je deklicam všečno in kaj ne, velik 

vpliv videz. Tako je verjetno vselej tudi v splošnem, ne le v tem primeru, tu je 
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pomembneje dejstvo, da sta videz in lepota nujnost, ki obkrožata del identitete deklic, saj 

so vpeljale estetski kriterij: morajo biti lepe. Preko odgovorov otrok smo dobili podroben 

vpogled v njihovo dojemanje stereotipov in razmišljanje, vendar so odgovori tako bogati, 

da je ugotovitve težko na kratko povzeti.  

3.5.4 Dečki – deklice  

Osredotoičili smo te tudi na odnos otrok do lastnega in nasprotnega spola ter posledično 

tudi do ženskega in moškega spola. Omenjeno bomo v nadaljevanju ponazorili z izbirami 

in utemeljitvami izbir otrok na teme: njihovega lastnega spola; spola, ki ga preferirajo v 

smislu bratca/sestrice, učitelja/učiteljice in igralnega partnerja – glede zadnjega nas je 

zanimalo tudi, ali dopuščajo oz. jim je dopuščena možnost igre z nasprotnim spolom. Ker 

med odgovori otrok glede na tip vrtca ni bilo razlik, smo odgovore klasificirali glede na 

spol, dodatne klasifikacije otrok glede na tip vrtca pa nismo vključili, saj so razlike 

zanemarljive. Glede na spol bomo navedli tudi razloge in utemeljitve odgovorov otrok, 

zakaj nočejo biti nasprotnega spola ter s tem omogočili pregled nad razlikami med 

mišljenji deklic ter dečkov in za nas lažje razumevanje odnosov ter obstoječega stanja. 

Možen je bil samo en odgovor.  

Tabela z rezultati 

TRDITEV ODGOVOR ŠTEVILO ODGOVOROV (glede na spol) 

Deklice Dečki 

Raje sem … Deklica   8 8 

Deček  0 0 

Raje bi imel/a … Sestrico  3 2 

Bratca   1 4 

Vseeno mi 

je 

4 2 

Raje bi imel/a … Učiteljico  7 1 

Učitelja  0 5 

Vseeno mi 

je 

1 2 

Raje se igram z … Deklicami 6 1 
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Dečki  2 3 

Z obema 

enako 

0 4 

Otrokom nasprotnega spola 

dovolim, da se igrajo z mano 

… 

Da  5 7 

Ne  1 0 

Včasih  2 1 

Otroci nasprotnega spola mi 

dovolijo, da se igram z njimi 

…  

Da  5 4 

Ne  1 0 

Včasih  2 3 

Tabela 8: Rezultati glede teme dečki – deklice  

Interpretacija tabele z rezultati 

Na vprašanje, kaj so raje, deklica ali deček, je vseh šestnajst intervjuvancev odgovorilo, da 

so raje istega spola, kot so. Le ena deklica se je najprej obotavljala pri odgovoru, vendar 

menimo, da je šlo za zmedenost ob vprašanju.  

Dekl ice  so med razloge, da so raje istega spola, kot so, se pravi ženskega, navedle: videz 

(»ker so deklice lepe« (deklica A)); dekliška oblačila, ki jih kot deklice lahko nosijo; 

lastnosti, ki jih kot deklice posedujejo – deklica C je rekla, da je raje ženskega spola, »ker 

so deklice pridne in veliko vedo« oz. »lahko malo glavo vklopijo fantje pa ne vedo kako to 

narediti«, deklica I pa »ker so mirne in nežne«. Kar tri deklice so kot razlog navedle želje 

staršev, in sicer, da so starši hoteli določeno število dečkov in deklic (deklica G) ali pa, da 

je »mami tako hotela« (deklica H). Med razlogi je bil pogost tudi sprejetje situacije, takšne 

kot je – »ker sem že punca« (deklica B in F), in dejavnosti, ki jih kot deklice lahko delajo, 

tj. » lahko gledam risanko Winx« (deklica G) in »lahko se igram v kotičku z dojenčki« 

(deklica D). Deklice so med razlogi, da nočejo biti dečki, pogosto omenjale aktivnosti, ki 

jih v tem primeru ne bi mogle oz. bi jih morale delati (ti dve dimenziji se med seboj 

izključujeta), in sicer »se ne bi mogla igrati v kotičku z dojenčki« (deklica D), »morala bi 

gledati deške risanke, Ninjagote, in ne bi smela gledati dekliških, kot je risanka Winx« in 

početi fantovske stvari (deklica G). Poleg tega so deklice rekle, da nočejo biti dečki, ker 

jim le-ti nagajajo in jih tepejo, so divji, imajo radi temne barve, bi čudno izgledalo, deklica 

H pa je celo rekla, da deček ne bi hotela biti »nikoli«.  
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Dečki  so med svojimi razlogi za izbiro prav tako navajali videz (kratke lase) in lastnosti, 

ki jih kot dečki posedujejo, in sicer moč, hitrost in uspešnost – »ker so fantje močnejši od 

punc, pa fantje so hitrejši od punc … najhitrejši sem jaz« (deček F). Deček H je rekel, da je 

raje deček: »Zato, ker dečki varujejo deklice. A deklice pa ne morejo varovati dečkov? Ne. 

Zakaj pa ne? Zato, ker so dečki bolj močni. Zakaj pa je treba deklice varovati? Zato, ker, 

če je kakšen zloben, jih hoče ukrasti«, na vprašanje, kaj deklice lahko naredijo dobrega za 

dečke, pa mi ni znal odgovoriti. Navajali so tudi dejavnosti, ki jih kot dečki lahko delajo, in 

sicer deček A pravi, da imajo »dečki več iger kot deklice«; omenjena je bila tudi igra z 

bratcem in gledanje deških risank, kar v primeru, če bi bili deklice, ne bi bilo mogoče; med 

razlogi se je znašel tudi »ker sem že fant« (deček C in I). Deček B razlogov za izbiro 

odgovora ni znal navesti, deček I pa je rekel, da »mu je všeč vse, kar je na tem svetu za 

fante«. O tem, zakaj dečki ne bi bili radi deklice, so najpogosteje omenjali aktivnosti, in 

sicer »ker bi gledal bedne risanke« (deček I) in »se z bratcem ne bi mogla igrati, ker bi se 

hotela različne igre« (deček H). Deček H je rekel še, da je igra z deklico sicer možna, 

vendar le v primeru, če najdeta igro, ki je obema všeč. Deklice ne bi bili radi tudi zato, ker 

dečki »lahko hodijo še na karate«, medtem ko deklice sicer lahko tudi hodijo, »če hočejo«, 

vendar je zanje alternativa karateju odbojka (deček H); razlog je tudi zunanji videz, kot so 

dolge lase in sposobnosti – »ker punce niso močnejše od fantov« (deček F); dva dečka pa 

sta odgovorila tudi »ker bi bilo potem več punc kot fantov« (deček D) oz. je deklic že zdaj 

več.  

Otroke smo povprašali tudi po tem, ali bi imeli raje bratca ali sestrico in po razlogih za to.  

Štirim dekl icam  je vseeno, ali imajo oz. bi imele bratca ali sestrico, tri deklice so rekle, 

da bi raje imele sestrico, ena pa bi imela raje bratca. Deklice, ki jim je vseeno, kaj bi imele, 

imajo vse že eno sestrico oz. bratca ali pa oboje; deklica I, ki ima mlajšega bratca, je rekla, 

da si je, preden se je rodil oz., ko je bil še majhen, želela sestrico, zdaj ji je pa tudi tako v 

redu, deklica C pa bi imela rada oboje, ker so njene »najljubše stvari dojenčki«. Dve 

deklici, čigar odgovore prav tako umeščamo med kategorijo »vseeno«, imata obe že eno 

sestrico in sta rekli, da bi zdaj imeli raje bratca, in sicer zaradi uravnoteženosti po spolu – 

deklica B pravi, »ker bi bilo potem (če bi imela še eno sestrico), več punc kot pa fantov, 

nas je pa že zdaj več«. Med deklicami, ki bi raje imele sestrico, je ena sama oz. nima ne 

sestrice ne bratca, ena ima sestrico in ena ima oboje, kot razlog za izbiro pa so vse navedle 
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isti spol. Sestrico bi imele raje, ker se z njo lahko igrajo iste igre oz. se z bratcem ne 

morejo igrati. Deklica A (nima bratca ali sestrice) je rekla tudi, da bi potem, če bi dobila 

deklico: »Samo punčovske stvari kupil. Kakšne stvari? Hello Kitty. Roza obleke. Pa 

Winxice, pa Phily konjičke.«. Deklica G, ki ima mlajšo sestrico in bratca, je rekla: »Oba 

imam ful rada, ampak sestrico imam malo več, zaradi tega, ker se bo sestrica bolj igrala z 

mano. Midve se bova dolgo časa igrali punčke«. Izrazila je tudi zaskrbljenost nad 

prihodnostjo, ko se bosta s sestrico igrali »dekliške« igre, bratec pa se jih ne bo hotel igrati. 

Medtem ko ostale deklice, ki bi raje imele sestrico, niso izrazile odpora do tega, da bi 

dobile oz. imajo bratca, je deklica H (ima sestrico) rekla, da ga ne bi hotela imeti, ker ona 

»ni fant, če bi bila pa fant, bi pa hotela bratca«. Samo deklica D je rekla, da bi raje imela 

bratca, ima pa že enega mlajšega bratca.  

Dečkov  je največ reklo, da bi raje imeli bratca, in sicer so tako rekli kar štirje, dva sta 

rekla, da bi raje imela sestrico in dva, da jima je vseeno. Vsi štirje dečki, ki bi raje imeli 

bratca, sestrice nimajo, trije pa imajo že vsaj enega bratca. Med razlogi so kar trije navedli 

igre, ki se jih kot dečki lahko z bratcem igrajo, deček C pa je preprosto rekel, da bi imel 

raje bratca, »ker je fant«. Trije dečki so rekli, da sestrice nočejo imeti, in sicer je deček G 

ne bi imel, »ker bi preveč kričala«, medtem ko »dečki kričijo malo manj«, dva dečka sta 

kot razlog navedla igro, saj se s sestrico ne bi mogla igrati – »Če bi imel sestrico, bi 

prosila, da bi se igrala z Barbikami, jaz bi pa prosil, da bi se igrala Batmana ali pa kaj« 

(deček A). Dva dečka sta rekla, da bi imela raje sestrico, eden izmed njiju že ima enega 

bratca, drug pa nima nikogar, noben pa svoje izbire ni utemeljil. En deček, ki je rekel, da 

mu je vseeno kaj ima, ima že enega bratca, drug deček pa nima nikogar; slednji je rekel, da 

bi najraje imel oboje.  

Otroke smo povprašali tudi, ali bi raje imeli učitelja ali učiteljico.  

Kar sedem dekl ic  je reklo, da bi raje imele učiteljico, in samo ena, da ji je vseeno. 

Razlogi za njihovo izbiro so, da imajo raje punce, ker so punce tudi same, se pravi si želijo 

učiteljico, ker bi bila istega spola kot one, »ker so punce najbolj pametne« (deklica C), dve 

deklici pa sta rekli, da so jima punce bolj všeč. Kar pet od sedmih deklic je reklo, da 

učitelja ne bi hotele imeti, dve ga nikakor ne bi hoteli imeti, ena bi šla v tem primeru celo v 

drugo šolo (vendar ta deklica dovoljuje možnost, da ima učitelja na plavanju (deklica D)). 
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Med razlogi za tak odgovor so: »Ker nisem fant« (deklica H); ker učitelji niso tako pametni 

kot učiteljice in ker se hitreje razjezijo.  

Med dečki  jih je pet reklo, da bi imeli raje učitelja kot učiteljico, in sicer, ker bi bil istega 

spola kot oni, ker je bolj strog in »je boljši učitelj kot učiteljica« (deček D), deček G pa 

pravi, da zato, »ker učitelji bolje pišejo«. Trije dečki so rekli, da učiteljice ne bi hoteli 

imeti, »ker preveč kričijo« (deček C), ker več kregajo in ker bi bilo v tem primeru več 

deklet kot dečkov. Dvema dečkoma je vseeno, kaj bi imela, eden pa bi imel raje učiteljico, 

vendar razloga za svojo izbiro ni navedel.  

Zanimalo nas je tudi, s kom se dečki in deklice raje igrajo, z otroki istega ali nasprotnega 

spola, in zakaj je temu tako. Odgovori otrok, tako deklic kot dečkov, variirajo in se v kar 

nekaj intervjujih izključujejo. Izključujejo se predvsem na mestih, kjer jih sprašujemo na 

splošno, saj morajo v tem primeru razmišljati abstraktno, in na mestih, kjer jih sprašujemo 

po konkretnih situacijah, vse to pa je odvisno od naših podvprašanj.  

Kar šest dekl ic  je reklo, da se raje igrajo z otroki istega spola, se pravi z deklicami, in 

dve, da se raje igrata z dečki. Pravijo, da se z deklicami raje igrajo, ker so bolj prijazne in 

se igrajo bolj prijazne igre ter ker ne nagajajo, se pravi so v tem primeru navajale njihove 

osebnostne lastnosti. Deklica I je rekla, da se sicer rada igra tudi z dečki, vendar »se z 

deklicami raje, ker se večkrat v igra kotičku, fantki se pa dostikrat igrajo bolj s kockami «. 

Podobno pravi tudi deklica D, s to razliko, da se z dečki noče igrati, »ker je v kotičku z 

dojenčki bolj zabavno«. Kot kaže, spol otroka določa izbiro igralnega partnerja, saj se, kot 

pravi deklica F, deklice igrajo z deklicami in dečki z dečki, kar je prav tako eden izmed 

razlogov za dobljene rezultate. Deklice pravijo, da se z dečki nočejo igrati, ker jim 

nagajajo, »uničijo njihovo igro« (deklica B) in ker se igrajo igre, ki njim niso všeč. Deklica 

G pravi, da se z njimi noče igrati, »ker se igrajo neumne igre« in se »vedno hočejo igrati 

Ninjagote«, dodala pa je tudi, da jih, ko se igrajo, ne razume, saj čudno govorijo. Dve 

deklici sta rekli, da se raje igrata z dečki, in sicer deklica A (»ker znajo bolje sestavljati 

sestavljanke«), deklica H pa je rekla, da se najraje igra z dečkom I – slednja je kasneje na 

vprašanja, ali dečkom dovoli, da se igrajo z njo, odgovorila z »ne, nikoli«. Nobena deklica 

ni rekla, da se enako rada igra z otroki obeh spolov, tako pa je odgovorilo največ dečkov , 

in sicer kar štirje. Trije dečki so rekli, da se z dečki raje igrajo, ker so istega spola, deček C 
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pa npr. pravi, da so dečki bolj prijazni, imajo več skupnih iger, ki so bolj zabavne, poleg 

vsega pa mu dečki več dovolijo. Med razlogi za to, da se z deklicami nočejo igrati, so 

dečki navedli, da jim deklice ne dovolijo se igrati z njimi (deček C), deček F omenja 

različne interese, in sicer pravi, da »imajo deklice igrače za punce in mu je zato dolgčas«, 

deček G pa za igro z njimi ne kaže zanimanja, saj pravi, da je »zaposlen in za deklice nima 

časa«. En deček je rekel, da se raje igra z deklicami, in sicer deček D, to pa zato, ker ga 

dečki tepejo, deklice so pa bolj prijazne.  

Prav tako nas je zanimalo, ali dečki oz. deklice otrokom nasprotnega spola dovolijo, da se 

le-ti igrajo z njim ter obratno, ali jim igro dovolijo otroci nasprotnega spola. Njihovi 

odgovori, prav tako kot pri prejšnji temi, na posameznih mestih variirajo in se izključujejo, 

to pa velja predvsem tam, kjer o nečem govorijo na splošno oz. teoretično in tam, kjer 

govorijo konkretno oz. praktično. Tako smo pri klasifikaciji nekajkrat sami presodili, kam 

bi odgovore otrok umestili oz. smo jih umestili v dodatno kategorijo »včasih«.  

Med dekl icami  jih je pet reklo, da dečkom dovolijo, da se igrajo z njimi. Deklica C je 

rekla, da dovolijo v primeru, »če jim dečki ne nagajajo«, dve deklici sta rekli, da jim 

včasih dovolijo, včasih pa ne: »Kdaj tudi punce ne dovolijo fantom da se z njimi igrajo. 

Kdaj pa fanti dovolijo, pa se s puncami igrajo, kdaj pa tudi punce dovolijo. Vse po malem« 

(deklica F). V to kategorijo smo umestili tudi odgovor deklice B, ki sicer pravi, da dečkom 

dovoli, da se igrajo z njo, vendar je v konkretni situaciji rekla, da jim ne dovoli, »ker lahko 

uničijo njihovo igro«. Deklica G je rekla, da dečkom »nikoli« ne dovoli, da se igrajo z njo, 

saj ji tudi oni ne.  

Kar sedem dečkov  je reklo, da deklicam dovolijo, da se igrajo z njimi. Deček F sicer 

pravi, da jim dovoli, vendar tega ni povedal preveč navdušeno: »Ti deklicam dovoliš, da se 

igrajo s tabo? To pa ne morem… ja, seveda, ker, saj so prijazne. No ampak, tako… (ne 

navdušeno). So prijazne pa tako… So? Ja. Ampak? One…  Ela se smeje, ko jo mamica 

pripelje, ne vem zakaj. Ne vem. Je to dobro ali slabo? Saj je dobro. Ne vem«. Deček B je 

rekel, da deklicam včasih dovoli oz. je to odvisno od igre, npr. dovoli se jim igrati igro 

Spomin, ostalih iger pa ne, »ker noče«.  Noben deček ni rekel, da deklicam ne dovoli, da bi 

se igrale z njimi.  
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Na vprašanje, ali jim otroci nasprotnega spol dovolijo, da se igrajo z njimi, je pet dekl i c  

pritrdilo. Odgovore dveh deklic smo umestili v kategorijo »včasih«, sem se umešča tudi 

odgovor deklice F, ki pravi, da ji dečki včasih dovolijo, včasih pa ne, tako kot deklice njim, 

to pa zato, , ker ona »nima igrač za fante«. Ena deklica je rekla, da ji ne dovolijo, vendar ni 

znala povedati zakaj. Deklica G je rekla, da ji dečki sicer dovolijo, da se igra z njimi, 

»vendar se ona noče igrati, ker imajo dečki te neumne igre«.  

Štirje dečki  so rekli, da jim deklice dovolijo, da se igrajo z njimi, trije so rekli, da jim 

dovolijo včasih, noben pa ni rekel, da mu deklice igre ne dovolijo. Deček C je na 

vprašanje, ali mu dovolijo, sicer pritrdil, vendar je kasneje opisal sledečo situacijo: »One 

so se igrale punčke, jaz sem se pa tudi hotel igrati, pa mi niso mi dovolile, potem so mi pa 

fantje dovolili, da se z njimi igram« – glede na to smo njegov odgovor uvrstili v kategorijo 

»včasih«. Deček F je rekel, da ne ve, ali bi mu deklice dovolile, da se z njimi igra, saj se on 

noče nikoli igrati z njimi. Ker njegov odgovor ni ustrezal nobeni od kategorij, ga nismo 

nikamor uvrstili in ga zato navajamo tukaj.  

Kratek povzetek rezultatov 

Če na kratko povzamemo zgornje podatke, so otroci na splošno bolj naklonjeni svojemu 

spolu, kar zadeva njihov lasten spol, izbiro igralnega partnerja in učitelja oz. učiteljice. Kot 

smo razbrali, je za izbire otrok glavni razlog spol sam, ki pa vključuje karakteristike, s 

katerimi se deklice ali dečki ujemajo bolje ali slabše. Splošen vtis je, da je pri deklicah 

stopnja preference spola nekoliko višja kot pri dečkih, kljub temu pa se podatki nekoliko 

razlikujejo od kategorije do kategorije. Poleg tega, ali se otroci raje igrajo z deklicami ali z 

dečki nas je zanimalo tudi, ali igro z nasprotnim spolom sploh tolerirajo oz. na kakšen 

odziv v takem primeru naletijo sami. Iz dobljenih podatkov lahko zopet opazimo razlike 

med dečki in deklicami in zaznamo manjšo toleranco pri deklicah kot pri dečkih. Povedano 

srugače, deklice se svojih stereotipnih prepričanj držijo strožje. Rezultati torej kažejo, da se 

otroci zavedajo razlik med spoloma, lastnega spola in pričakovanj, ki zadevajo njihov in 

nasprotni spol, skladno s tem pa se tudi vedejo.  
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3.5.5 Prevlada dečkov/deklic  

Z intervjuji smo želeli ugotoviti, ali otroci en spol dojemajo kot dominanten in če, kako. 

Ugotoviti smo želeli tudi, ali otroci opazijo kakšno razliko med dečki in deklicami na 

področju reševanja problemov, saj na splošno velja mnenje, da so dečki bolj impulzivni in 

agresivni, kar je pojmovano tudi kot njihova karakterna značilnost. Poleg tega, da smo s 

tem ugotavljali njihovo osebno dojemanje, smo dobili tudi pregled nad dejanskim stanjem 

v teh dveh skupinah, ob tem pa moramo še vedno upoštevati dejstvo, da je vzorec majhen. 

Obenem nas je zanimalo tudi, kako otroci dojemajo vzgojiteljičina ravnanja in odzive. Ob 

tem se moramo zavedati, da lahko karakterne značilnosti in način dela vzgojiteljic skupin, 

kjer smo izvedli raziskavo, močno vpliva na odgovore otrok, zato ti rezultati ne morejo biti 

reprezentativni. Tudi sledeče odgovore smo klasificirali glede na spol, kjer smo opazili 

največje razlike.  

Tabela z rezultati 

TRDITEV ODGOVOR ŠTEVILO ODGOVOROV (glede na spol) 

Deklice Dečki 

V skupini so glavne/i … Deklice 3 0 

Dečki 1 6 

Drugo 4 2 

V skupini se več tepejo … Deklice 0 0 

Dečki 7 8 

Drugo 1 0 

Vzgojiteljica več krega … Deklice 0 1 

Dečke 5 4 

Drugo 3 3 

Tabela 9: Rezultati glede prevlade dečkov/deklic 

Interpretacija tabele z rezultati 

Najprej smo se lotili vprašanja, »kdo je v skupini glaven«. Sprva smo se sicer bali, da 

otroci vprašanja in tematike ne bodo razumeli, vendar so o dominaciji enega in 

podrejenosti drugega spola govorili zelo odkrito in s tem podali kar nekaj uporabnih 

informacij, s katerimi lahko odnose dominacije in dojemanje otrok lažje razumemo. 



PEDAGOŠKA FAKULTETA LJUBLJANA                    Diplomska naloga 

 

Manca Sever: Oblikovanje spolne identitete v vrtcu in delo vzgojiteljic                        stran 108 

Največ odgovorov dekl ic , kar štiri, smo uvrstili v kategorijo »drugo«, saj so deklice 

odgovarjale, da je glaven: dežuren (deklica A in C); tisti otroci, ki jih je v vrtcu več, se 

pravi dečki ali deklice; deklica G pa je rekla: »Hočejo biti vsi, samo drugače v resnici ni 

nobeden. Vzgojiteljica je potem rekla, da nobeden ni glaven, ker so se samo kregali. Ne 

more biti eden glaven, ker potem je pa deklica žalostna, zato je vzgojiteljica rekla, da 

nobeden ni glaven, ne punčka ne fant« – iz tega lahko sklepamo, da so dečki hoteli doseči 

prevlado in zaradi tega je morala posredovati vzgojiteljica. Tri deklice so odgovorile, da so 

glavne one in da njihova beseda večkrat obvelja, to pa »zato, ker fantje samo norijo«, 

medtem ko deklice norijo samo, »ko jih fantje razjezijo« (deklica D). Deklica H je rekla: 

»Deklice so glavne, zato ker fantom rečejo »šc«. Pa jih fantje ubogajo? Ne (hihitajoče). 

Kaj pa potem? Potem se pa punce razjezijo. Kaj pa potem? Potem jim pa deklice rečejo, 

da morejo iti ven, če niso vprašali. Jih dečki ubogajo, punce zmagajo? Ja«. Samo ena 

deklica je rekla, da so glavni dečki, to pa zato, ker je več dečkov večjih in višjih kot deklic 

(deklica F).  

Med dečki  jih je nasprotno kot pri deklicah največ – kar šest, reklo, da so glavni dečki, v 

kategorijo »drugo« pa smo uvrstili samo dva odgovora. Dečki med razlogi, da so oni 

glavni, najpogosteje omenjajo fizične lastnosti (moč, pogum, velikost ipd.),. in dominacijo 

na področjih, kjer prekašajo deklice. Ker smo dobili kar nekaj zanimivih odgovorov, jih 

bomo prikazali več. Deček A pravi, da so dečki glavni, ker so močnejši, »ker so enkrat v 

vrtcu dvignili klančino«, povedal pa je še, da ko so dečki nagajali deklicam, so le-te 

odreagirale sledeče: »Samo derejo se na nas kakor zmešane. A so jezne? Ja (se zasmeje). 

One mislijo da so ta glavne (pove posmehljivo). One mislijo, da so ta glavne? Jaaaa 

(naveličano v smehu). A pa niso? Ne«. Deček H pravi, da so dečki glavni, »zato, ker so 

malo bolj mogočnejši«. Razlogi dečkov nakazujejo na to, da kdo je glaven določa že sam 

spol – deklice »pač niso glavne« (deček H) in »dečki so glavni, ker so fantje, punce so pa 

deklice«. Odgovor in utemeljitev dečka D je daljša, vendar jo bomo vseeno navedli, saj 

menimo, da pomembno oriše njegovo mnenje: »Kdo pa je v skupini ta glaven, dečki ali 

deklice? Dečki. Zakaj? Zato. Ker deklice dečke bolj spoštujejo. Bolj jih spoštujejo? Ja. 

Dečki gredo lahko na drevo, če morejo kakšno muco rešit, kot jaz. Jaz grem na drevo 

navzgor pa dol, kajne, pa lahko muco rešim. Zakaj jih potem deklice bolj spoštujejo? Ker 

bodo dečki morali splezati gor in rešiti eno muco. Lahko ti eno zgodbico povem. »En 

človek je hodil po Sloveniji in je slišal eno mamo, ki je kričala, »O ne, moj mucek je na 
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drevesu obtičal, moj mucek«. »U, Moj mucek«, je zaslišal deček in je šel takoj k tisti mami. 

Mama, kdo pa si: »Jaz sem tvoja mama«, »Ja kaj pa tu iščeš, kaj si prej kričala?«, »O, moj 

mucek, moj mucek, poglej gor.« (deček pogleda gor, zelo vživeto). Videl je mucka, splezal 

gor na drevo in ga rešil.« Kje pa si slišal to zgodbo? Nekdo jo je šepetal. A si se je sam 

spomnil? Sam sem se je spomnil«. Odgovora dveh dečkov smo umestili v kategorijo 

»drugo«, saj sta rekla, da je glaven dežurni (deček B) in vsi ter nihče (deček I). Da so 

glavne deklice, ni rekel noben deček.  

V kategoriji »kdo se v skupini več tepe« je sedem dekl ic  odgovorilo z »dečki«, en 

odgovor pa smo umestili v kategorijo »drugo«, saj je deklica rekla, da se tepejo tako 

deklice kot dečki, »kadar so skregani« (deklica B). Po mnenju deklic se dečki več tepejo, 

ker si med seboj več nagajajo kot deklice in na tak način rešujejo situacije, ko se skregajo. 

Dve deklici sta rekli, da se dečki tepejo pogosto, ena pa je dodala, da »vzgojiteljica vedno 

reče, naj se ne tepejo, ampak pogovorijo se z besedami«; deklica D je rekla, da se dečki 

stepejo in potem tepejo še punce. Večina deklic je rekla, da se ne one tepejo oz. se tepejo 

redko, in sicer zato, ker se »ne morejo, jih vzgojiteljice gledajo« (deklica D), deklica H pa 

je rekla, da se deklice tepejo samo na karateju. Deklice pravijo, da nesporazume rešujejo 

tako, da se sploh ne skregajo, se dogovorijo, za nesporazum povedo vzgojiteljici in ga 

skupaj z njo rešijo. Deklica F je rekla, da se sicer tudi punce kdaj stepejo, vendar 

upoštevajo pravilo, da, če je le mogoče, »govorijo z besedami in ne z rokami, s tepenjem in 

s ščipanjem«, medtem ko ga dečki ne.  

Med dečki  jih je vseh osem reklo, da se več tepejo oni, in sicer »ker so močnejši« (deček 

A) in »zato ker so fantje in se hočejo boriti« (deček D). Kar trije dečki so rekli, da tako 

rešujejo prepir, dva pa sta omenila, da se tepejo zato, ker se tega učijo na karateju. Dva 

dečka sta rekla, da se jima zdi bolj pravično, da tistega, ki ju udari, udarita nazaj – »Bolj je 

pravično, ker vzgojiteljica reče, naj se sami dogovorimo« (deček I).  Deček C je o tem, 

zakaj se dečki tepejo in deklice ne, povedal: »Zato ker dečki nimajo kiklic, če bi imeli 

kiklice, bi padli. Zato imajo pa kavbojke in lahko več šibajo, deklice pa malo šibajo«. 

Skupno je sedem dečkov reklo, da se deklice redko oz. se ne tepejo, en deček pa ni vedel, 

ali se tepejo ali ne. Med drugimi utemeljitvami odgovorov so še: »Ker so punce in se 

nočejo boriti« (deček D); deček A je rekel, da se deklice »bolj grizejo, ne tepejo« in je za 
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to povedal tudi konkreten primer; deček G pa je rekel: »Samo prepirajo se pa nič drugega, 

potem si pa počečkajo risbe«. 

O tem, »koga vzgojiteljica več krega«, je pet dekl ic  reklo, da dečke, tri odgovore smo 

uvrstili v kategorijo »drugo«, saj so deklice rekle, da krega oba isto, ena deklica pa je rekla, 

da ne ve, koga več krega; da vzgojiteljica več krega deklice, ni rekla nobena deklica. Po 

mnenju deklic so najpogostejši razlogi za to, da vzgojiteljica več krega dečke, slednji:  ker 

se tepejo; ker ne upoštevajo pravil, medtem ko deklice jih – »Punce nikoli ne tečejo po 

sobi, fantje pa skoraj vedno, pa oni nič ne ubogajo in nikoli nič ne slišijo. Zakaj pa misliš, 

da je tako? Verjetno zato, ker hočejo teči, ali pa kaj takega« (deklica G); ker vpijejo in ker 

nagajajo deklicam.  

Med dečki  so štirje rekli, da več krega njih, eden, da deklice, tri odgovore pa smo uvrstili 

v kategorijo »drugo«, saj so dečki rekli, da krega tako deklice kot dečke. Razlogi za to, da 

več krega dečke, so: ker nagajajo; ker se več kregajo kot deklice in manj upoštevajo 

pravila. Razlog za to, da vzgojiteljica več krega deklice je, »ker več kričijo kot dečki« 

(deček G), deček A pa pravi, da vzgojiteljica krega vse otroke, »ker so lumpi« (deček A).  

Kratek povzetek rezultatov 

Na kratko lahko povzamemo, da moški spol kot dominanten spol dojemajo predvsem 

dečki , saj sami sebe kot glavne dojemajo tudi v skupini, medtem ko jih prav tako 

dojemajo nekatere dekl i ce , vendar ne v večini. Deklice svojemu spolu vlogo dominacije 

pripisujejo manj kot dečki in z odgovori, ki smo jih uvrstili v kategorijo »drugo«, 

dopuščajo več možnosti za enakost. Dominacija dečkov se kaže tudi iz odgovorov otrok, 

da se dečki več tepejo, kar lahko priča o tem, da jim nad deklicami pripisujejo fizično 

prevlado, večinskih odgovorov pa so deležni tudi na področju, koga vzgojiteljica več 

krega. Utemeljitve nekaterih otrok odražajo vzročno-posledično dojemanje o spolu, in sicer 

da sam spol določi tudi status in lastnosti osebe. Bojazen, da otroci ne bi razumeli 

vprašanja in tematike, je bila popolnoma odveč, iz strani otrok pa smo dobili kar nekaj 

odkritih in konkretnih odgovorov. 
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3.5.6 Dečki/deklice lahko …  

Zanimala nas je predstava otrok o moškem in ženskem spolu v družbi, kar zadeva tako 

njihov videz kot status. Otroke smo zato povprašali, kako dečki in deklice lahko izgledajo 

(frizura, oblačila) in kaj so lahko po poklicu oz. ali so lahko po poklicu nekaj, kar je 

stereotipno za nasprotni spol.  

Otroke smo povprašali tudi po mnenju o tem, ali dečki lahko nosijo krila, kar je splošno v 

družbi pojmovano kot neprimerno. Imeli smo nekaj težav z razumevanjem besede »krilo«, 

saj so otroci besedo razumeli kot krila, s katerimi lahko letimo; ker smo težavo prepoznali, 

smo besedo spremenili v pogovorno – »kikla«. Ker na dojemanje posameznika pomembno 

vpliva tudi okolje, v katerem živi, in ker je okolje vrtcev, v katerih je bila izvedena 

raziskava, zelo različno, smo odgovore otrok klasificirali glede na to spremenljivko. S tem 

namenom smo želeli izpostaviti razlike, v kolikor bi obstajale. Med odgovori dečkov in 

deklic nismo zaznali večjih razlik oz. so bile le-te zanemarljive, zato dodatne klasifikacije 

in analize nismo delali.  

Tabela z rezultati 

VPRAŠANJE ODGOVOR ŠTEVILO ODGOVOROV (glede na tip vrtca) 

Podeželski vrtec Mestni vrtec 

Ali dečki lahko nosijo krila? DA 0 0 

NE 8 8 

Imajo deklice lahko kratke 

lase? 

DA 8 8 

NE 0 0 

Imajo dečki lahko dolge lase? DA 5 7 

NE 3 1 

So deklice lahko po poklicu 

gasilke? 

DA 6 8 

NE 2 0 

So dečki lahko po poklicu 

frizerji? 

DA 6 6 

NE 2 2 

Tabela 10: Rezultati glede dečki/deklice lahko …  
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Interpretacija tabele z rezultati 

Vsi otroci v podeželskem vr tcu  so rekli, da dečki kril ne morejo nositi; tako so 

odgovorile vse deklice in vsi dečki, nekaj razlik smo opazili samo v njihovih razlagah, saj 

so dečki svoj odgovor pogosteje utemeljili. Najpogostejša utemeljitev, predvsem dečkov, 

je bila preprosto, »ker so fantje«, krila pa so za dekleta, kar pomeni, da sam spol otroka 

avtomatično določi primernost nečesa in s seboj pripelje pričakovanja –    »razen če se 

oblečeš, tako kot hočeš« (deček A). Kaj je primerno določa tudi odziv ostalih, saj sta dva 

dečka sta rekla, da kril ne morejo nositi, ker bi bili smešni oz. »bi se jim smejali« in morajo 

zato nositi kavbojke (deček C). Deklice so rekle, da dečki kril »ne marajo, ker so preveč 

lepa« (deklica A) in »ker ne hodijo na balet in niso vile… Če bi hodili na balet bi pa 

postali punce« (deklica C).  

Prav tako kot v podeželskem  so tudi v mestnem vr tcu  vsi otroci rekli, da dečki kril 

ne morejo nositi, s to razliko, da je deklica H rekla: »En fant ima lahko oblekico za punce, 

eden pa obleko za fanta. A je s tem kaj narobe? Ful je smešno« (pred tem je razmerje med 

osebama opisala kot homoseksualno); deček G pa je rekel, da imajo fantje krila oblečena le 

v risanki Star Wars. Med razlogi se je najpogosteje pojavljal ta, da so krila za deklice in bi 

dečki v njih izgledali čudno, dečki pa so »bolj za hlače« (deklica F). Deklica G je rekla, da 

bi v primeru, če bi prišel v krilu v vrtec, dečku »vzgojiteljica rekla, kakšen pa si v kikli« in 

da bi ga ostali otroci »hecali«, enako kot njo, ko je imela na majici nekaj modre barve – 

»hecali so me, da sem fant«. Med ostalimi razlogi so otroci navajali tudi spol, ki določa 

primernost oblačil – »ker so fantje« (deček G), če pa bi dečki nosili krila, bi se jim ostali 

smejali. Deklica I je rekla, da ne bi bilo slabo in nje ne bi motilo, če bi kakšen deček nosil 

krilo, saj ima »rada krila na vsakemu«, omenila je tudi, da je deček H enkrat v vrtcu 

oblekel krilo in da so ga otroci in vzgojiteljica fotografirali.  

Otroke smo povprašali tudi, kakšno frizuro imajo po navadi deklice, in nadaljevali z 

vprašanjem, ali imajo lahko tudi kratke lase. V podeželskem vr tcu  je vseh osem otrok 

reklo, da imajo lahko kratke lase, s tem, da so štirje že od začetka rekli, da imajo lahko 

tako kratke kot dolge lase. Kar trije dečki so omenili, da imajo deklice lahko kratke lase, 

ker jih ima tudi sošolka v vrtcu, deček C pa je rekel, da jih ima lahko samo njegova mami.  
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V mestnem vr tcu  so prav tako kot v podeželskem  vsi otroci rekli, da imajo deklice 

lahko kratke lase, en deček pa je na začetku omenil, da imajo lahko oboje. Tudi tukaj je 

bilo za njihovo dojemanje pomemben vpliv tega, kar so že videli, saj so omenili poznana 

dekleta, ki imajo kratke lase – pri dveh otrocih sem opazila tudi upoštevanje moje lastne 

frizure, ki je kratka – deček I je rekel »tudi ti jih imaš«. Deklica G je omenila, da imajo 

deklice sicer lahko kratke lase, vendar bi jih v tem primeru dečki »hecali«, da so fantje, 

dva dečka pa sta rekla, da jih imajo lahko, če se veliko strižejo. 

Razlike so se pokazale tudi v odgovorih otrok, ali imajo dečki lahko dolge lase. Sledijo 

interpretirani rezultati. 

V  podeželskem vrtcu  je pet otrok reklo, da imajo dečki lahko dolge lase, trije pa so 

rekli (od tega dva dečka in ena deklica), da dečki jih ne morejo imeti. Kar šest otrok je na 

vprašanje, kakšno frizuro imajo dečki odgovorilo, da imajo kratke, medtem ko sta samo 

dva otroka (en deček in ena deklica) rekla, da imajo lahko oboje. Med razlogi za odgovore 

se je prav tako znašla lastna izkušnja, in sicer, da ima nekdo, ki ga otrok pozna, dolge lase 

oz. kot je rekel deček B: »Nimajo dolgih las, nisem še nobenega videl«.  

V mestnem vr tcu  je sedem otrok reklo, da imajo dečki lahko tudi dolge lase, eden pa, 

da jih ne morejo imeti, od tega je šest otrok je reklo, da imajo dečki na splošno kratke lase, 

noben otrok pa ni iz prve rekel, da imajo lahko oboje. Večkrat je bila omenjena tudi frizura 

irokeza, deklica G pa je rekla, da imajo dečki samo dve frizuri. Najpomembnejši faktor za 

njihovo izbiro je bila izkušnja, ki so jo imeli, saj je kar šest otrok reklo, da imajo dečki 

lahko dolge lase, »ker jih ima tudi deček M (sošolec)«. Deklica G je rekla, da imajo v 

primeru, če imajo dečki dolge lase, le-te spuščene in ne sfrizirane, saj bi jih drugače 

zbadali, podoben pa je tudi odgovor dečka I, ki je sicer rekel, da dečki dolgih las ne morejo 

imeti: »Ker potem bodo izgledali kot punce in se jim bodo vsi smejali«. 

Zanimalo nas je tudi, kako otroci ženske in moške dojemajo v poklicnem smislu, ki jim 

posledično določa tudi status, kaj obravnavajo kot primerno oz. neprimerno glede poklica 

in kakšne so njihove lastne poklicne želje ter pričakovanja za prihodnost. Pri interpretaciji 

bomo izhajali iz vprašanj, ki zadevajo moškega/žensko v poklicu, ki je stereotipen za 
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nasprotni spol in navedli tudi lastne želje otrok ter poklice, za katere so najpogosteje 

omenili, da jih opravlja moški ali ženska.  

V podeželskem vr tcu  je šest otrok reklo, da so deklice po poklicu lahko gasilke, 

vendar, da je »več gasilcev fantov« (deklica D). Deček D je sicer rekel, da so deklice lahko 

gasilke, vendar je dodal: »Ampak največ gasilcev je fantov. Punce morajo dečke bolj 

spoštovat, ker dečki bolje znajo. Zakaj pa potem dečki deklic ne spoštujejo tako zelo? Če je 

kakšna deklica ali fant v težavah, ki ni gasilec, grejo tistega fanta reševat, potem pa šele 

fantje pogasijo ta ogenj«. Dva otroka sta rekla, da deklice ne morejo biti gasilke, ker niso 

dovolj močne – deček C je rekel, da ne morejo držati cevi in pogasiti ognja, po mnenju 

deklice B pa ne morejo biti, »ker so to fantje«, (deklica je upoštevala možnost, da bi bile 

gasilke, »če to hočejo«). Zanimalo nas je tudi, katere poklice po mnenju otrok opravljajo 

deklice, ko odrastejo. Odgovori treh otrok se povezujejo z družino in družinskimi opravili: 

deklica B je rekla, da deklice »najprej rodijo dojenčke, potem si pa šele najdejo službo«, 

podobno pravi deček C; deček D pravi: »Deklice rade kupujejo hrano in ko so one odrasle 

pridejo tja, kjer dečki delajo in jim dajo za jest«. Drugi poklici deklic, ki so jih našteli 

otroci, so bili delo v zdravstvu (zdravnice, medicinske sestre), frizerke, plesalke, šivilje in 

policistke – dva otroka sta navedla poklic, ki ga opravljata njuni materi. Deklice so kot 

svoje poklicne želje naštele: učiteljica, policistka, balerina, ena deklica pa še ne ve, kaj bi 

bila. Deklice po mnenju dečka C  ne morejo biti gozdarke.  

V mestnem vr tcu  so vsi otroci rekli, da so deklice lahko gasilke, med poklici, ki jih 

opravljajo pa so s štirimi odgovori najpogosteje, našteli zdravnice, frizerke in trgovke, ena 

deklica pa je rekla, da so lahko, »kar želijo«. Dve deklici bi bili po poklicu radi 

pedagoginji, in sicer vzgojiteljica in učiteljica telovadbe, dve deklici pa še ne vesta kaj bi 

bili oz. ena je rekla, da bi rada imela dobro službo. 

O primernosti poklica frizerja, je v podeželskem vr tcu  šest otrok reklo, da so lahko 

frizerji, dva pa da to ne morejo biti. Po mnenju slednjih frizerji ne morejo biti zato, ker ne 

znajo dobro frizirat, deček A pravi tudi, da je to »delo od punc« in ga ne bi mogli opravljati 

niti, če se naučijo; deklica C to možnost dopušča, če bi se naučili. Med najpogostejšimi 

poklici dečkov, ki so jih navedli otroci, so bili gasilec, policist in smetar, našteli pa so še 

poklice, kot je avtomehanik, gozdar, voznik viličarja, veterinar, zdravnik, plesalec in očka. 

Dečki so med svojimi poklicnimi željami našteli poklic gradbeni delavec, dva dečka sta 
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naštela poklica, ki ju opravljata njuna očeta, in sicer hokejist in trgovec (v domači 

trgovini), en deček pa še ne ve, kaj bi bil.  

V mestnem vr tcu  so otroci odgovarjali podobno kot v podeželskem , in sicer šest 

otrok pravi, da so dečki lahko po poklicu frizerji, medtem ko dva menita, da to ne morejo 

biti, ker tega nočejo, deček F pa pravi, da ne morejo biti, ker ni še nobenega videl. Med 

poklici, ki jih opravljajo dečki, sta se najpogosteje znašla (oba s kar štirimi odgovori 

dečkov), poklic policista in gasilca, omenjeni pa so bili tudi športnik (nogometaš, 

košarkar), vojak, zdravnik in reševalec. Po mnenju deklice G so dečki lahko kar želijo, 

deklica I pa je rekla, da »fantje v službi kakšne vijake ali pa vrtalke prodajajo«. Dečki so 

rekli, da bi bili, ko odrastejo, po poklicu radi: policist (dva dečka), deček G pravi, da zato 

ker bi se vozil z motorjem in bi ustavljal promet; nogometaš; deček H pa je rekel, da bi bil 

rad astronavt, »ker bi mogoče lahko postal prvi, ki bo stopil na Mars«. 

Kratek povzetek rezultatov 

Iz rezultatov lahko razberemo, da otroci sicer enemu in drugemu spolu v večini dopuščajo 

možnost pripisovanja značilnosti stereotipnih za drugi spol, vendar le v nekem območju, 

kjer se jim to še zdi dopustno, to območje pa ima pri dečkih nekoliko strožje meje. Med 

podeželsk im  in mestn im vr tcem smo opazili nekaj razlik predvsem glede dečkov in 

njihove frizure, saj smo v mestnem vrtcu zaznali višjo toleranco. Glede na utemeljitve 

otrok lahko sklepamo, da je to povezano z izkušnjami, ki so jih bili otroci deležni. Otroci v 

obeh vrtcih spolu v večini pripisujejo stereotipne poklicne vloge, vendar posamezniku 

določenega spola vseeno dopuščajo možnost izbire poklica, ki ni tipičen zanj. 

3.6 RAZPRAVA 

Posameznikova spolna identiteta se oblikuje že od njegovega rojstva naprej. Že v obdobju 

dojenčka deklice in dečke obravnavamo drugače, zaradi česar sta deležna drugačne 

stimulacije. Vloge in lastnosti, ki jih pripisujemo moškemu in ženskemu spolu, so v našo 

zavest vpeta v tolikšni meri, da se nam zdijo samoumevne in edine pravilne. Otroci se že v 

otroštvu naučijo, kaj pomeni biti ženskega in kaj moškega spola ter v odraslosti tudi sami 

živijo po pričakovanjih družbe. Da se otroci zavedajo razlik med dečki in deklicami, vlog 
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ter lastnosti, ki so jim pripisane in njihovega mesta v družbi, smo ugotovili tudi z 

raziskavo. 

Pri opredelitvi problema je bila  naša pozornost v veliki meri osredotočena na teoretične 

predpostavke in splošna opažanja o dečkih ter deklicah v vrtcu. Predpostavili smo, da bo 

raziskava pokazala visoko stopnjo stereotipnega vedenja in mišljenja povezanega s spolom 

ter da se bo le-to v največji meri pokazalo na področju igre, zunanjega videza in pri 

poklicnih željah. Rezultati so to hipotezo potrdili. Kljub postavljeni hipotezi pa smo bili 

presenečeni nad pogledom ter pričakovanji otrok o deklicah in dečkih ter so jih izrazili zelo 

neposredno in iskreno. Rezultati so pravzaprav potrdili predpostavke, da je stereotipnost v 

otroštvu v primerjavi z odraslostjo še višja. O tem pravijo tudi Gelman, Taylor in Nguyen 

(2004), in sicer, da že predšolski otroci hitro povzamejo sicer neopazne karakteristike 

dečkov in deklic, oz. značilnosti kategorije, kateri pripadajo, in pretiravajo v razlikah med 

spoloma. Kot kaže so otroci bolj »nativistični« in v določenih primerih vidijo spolne 

kategorije bolj določeno in nespremenljivo kot odrasli (prav tam).  

V raziskavi se zdi, kot da se otroci pričakovanj družbe glede tega, kakšno mnenje naj 

podajo, že zavedajo in da čutijo, kakšno pomembnost odrasli pripisujemo enakosti in 

enakovrednosti v družbi. Večkrat smo začutili željo otrok, da bi ugajali in ustrezali, zaradi 

česar so odgovorili tako, kot so predvidevali, da se zdi prav nam. Kljub temu pa so 

doživljanje realnega stanja bolje ponazorili in izrazili s konkretnimi situacijami – 

pravzaprav so izrazili doživljanje stanja, ki ga ustvarjamo in odražamo odrasli. Odgovori 

otrok so nas obenem opomnili na lastno dojemanje spolov in razmerij med njima.  

Pomembna ugotovitev raziskave je, da so otroci za posameznika določenega spola sicer 

dopuščali možnost dejavnosti ali lastnosti, stereotipnih za drug spol, vendar so v 

konkretnih primerih hitro povedali, da jim to po navadi pravzaprav ni v interesu. Ob tem so 

podali različne razloge, in sicer, da igra, dejavnost, obleka, poklic ali videz, stereotipen za 

drug spol, niso primerni, so čudni ali pa posamezniku določenega spola preprosto niso 

všeč. Kot tudi kaže, otroci v veliki meri dojemajo stanje »takšno kot je« in sami 

pravzaprav za to ne potrebujejo utemeljitve, le-te smo iz njih morali »izvleči« sami. Tako 

kot pravijo tudi Gelman, Taylor in Nguyen (2004), otroci kategorije posameznikov 

ženskega in moškega spola dojemajo kontrastno oz. vzajemno izključevalno. To pomeni, 

da pogosto predvidevajo, da se primernost določene značilnosti enega spola, igrače, 
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dejavnosti ipd. izključuje s spolom – če je nekaj primerno za deklice, potem za dečke ni, in 

obratno (prav tam). Njihovo mišljenje se je še posebej pomembno izpostavilo na točkah, 

kjer smo jih spraševali po konkretni igri in igračah – primer Hello Kitty in Bakugan. S 

slednjo tematiko smo opozorili in izpostavili problem abstraktnega in konkretnega, 

obenem pa smo ravno s tem v mišljenje otrok prodrli globlje. Odgovor otrok se je namreč 

občutno spremenil, ko je vprašanje prešlo na konkretno situacijo – določeno igro so na 

splošno npr. dopuščali, v konkretni situaciji pa ne. Stereotipno mišljenje se je pokazalo tudi 

na poklicnem področju, kjer so otroci kot svoje poklicne želje večinoma navajali poklice, 

ki jih po navadi opravljajo osebe njihovega spola, nekajkrat pa so se na tem mestu znašli 

tudi poklici, ki jih opravljajo njihovi starši. To nam pove, da je vpliv staršev velik. Kot 

kaže, otroci poklic v veliki meri povezujejo tudi s fizično sposobnostjo žensk in moških 

(primer gasilk), znanje posameznika glede določene tematike pa pogosto povezujejo z 

njihovim spolom (primer frizerjev). Enako pravi tudi Marjanovič Umek, in sicer da imajo 

otroci že pri starosti 4–5 let izrazito spolno tipične poklicne želje in tipične spolne 

stereotipe že oblikovane, saj dečkom pripisujejo pogum ter moč, deklicam pa boječnost in 

pripravljenost pomagati (Marjanovič Umek, 2004). 

Največje razlike med podeželsk im  in mestnim vr tcem  smo zaznali na področju »ali 

imajo dečki lahko dolge lase«, kar v največji meri povezujemo z izkušnjami otrok – v 

mestnem vr tcu  imajo v skupini dečka z dolgimi lasmi, zaradi česar otroci lahko 

sklepajo, da je to normalno oz. celo običajno. Ob tem pa še vedno lahko upoštevamo tudi, 

da imajo otroci v mestu več priložnosti videti različne ljudi, trende ipd. Če njihova okolica 

takšne razlike sprejema kot »normalne«, kar je sicer v mestu bolj verjetno kot v vasi, jih 

kot takšne sprejmejo tudi otroci. Sicer so se razlike med tipi vrtcev pokazale predvsem na 

področjih igre dečkov, deklic in njihove skupne igre ter na področju igre v kotičkih. 

Predvidevamo, da so te razlike odvisne predvsem od drugačne urejenosti igralnice, igrač, 

ki jih imajo otroci na voljo in od tega, kaj je bilo v času raziskave med otroki najbolj 

priljubljeno. Slednje je sicer lahko povezano tudi s tipom oz. okoljem vrtca, saj je mogoče, 

da so otroci v mestu trendom bolj izpostavljeni, vendar menimo, da so razlike, ki smo jih 

ugotovili, verjetno bolj kot od vpliva okolja odvisne od značilnosti skupin.  

Kljub temu je bil splošen vtis, da se dečki in deklice v podeželskem vr tcu  pogosteje 

igrajo skupaj kot pa v mestnem vr tcu . V mestnem vr tcu  sem tako iz strani deklic kot 
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dečkov zaznala več odpora do igre z nasprotnim spolom in strožje postavljene meje med 

njimi. Skupna igra otrok se v obeh vrtcev drži v okviru, kjer so deklicam in dečkom 

dodeljene stereotipne vloge. O tem govori tudi MacNaughtonova, in sicer, da je skupna 

igra mogoča v primeru, ko se otroci obeh spolov držijo svojih tradicionalnih spolnih vlog, 

ki jih jasno delijo oz. določijo (primer kralji in princeske). Otroci skupno igro v nekaterih 

primerih obravnavajo kot teoretično možnost, vendar se ne zgodi avtomatično, morajo se 

jo naučiti (MacNaughton, 2004).  

Pomembna razlika, ki sem jo opazila, je bil tudi odnos deklic. V mestnem vr tcu  se je 

zdelo, kot da se deklice izraziteje zavedajo lastne kategorije ženskega spola, so bolj 

samozavestne, glasne in ekstravertirane. V podeželskem vr tcu  se nasprotno zdi, da so 

bistveno tišje, bolj sramežljive in morda na en način tudi bolj pasivne. Vendar to so le 

splošni vtisi intervjujev, ki jih ni mogoče posplošiti, saj so rezultati odvisni od vzorca in 

drugih vplivov, ki smo jih zapisali že v poglavju Dodatni pomisleki in vplivi. Odgovori, ki 

so najbolj opozorili na to, da je problem še zelo prisoten in pravzaprav tudi precej velik, pa 

je dojemanje otrok, kateri spol prevlada – moški ali ženski. Namreč skoraj vsi dečki moški 

spol obravnavajo kot dominanten, glede na njihove razlage predvsem zaradi vidne fizične 

premoči nad ženskami. Menimo pa, da na razlago otrok pomembneje od tega, kaj vidijo 

(fizično premoč moških), vpliva, kako moške in ženske lastnosti interpretira ter vrednoti 

okolje. Kajti šele interpretacija vedenja nek pojav označi kot premoč. Večjo izvedenost 

žensk na nekaterih področjih pa otroci pač ne interpretirajo kot premoč. 

Sprva smo si kot raziskovalni cilj zadali tudi, ali stališča vzgojiteljev iz področja enakosti 

med spoloma vplivajo na stopnjo stereotipnega mišljenja pri otrocih v vrtcu in v ta namen 

oblikovali tudi vprašalnik za vzgojiteljici skupin. Odgovore smo sicer dobili, vendar smo 

presodili, da je to tema za prihodnje, diplomska naloga je namreč že na tej stopnji zelo 

obsežna. Hipoteze tako glede na to, da na tem področju nismo izvedli dodatne raziskave, 

ne moremo potrditi ali ovreči. Vseeno pa lahko vpliv vzgojiteljev opazimo na točkah, kot 

je ureditev igralnice in igralnih kotičkov, raznolikost igrač, ki jih otrokom dajo na voljo ter 

seveda tudi kakšne tematike z otroki obravnavajo. To se je pomembno pokazalo pri 

kotičku dom/družina, kjer so bile glede na vrtec tudi največje razlike v odgovorih otrok. 

Otroci preko ustrezne urejenosti kotička dom/družina pridobijo tudi stališče, da dom in 
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družina ne pomenita le skrbi za otroke ter delo v kuhinji in da je omenjeno delo pravzaprav 

lahko tudi zabavno.  
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4 SKLEP IN PRIPOROČILA 

Sama sem se preko diplomske naloge naučila veliko novega in želela bi, da bi temo 

obravnavali tudi že med študijem. Problema se sprva niti nisem zavedala, med študijem 

strokovne literature za pripravo teoretičnega dela naloge pa sem med spoloma opažala 

vedno več neenakosti. Odgovori otrok in rezultati raziskave so moje teoretično znanje 

potrdili. Intervjuji z otroki so me še bolj prepričali, da sta zavedanje problema in delovanje 

na tem področju pomembni. Obenem so tudi še okrepili moje razmišljanje, da moramo kot 

vzgojitelji v vrtcu na tem področju nekaj spremeniti. Verjamem, da lahko sami k večji 

enakosti med spoloma veliko pripomoremo z vzgojo otrok in tudi z opozarjanjem na 

problem in z zahtevo po izobraževanju na tem področju. S svojo nalogo na izobraževalne 

ustanove, tako vrtec, šolo kot fakulteto, naslavljam prošnjo, da se na tematiko enakosti 

med spoloma več opozarja in se jo obravnava. Izrednega pomena je tudi, da se moške za 

poklic vzgojitelja bolj spodbudi, saj bi otroci tako dobili drugačno predstavo o vlogah in 

poklicih za ženske ter moške. S tem ne bi pridobili le otroci, ampak tudi vzgojiteljice, saj 

imajo moški na določenih točkah drugačne poglede. 

Za začetek dela na področju spodbujanja enakosti med spoloma, ki ga obenem sama 

obravnavam tudi kot najbolj pomembnega, predlagam, da naše delovanje v skupini 

posnamemo. Tematiko zdaj že toliko poznamo, da bomo na več mestih znali presoditi, kje 

delamo razlike med dečki in deklicami, o tem pa je smiselno razpravljati tudi s sodelavci. 

Oni namreč pogosto lahko o našem ravnanju presodijo objektivneje in opazijo stvari, ki jih 

sami ne. Pomembno je, da smo samokritični in se zavedamo, da smo bili tudi sami 

vzgajani v družbi, ki je bila bolj naklonjena moškim kot ženskam. Smo pomemben člen 

verige, saj lahko sami kot del družbe k njenemu spreminjanju znatno pripomoremo. 

Menim, da je pomembno, da v vrtcu prevladujejo spolno nevtralne igrače. Pa vendar igrač, 

stereotipnih za določen spol, sama ne bi izključila. S tem bi namreč spolne stereotipe 

ignorirali, sama pa menim, da se je z njimi pomembneje soočati. Če je igrača za otroke 

ustrezna in spodbuja njihov razvoj, niti ni bistveno, ali je roza ali modre barve, deške ali 

dekliške tematike – važneje je, kako te igrače obravnavamo oz. dojemamo. Pomembno je, 

da otrokom predstavimo, da se s takšno igračo lahko igrajo vsi, tako dečki kot deklice. 

Otrok tudi ne bi bilo smiselno »siliti« v igro, ki za njihov spol ni tipična. O tem govori tudi 
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MacNaughtonova (2004), in sicer, da je prošnja oz. pozivanje otrok k igranju 

nestereotipnih iger zanje kot kazen, saj se od njih zahteva, naj delajo nekaj, kar jim ni 

prijetno. Obenem se jih poziva, naj delajo nekaj, s čimer v družbi ne bodo ustrezali oz. jih 

bo naredilo drugačne (MacNaughton, 2006). Izredno pozorni pa moramo biti na to, da 

otroke, v kolikor pokažejo interes za igro, ki za njihov spol ni tipična, pri tem spodbujamo. 

V primeru odpora ostalih otrok se z njimi o tem pogovorimo ter smo na njihove odzive še 

bolj pozorni, takšno situacijo pa izkoristimo kot priložnost za diskusijo. Glas otrok je 

izrednega pomena in bi se ga morali zavedati v večji meri – tudi sama sem se namreč 

največ naučila od njih. Otroke povprašajmo o tem, kaj si kot deklice in dečki želijo ter 

kakšna so njihova pričakovanja in pogledi na družbo. Takrat lahko začnemo z njimi tudi 

dialog, ki bi spodbudil njihovo razmišljanje izven okvirov spolnih stereotipov. Na drugi 

strani bomo na ta način do problema in do otrok lahko pristopili z razumevanjem ter 

odprtostjo. 

 Na dojemanje spolnih stereotipov vplivamo tudi z izkušnjami, ki jih otrokom omogočimo. 

Pomembno je, da otroci spoznajo ljudi različnega videza, ženske in moške, ki opravljajo za 

njihov spol nestereotipne poklice, ipd. Menim, da bi otroci drugačno predstavo dobili že s 

tem, da bi otrokom ob predstavitvi poklicev na sliki pokazali ali pa v živo predstavili 

gasilko in ne gasilca, frizerja in ne frizerke itn. Enako smo lahko pozorni tudi pri 

ilustracijah, zgodbah in celo pesmih, ki predstavljajo moške in ženske ali dečke in deklice 

v spolno netipičnih vlogah. Na splošno pa bi bilo izredno smiselno, da smo pozorni na to, o 

čem se pogovarjamo z deklicami in o čem z dečki, ter na naš pristop do njih. Kot pravijo 

Sadker, Sadker in Zittleman (2009), učitelji deklicam namenjajo veliko več komplimentov 

za videz, ki je sam sebi namen, ko pa komentirajo videz dečka, le-tega hitro povežejo z 

namembnostjo in storilnostjo ali pa temo navežejo na učenje. Na to smo kot vzgojitelji 

lahko pozorni tudi sami. Še pomembneje je, da deklice spodbujamo v enaki meri kot dečke 

in trdno verjamemo, da so zmožne prav toliko kot dečki. Prevečkrat se namreč zgodi, da 

učitelji ali vzgojitelji, ker se bojijo odziva deklic, razburjenja in joka, njihovo uspešnost pri 

nalogah in dejavnostih raje komentirajo v povprečnem okviru – ne podajo niti hude kritike 

niti pohvale (Sadker, Sadker in Zittleman, 2009). Kljub temu, da smo tudi sami lahko na 

začetku deležni takšnega odziva deklic, moramo verjeti, da jim bodo v prihodnje veliko 

bolj koristile zahteve v skladu z njihovimi resničnimi zmožnostmi, kot pa da odnehamo ob 

njihovem prvem odporu in užaljenosti. 
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6 PRILOGE  

Priloga 1: Vprašanja za intervju z otroki 

1. Igra  

Katera igra ti je najbolj všeč? Zakaj? 

Se lahko to igro dečki in deklice igrajo skupaj? Zakaj? Zakaj ne? 

Katere igre se lahko igrajo skupaj? 

Katere igre se po navadi igrajo dečki? In katere deklice? 

S kom se raje igraš, z deklicami ali dečki? 

Česa se nikoli nočeš igrati? Zakaj ne? 

2. Igrače  

Katera je tvoja najljubša igrača? Zakaj? 

Se lahko s to igračo igrajo tudi dečki/deklice (otroci nasprotnega spola)? 

V primeru odgovora ne, vprašam zakaj ne. 

S katerimi igračami se igrajo dečki in s katerimi deklice? 

So deklicam všeč Bakugani (igrača, ki je med dečki trenutno zelo priljubljena)? 

So dečkom všeč igrače Hello Kitty (igrača, ki je med deklicami trenutno zelo priljubljena)? 

V katerem kotičku se najraje igraš? 

V katerem kotičku se igra več deklic in v katerem več dečkov? 

Ali ti deklice/dečki dovolijo, da se igraš z njimi (otroci nasprotnega spola)? 

Ali bi jim ti dovolil/a, da se igrajo s tabo? 

3. Otrokov spol 

Si rada deklica/deček? Zakaj?  

Kaj bi bil raje, deček ali deklica? Zakaj?  

Katera je tvoja najljubša barva? 

Kakšne obleke nosijo dečki in kakšne deklice? 
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Ali dečki lahko nosijo krila? V primeru ne, zakaj? 

Kakšne imajo frizure dečki in kakšne deklice? 

Imajo deklice lahko kratke lase in fantki dolge? Zakaj? 

Kdo je glavni v skupini, deček ali deklica? 

Kdo se več tepe, dečki ali deklice? 

Koga vzgojiteljica več krega, dečke ali deklice? 

Kaj bi bil/a rad/a, ko boš velik/a?  

Kaj po navadi delajo punce, ko so velike, in kaj fantje?  

So lahko punce gasilke? 

So lahko fantje frizerji? 

Si sam ali imaš bratca ali sestrico? 

Kaj bi imel raje, bratca ali sestrico? Zakaj? 

Ko boš v šoli, bi imel raje učitelja ali učiteljico?  
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Priloga 2: Privoljenje staršev za izvedbo intervjuja z otroki 

SPOŠTOVANI STARŠI! 

Sem Manca Sever, absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Ker 

je to moje zadnje leto pred koncem študija, je napočil čas pisanja diplomske naloge. 

Tema, ki jo z nalogo obravnavam, je dojemanja spola pri malčkih starih od 5 do 6 let. 

Osredotočena sem predvsem na otrokovo dojemanje stereotipnih vlog in nalog povezanih s 

spolom. V sklopu naloge izvajam tudi empirični del, s katerim bom preverila postavljene 

hipoteze in odgovorila na vprašanja, ki so se mi porodila tekom pisanja in predelovanja 

teorije.  

Raziskava je razdeljena na dva dela, in sicer bo en del izveden v mestnem vrtcu, drug del 

pa na podeželskem. Raziskava v vsakem vrtcu zajema intervju z 8 otroki (4 deklice in 4 

dečki) v starosti od 5 do 6 let, skupno bo intervjuiranih 16 otrok. 

Intervju z otrokom bo trajal okoli 20 minut in zajema vprašanja predvsem glede načina 

igre, izbire igrač, načina oblačenja ipd., izveden pa bo v obliki sproščenega pogovora. 

Zaradi lažje obdelave podatkov in dodatnih informacij, ki bi lahko pripomogle k 

rezultatom moje raziskave (nebesedna komunikacija), bi intervjuje rada posnela z 

videokamero. Zagotavljam, da bodo posnetki uporabljeni izključno za dobeseden prepis in 

bodo po koncu raziskave izbrisani. Otrok bo ostal popolnoma anonimen, saj potrebujem le 

njegovo starost in spol.  

Najlepše se Vam zahvaljujem za razumevanje in Vas lepo pozdravljam 

 

Manca Sever                                                                                      Ljubljana, 4. 3. 2013 

PRIVOLJENJE 

Spodaj podpisani ____________________ (ime in priimek), starš otroka 

________________ (ime in priimek) se strinjam, da praktikantka Manca Sever izvede in z 

videokamero posname intervju z mojim otrokom, v skupini _________ (ime skupine) v 

vrtcu ________ (ime vrtca), posnetki pa bodo uporabljeni izključno za namen diplomske 

naloge (opisano zgoraj). 

____________________ 

(podpis) 

____________________                (Kraj, 

datum

 


