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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na razlike med dečki in deklicami pri zanimanju za 

računalništvo, v odnosu do računalnikov in vsebin, ki jih vsebuje predmet računalništvo, 

kot so multimedija, programiranje ter uporaba računalnika.  

 

V prvem delu sem se osredotočila na vprašanje bioloških razlik, vpliva socializacije na spol 

in na spolne stereotipe, ki so pri uporabi računalniške tehnologije zelo prisotni, saj še 

vedno velja, da gre za moški svet.  

 

Nadalje sem ugotavljala, kakšne so razlike med spoloma pri uporabi računalnika v šolskem 

obdobju in zakaj nastanejo. Pri multimediji sem se osredotočila na biološke dejavnike pri 

zaznavanju računalniških iger in multimedije na sploh. Ugotavljala sem, ali je računalniško 

razmišljanje med deklicami in dečki drugačno in ali pri programiranju prihaja do kakšnih 

razlik.  

 

Učitelji so tisti, ki skozi šolsko obdobje vzpostavljajo odnos do računalniške tehnologije, 

zato sem v diplomskem delu želela izvedeti, kakšna je njihova vloga pri zagotavljanju 

enakosti med spoloma. Našla sem tudi predlagane rešitve za odpravo razlik med spoloma 

pri predmetu računalništvo, pri čemer lahko imajo zelo pozitivno vlogo homogene 

skupine.  

 

Ugotovila sem, da so biološki dejavniki zanemarljivi v primerjavi z vplivi okolja in 

predvsem spolnimi stereotipi, ki so se na področju računalniške znanosti ukoreninili v 

korist moških. To se kaže že v zgodnjem starostnem obdobju, saj so računalniške igre, s 

katerimi se otroci srečajo že zelo zgodaj, prilagojene zanimanju dečkov. S tem dečki že 

zgodaj razvijajo pozitiven odnos do računalnikov, medtem ko so deklice do njega zelo 

zadržane, kar se kaže pozneje tudi v šoli, saj dečki prevzamejo pobudo v razredu. 

Raziskave ne nakazujejo, da bi spol vplival na drugačno računalniško razmišljanje, iz česar 

izhaja, da so razlike pri programiranju med dečki in deklicami zanemarljive. Ugotavljajo, 

da se pojavijo razlike med spoloma pri odnosu do programiranja, kar prav tako izhaja iz 

tega, da je zanimanje dečkov za računalnike na splošno večje kot pri deklicah.  

 

Tako v svetu kot pri nas je delež žensk v računalništvu zelo majhen. Ta negativen trend 

lahko pomagajo obrniti tudi učitelji, saj je njihova vloga pri nediskriminatornem pristopu 

zelo pomembna, prav tako pa tudi ženski vzori.  

 

Ključne besede: računalništvo, razlike med spoloma, stereotipi, računalnik, programiranje 
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SUMMARY AND KEYWORDS 

In my diploma I focused on differences between  boys and girls interest in computer 

science and relations to computers and contents in a subject of computer science like 

multimedia, programming and using the computers. 

 

In first part I am writing about the question of biological differences, the impact of 

socialization on gender and gender stereotypes which are in this matter really relevant as 

this world is still considered as a men world.  

 

To further, I realized what are the differences in computer usage between genders in 

study period and why it becomes that way. With multimedia I focused on biological 

factors about perceiving computer games and multimedia in general. I was trying to 

determine if computer thinking between boys and girls is different and if there are any 

differences in programming styles. 

 

The teachers are the ones who are establishing a relations to comupeter technologies in 

educational period and that is why I wanted to find out in my diploma what is their role at 

ensuring equality between genders. I also found some suggested solutions for elimination 

of differences between genders in computer subject, where homogeneous groups might 

play a significant role. 

 

I realized that biological factors are insignificant in comparison to impact of environment, 

especially gender stereotypes and these stereotypes grew some roots in the field of 

computer science for benefit of men. This points out through early stages of education 

because computer games, which young population meats early, are more adjusted to 

boys interests  than girls interests. With this, boys start to develop positive relationship to 

computers. In this period, girls are more distanced and we can see that in late stages of 

education as boys take the initiative in their classes. The researches do not show that 

could influence on different thinking in computer programming, therefore difference 

between girls and boys programming are negligible. Researches do show, that there are 

differences between attitude between genders which comes from the fact that boys 

interest in computers is in general bigger than girls. 

 

In the world we are living in, the procentage of wemen in computer science iz very low. 

The theachers could help to turn around this negative trend. A role of teacher with 

nondiscriminatory approach is significant. 

 

Key words: computer science, differences between genders, stereotypes, computer, 

programming  
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1 UVOD 

 

Računalništvo se kot šolski predmet pojavlja šele nekaj let, vendar z veliko hitrostjo dohiteva 

druge predmete predvsem zato, ker se pojavlja tudi kot prostočasna dejavnost. Priljubljenost 

novih tehnologij je povezana tudi s priljubljenostjo predmeta, vendar je v osnovnih šolah 

opaziti, da so nekateri zanj bolj dojemljivi kot drugi. Splošno prepričanje je, da naj bi bili 

dečki za nove tehnologije dovzetnejši kot deklice.  

 

To vprašanje je rdeča nit mojega diplomskega projekta, skozi katerega se na začetku 

osredotočim na razlike med spoloma skozi prizmo biološko pogojenih dejstev in družbenih 

vplivov ter stereotipov. V drugem delu se osredotočam na razlike med spoloma v 

izobraževanju s posebnim poudarkom na predmetu računalništvo. 

 

Cilj mojega diplomskega dela je ugotoviti, ali sta uspeh in zanimanje za računalništvo odvisna 

od spola ali gre zgolj za stereotipe, ki jih spodbuja družba.  

 

Na podlagi domačih in tujih raziskav ter strokovnih prispevkov sem preverjala, kakšna je 

razlika med dečki in deklicami pri zanimanju za računalništvo, nato pa še posebej pri 

dojemanju uporabe samega računalnika, algoritmičnem razmišljanju oziroma programiranju 

in ukvarjanju z multimedijo.  

 

V šolski zakonodaji je posebej poudarjeno načelo enakih možnosti in nediskriminacije, zato 

sem se osredotočila tudi na vlogo učitelja glede na razlike po spolu pri predmetu 

računalništvo. Zanimale so me tudi že obstoječe predlagane rešitve za odpravo razlik med 

spoloma v šoli in kako delo v skupinah po spolu vpliva na dosežke pri predmetih.  

 

Ker je razlogov za morebitne razlike veliko, me je zanimalo tudi, kakšno vlogo imajo ženski 

vzori v računalništvu. Se delež žensk v računalniški znanosti povečuje in kako uspešne so?   
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2 RAZLIKE MED DEČKI IN DEKLICAMI 

 

Spol je pomembna dimenzija naše identitete. Del moškosti oziroma ženskosti je biološke 

narave, del pa ustvarjata družba in okolje, v katerem odraščamo. Ena od najzgodnejših oblik 

vključevanja v družbo je zagotovo šola. Od šestega leta naprej v šolskem sistemu učenke in 

učenci preživijo več kot tisoč ur na leto. Te ure zagotovo močno oblikujejo posameznika. Šola 

polaga temelje sobivanja z vrstniki, odnosa do avtoritet, odnosa do učenja, razvijanja 

odgovornosti in tudi odnosa do spola (Marolt, 2009). 

2.1 BIOLOŠKE RAZLIKE 

 

»Moški in ženske uporabljajo različne dele možganov in različne tokokroge za reševanje 

problemov, obdelavo jezika, izkušnje in shranjevanje močnih čustev. Ženski in moški možgani 

različno obdelujejo dražljaje, slišijo, vidijo, čutijo in presojajo tisto, kar čutijo drugi. 

Možganska operacijska sistema žensk in moških sta večinoma sicer združljiva in enako 

zmogljiva, vendar enake cilje in naloge uresničujeta z uporabo različnih tokokrogov« 

(Brizendine, 2009). 

 

V nemški študiji so strokovnjaki slikali ženske in moške možgane, medtem ko so v mislih 

obračali abstraktne tridimenzionalne like. Med uspešnostjo moških in žensk ni bilo bistvenih 

razlik, obstajale pa so pomembne razlike v tem, katere možganske tokokroge so za reševanje 

naloge aktivirale ženske in katere moški. Ženske so izbrale možganske poti, povezane z 

vidnim prepoznavanjem, in so za mentalno sliko predmetov porabile več časa kot moški, kar 

preprosto pomeni, da so ženske potrebovale več časa, da so se dokopale do enake rešitve. 

Študija je prav tako pokazala, da ženske izvajajo vse kognitivne funkcije, ki jih izvajajo tudi 

moški, le da pri tem uporabljajo druge možganske tokokroge (Brizendine, 2009). 

 

»Večina fantov običajno navodila sprejema bolje in enostavneje, če so vidna ali gibalna, ker 

si zapomnijo s pomočjo predstav in so zato veliko uspešnejši v neverbalni reprezentaciji. 

Dekleta večinoma uporabljajo verbalno komunikacijo in zato potrebujejo tudi takšna 

navodila. Razmišljajo zaporedno, sistematično, po določenem načrtu in zaporedju, probleme 

pa rešujejo analitično (Zdravič, 2007). 

2.2 RAZLIKE MED DEČKI IN DEKLICAMI PO SPOSOBNOSTIH 

 

Že od nekdaj si teoretiki postavljajo vprašanje, ali obstajajo razlike med deklicami in dečki 

glede njihovih sposobnosti pri pouku. Med njimi se najbolj pogosto omenjajo prav razlike v 

matematičnih in verbalnih sposobnostih. Dečki naj bi imeli bolj razvite matematične, deklice 

pa verbalne sposobnosti.  
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Že leta potekajo po svetu in pri nas različne raziskave, ki bi potrdile ali ovrgle to tezo. 

Raziskava, ki so jo leta 1990 naredili v Franciji, je pokazala, da pri reševanju matematičnih 

nalog ni bilo večjih razlik med spoloma. So pa rezultati iste raziskave potrdili hipotezo o 

superiornosti deklic pri maternem jeziku (Kodelja, 2006). 

 

Tudi rezultati nekaterih slovenskih raziskav potrjujejo, da med deklicami in dečki v obdobju 

zgodnjega otroštva ni razlik v matematičnih miselnih operacijah in pojmih. Ob prehodu iz 

obdobja srednjega otroštva v mladostništvo pa so avtorji različnih raziskav zabeležili večjo 

uspešnost dečkov pri matematiki, čeprav nekateri avtorji ugotavljajo, da so razlike zelo 

majhne. Večje razlike med dečki in deklicami, ki so prisotne na različnih stopnjah 

izobraževanja, raziskovalci opisujejo pri naravoslovju, pri čemer so razlike izrazitejše pri fiziki 

in biologiji kot na primer pri kemiji, geologiji. Opisanih razlik v uspešnosti pri posameznih 

predmetih nihče izmed avtorjev raziskav ne opisuje kot biološko pogojene (Marjanovič 

Umek, 2004). 

2.3 VPLIV SOCIALIZACIJE NA SPOL 

 

»'Ženskost' oziroma 'moškost' oblikuje naša družba bolj, kot pa se specifični spolni identiteti 

rodita v nas. Spolno neenaka pričakovanja in njihovo pričakovano prihodnost vključujejo že 

igrače, ki jih dajo otrokom: dekletom punčke, fantom pa avtomobilčke, športno opremo... 

Področja socializacije na katerih odrasli najpogosteje kažejo različne oblike vedenja glede na 

to, ali so v interakciji z deklicami ali dečki so naslednja: izbira igrač, stil igranja (dečke 

spodbujajo h gibalnim in aktivnim igram, deklice k umirjenim, dojemljivim in domišljijskim 

igram), zaupanje (odrasli pogosteje spodbujajo deklice k do drugih naklonjenemu vedenju, 

pomoči, odzivnosti), agresivno vedenje (pogosteje se odzovejo na agresivno vedenje dečkov 

in ga tudi zagovarjajo), čustva (strpnejši so do čustev, ki jih v govoru ali vedenju izražajo 

deklice), nadzor, naloge in opravila (dečke spodbujajo k tipičnim moškim, deklice pa k tipično 

ženskim nalogam)« (Marjanovič Umek, 2004). 

 

Tako se razlike med spoloma pojavljajo že v zgodnji otrokovi igri, v odnosu z vrstniki itd., ki se 

nato s starostjo le še povečujejo. Vemo, da se otrok z opazovanjem nauči, katero vedenje je 

primerno in katero ni za posamezni spol ter posnema in se identificira z 'ustreznim'. Katera 

so ta vedenja oziroma značajske karakteristike za posamezni spol, je odvisno od stereotipov 

v določeni kulturi. Analiza specifičnih prepričanj, ki sestavljajo dimenzijo moškosti, je 

pokazala, da se večina značilnosti nanaša na asertivnost (npr. agresivnost, ambicioznost, 

dominantnost, učinkovitost, voditeljsko vedenje) in neodvisnost od drugih ljudi. Dimenzija 

ženskosti pa se primarno nanaša na skrb za dobro drugih. Dominirajo lastnosti, kot so 

skrbnost in negovanje, vdanost, sposobnost popolne posvetitve drugim, želja po umirjanju 

napetosti in negativnih čustev, pripravljenost pomagati, prijaznost in sočutnost, ljubezen do 

otrok (Jeraj, 2006). 
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3 VLOGA UČITELJEV PRI ENAKOVREDNI OBRAVNAVI UČENCEV GLEDE 

NA SPOL 

 

Rezultati nekaterih znanih raziskav opozarjajo, da za pravično obravnavo deklic v šoli niso 

pomembne le dejanske razlike med dečki in deklicami, ampak tudi namišljene: tiste, za 

katere učitelji verjamejo, da obstajajo. »Diskriminacija deklic se v tem primeru dogaja na 

podlagi miselnosti, da razlike so in ne na podlagi dejanskih razlik,« pravi Zdenko Kodelja 

(Kodelja, 2006). 

 

Diskriminacija deklic se po večletnih raziskavah v šolskih razredih še vedno kaže na naslednje 

načine (Kodelja, 2006):  

- Učitelji in učiteljice pogosteje sprašujejo učence kot učenke. 

- Učenke pogosteje prekinjajo, njihovi odgovori so deležni pripomb. 

- Učenke se čutijo nenadarjene za tehnične vsebine. 

- Učence z dobrimi ocenami obravnavajo kot inteligentne in bistre, učenke pa kot 

prizadevne in marljive. 

- Dečki zahtevajo več učiteljeve pozornosti. 

- Dečke se kaznuje pogosteje kot deklice. 

- Dečki so vključeni v več interakcij kot deklice. 

- Učitelji posvečajo več pozornosti dečkom kot deklicam. 

- Dečki so deležni več pozitivnih odzivov na svoje odgovore kot deklice.  

- Dečki dobijo večkrat povratno informacijo, možnost za popravljanje ali izboljšanje 

odgovora, dečkom tudi ni treba dvigovati rok. 

- Deklice so se učile biti pasivne opazovalke razpravljanja v razredu, dečki pa govoriti in 

pritegovati pozornost. 

 

Problem spolne diferenciacije je v šolah še vedno prisoten, čeprav nekateri menijo, da ga ni 

več, ker deklice v zadnjih letih v povprečju dosegajo boljše rezultate kot dečki. Še vedno so 

prisotne tudi razlike v verovanjih med dečki in deklicami, kar pomeni, da dečki pogosteje 

pripisujejo svoj uspeh v šoli svoji inteligentnosti, neuspeh pa pomanjkanju sreče ali 

nezadostnemu trudu, medtem ko deklice, ravno nasprotno, pogosteje verjamejo, da je 

njihov uspeh posledica sreče, neuspeh pa njihove nesposobnosti. To pogosto podpirajo tudi 

učitelji, ko denimo uspehe dečkov pri tehničnih predmetih pripisujejo njihovi nadarjenosti, 

uspehe deklic pa sreči ali njihovi pridnosti. Taka verovanja so škodljiva za deklice, saj nanje 

delujejo kot samouresničljive prerokbe: vlaganje več truda v učenje ne bo veliko spremenilo, 

ker preprosto niso dovolj pametne (Kodelja, 2006). 

 

Mnogi učitelji sicer želijo učence obravnavati pravično ne glede na spol, a jih kljub temu 

nehote – nekateri pa tudi povsem zavestno – obravnavajo pristransko in s tem krivično. 
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Raziskave so pokazale, da se različnega odnosa do deklic in dečkov večina v raziskavo 

vključenih učiteljev ni zavedala ali ga je priznavala samo pri drugih učiteljih in obenem 

zanikala, da bi sami tako ravnali. Šele videoposnetki pouka v razredih, vključenih v raziskavo, 

so jih prepričali o nasprotnem. Sue Sharpe je prepričana, da je to zato, ker je vsak učitelj kot 

učenec šel skozi proces učenja spolno določenih vlog. V njihovem ravnanju do učencev in 

učenk naj bi se potemtakem zavestno in nezavedno zrcalila njihova lastna, v predhodnem 

učnem procesu oblikovana stališča in pričakovanja (Kodelja, 2006). 

4 SPOLNI STEREOTIPI  

 

Vprašanje stereotipov je značilno za vsa področja družbenega delovanja, seveda tudi za šolo. 

Spodbujanje stereotipov in predsodkov o razlikah med spoloma je prisotno v vsakdanjem 

življenju in seže na vsa področja družbenega delovanja. V medijih še vedno prevladuje 

patriarhalni potencial, ženske se nemalokrat presoja zgolj po zunanjosti. Medijsko idealno 

podobo ženskosti ustvarja mitsko žensko telo, pogosto vidimo žensko, ki kuha in pospravlja 

kot gospodinja ter streže nekomu. Takšne podobe vzdržujejo družbena spolna pričakovanja: 

da je ženska (še vedno) odgovorna za gospodinjstvo, za strežbo svoji družini in da naj skrbi za 

svoje popolno telo. Res je, da včasih vidimo tudi moškega v takšnih vlogah, vendar je 

prikazan v popolnoma drugačni luči kot ženska, navadno v dominantni. 

 

Tako zabava kot izobraževanje imata pri otrocih pomembno vlogo pri ustvarjanju spolnih 

stereotipov. Ženske in moške značilnosti so enako poudarjene tako v filmih, na televiziji, v 

računalniških igrah, igračah, oblačilih … Pri potrošništvu in komercialnem oglaševanju so 

spolne razlike močno izražene, s tem ko se moške pogosteje prikazuje 'v akciji', 

profesionalnih vlogah in ženske kot seksualni simbol. Tudi v promocijskih izobraževalnih 

gradivih so fantje predstavljeni kot kompetentni uporabniki, medtem ko so dekleta bolj 'za 

okras'.  

 

4.1 SPOLNI STEREOTIPI PRI RAČUNALNIŠKI TEHNOLOGIJI (IKT) 

 

Eden od pogostih spolnih stereotipov, ki ga spodbujajo tudi mediji, je prepričanje, da je 

področje računalniške tehnologije domena moških.  

 

V sodobni družbi so vloge, namenjene moškim in ženskam, drugačne, kot so bile v zgodovini. 

Če so nekdaj očetje nastopali v vlogi tistih, ki so v domačem okolju skrbeli za fizično delo, so 

danes zavzeli vlogo pri tehnologiji. Delitev vlog v družini je za otroke primaren zgled, po 

katerem si ustvarjajo prepričanja in samopodobo. Pri odločanju za izbiro dejavnosti imajo 

starši ključno vlogo, šele potem to vlogo prevzame šola. Starši pogosto izberejo primerne 
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dejavnosti za otroka glede na spol in so navadno tudi tisti, ki otroke popeljejo v svet 

informacijskih tehnologij.   

 

Že v zgodnjem otroštvu so otroci prepričani, da znajo dečki uporabljati računalniško 

tehnologijo bolje kot deklice, kar gre pripisati predvsem večji uporabi računalniških iger pri 

dečkih. »Pri sedmih letih si veliko otrok  predstavlja računalnike skupaj z dečki in s tem se pri 

njih uveljavi miselnost, da so dečki pri tem uspešnejši« (Galpin, 1992). 

 

Pozneje imajo pri spodbujanju spolnih stereotipov pri uporabi računalništva veliko vlogo tudi 

učitelji. Zgodnja študija je pokazala, da 80 % učiteljev v razredih K-12 prikazuje nekatere 

oblike spolnih delitev na način, da dečke sprašujejo pogosteje po odgovorih, ki se nanašajo 

na znanost, matematiko in tehnologijo, s čimer jim dodelijo vodilno vlogo tudi pri 

računalništvu. Ta pedagoška strategija negativno vpliva na samopodobo deklet tako pri 

uporabi računalnika kot pri matematiki in znanosti. Družbena percepcija enači računalnike s 

tehnološkim napredkom, ki je v domeni moških. Mlada dekleta imajo lahko manj izkušenj z 

računalniki kot njihovi moški vrstniki tako v šoli kot doma in tako pogosto mislijo, da so 

računalniki pač za fante (Kirmani, 2009). 

 

Podobno je tudi pri računalniških igrah. Že tiste, ki so namenjene predšolskim otrokom, 

vsebujejo več moških kot ženskih glavnih likov. Tudi v izobraževalnih računalniških programih 

ženske pogosto ostajajo v ozadju in imajo stranske vloge, osrednji, dominantni liki pa 

pripadajo moškim. Tako kot na primer pri igri Nintendo Mario, kjer ima osrednjo vlogo 

Mario, ki hoče rešiti princesko. Študije so pokazale, da tudi pri programih, v katerih sta na 

voljo tako moški kot ženski lik, otroci (predvsem dečki) izberejo moškega (Kirmani, 2009). 

5 RAZLIKE MED SPOLOMA PRI UPORABI RAČUNALNIKA 

 

Uporaba računalnikov je postala pomemben dejavnik tako v ekonomskem kot družbenem 

smislu v vseh razvitih državah sveta.  

 

V skoraj vseh evropskih državah moški vseh starosti praviloma uporabljajo računalnik in 

internet pogosteje kot ženske, mnogo več moških kot žensk je v Evropi tudi zaposlenih v 

računalniških poklicih.  

 

Glavne ugotovitve preučevanja razlik med spoloma v različnih državah članicah so pokazale 

(Seyber, 2007): 

- Razlika med skupino mladih žensk (62 %) in mladih moških (67 %) v EU-25, ki 

uporabljajo dnevno računalnik, je bila v letu 2006 relativno majhna. Razlika v uporabi 
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računalnika je bila večja med ženskami in moškimi v starosti od 25 do 54 in od 55 do 

74 let. 

- Dnevno uporablja internet le nekoliko več mladih moških (53 %) kot mladih žensk (48 

%).  

- V vseh starostnih skupinah je delež žensk s srednjo ali visoko stopnjo osnovnega 

znanja računalništva manjši kot pri moških. 

- Delež žensk, ki so profesionalno zaposlene v računalništvu, je zelo majhen (0,7 %) in 

ostaja nespremenjen med letoma 2001 in 2006.  

 

Splošen vtis, ki ga delno potrjujejo tudi podatki, kaže, da imajo moški pozitivnejši odnos in 

višje ambicije ter da uporabljajo računalnik več kot ženske. Moški vidijo računalnike kot 

moško igračo in imajo pozitivnejša čustva do računalnikov (Kay, 2007). 

 

5.1 RAZLIKE MED SPOLOMA PRI UPORABI RAČUNALNIKA V ŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Večina deklet v osnovni šoli ima manjše zaupanje do računalnikov kot dečki, ki računalnike 

spoštujejo. Nekateri to utemeljujejo s tem, da je večina računalniških iger prilagojena 

dečkom, kar prispeva k naraščanju njihovega navdušenja nad računalniki. Drugi so opazili, da 

so osnovnošolski učitelji, ki so večinoma ženske, vzor mladim učencem. Če te učiteljice 

nimajo zaupanja in kompetenc za uporabo računalnika, lahko to bistveno vpliva na 

sprejemanje računalnikov pri deklicah ali dečkih. Vredno je omeniti, da razlike med spoloma 

pri uporabi računalnika naraščajo s starostjo. Medtem ko so razlike med dečki in deklicami 

relativno majhne v 4. razredu, se negativen vpliv začne razvijati pri deklicah v 7. in 8. razredu 

(Kay, 2007). 

 

Narejenih je bilo kar nekaj raziskav o razlikah v uporabi računalnikov med dečki in deklicami 

v Evropi. V raziskavi, ki jo je naredila Pisa leta 2003, je zajeta populacija učencev starih 15 let. 

Ugotavljali so razlike med spoloma v odnosu do IKT. Razlike med dečki in deklicami so 

predvsem v pogostosti uporabe IKT, v tem, kako se naučijo uporabljati IKT, v računalniških 

dejavnostih, ki jim dajejo prednost, ter v samovrednotenju. Skoraj vsi otroci (99,31 %) so že 

uporabljali računalnik – doma, v šoli ali kje drugje. Povprečje je nekoliko nižje na Slovaškem 

(96 %) in v Grčiji (98 %). V vseh državah so statistične razlike med dečki in deklicami 

nepomembne. Večina otrok (81 %) ima računalnik tudi doma (Jeraj, 2006). 

 

Na podlagi opazovanj so ugotovili naslednje (Kay, 2007): 

- Dečki uporabljajo računalnike pogosteje kot deklice doma, pri prijateljih, na poletnih 

šolah in v klubih po šoli. 
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- Dečki uporabljajo računalnike za igranje iger, uporabo izobraževalnih programov, 

dostopajo do interneta, medtem ko dekleta uporabljajo računalnike za elektronsko 

pošto, hitra sporočila in domače naloge. 

- Kaže, da so dečki asertivnejši in dominantnejši pri uporabi računalnika, deklice pa bolj 

pasivne. 

- Učitelji dovolijo deklicam, da se hitreje predajo, ko rešujejo računalniške probleme, 

kot dečkom.  

- Dekleta stremijo k temu, da raje uporabljajo računalnik za dosego točno določenega 

cilja.  

 

Ena od pomembnih razlik med spoloma se nanaša na samovrednotenje oziroma ocenjevanje 

svojih lastnih sposobnosti pri računalništvu. Dečki v večji meri kot deklice trdijo, da so 

sposobni operirati z nekaterimi kompleksnejšimi računalniškimi dejavnostmi, kot so na 

primer oblikovanje novega dokumenta, prenašanje datotek v druge dokumente, kopiranje 

datotek … Le majhen delež deklet se počuti sposoben opravljati te 'operacije' in meni, da bi 

potrebovala pomoč. Samozavestnejša so pri uporabi programov za komuniciranje – pisanje 

sporočil, uporaba klepetalnic, kjer ni mogoče opaziti večjih razlik v uporabi med spoloma 

(Jeraj, 2006). 

 

 
Graf 1: Povprečna uporaba računalnika po spolu glede na vprašanje uporabe računalnika v šoli (Davies, 2004) 
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Graf 2: Povprečna uporaba računalnika po spolu glede na vprašanje uporabe računalnika zunaj šole (Davies, 2004) 
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Passig in Levin (2000) sta raziskovala razlike med spoloma pri otrocih v vrtcu glede na to, 
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bile privlačnejše za dečke, in sicer z vključitvijo nadzora, izbir in hitre navigacije (Lal, 2002). 

 

Riding in Grimley (1999) sta izpostavila odnose med kognitivnim stilom in uspešnostjo 11-

letnih deklet in dečkov, ki se učijo znanosti preko multimedije in tradicionalnih prikazov. 80 
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stilu – učenju s CD, nato so jim dali test za preverjanje znanja. Pozneje so uspešnost učencev, 

rezultate učenja z multimedijo primerjali s tradicionalnim učenjem (Lal, 2002). 

 

Rezultati so pokazali, da so bila dekleta, ki so bila celostno vizualni tip in analitično-verbalni, 

v zvezi z načinom predstavitve multimedijskih gradiv boljša pri predstavitvah, ki so imele 

sliko in zvok, kot pri tistih, ki so imele samo sliko in besedilo. Dekleta, ki so bila celostno 

verbalni in analitično-vizualni tip, so bila boljša pri predstavitvah, ki so imele sliko in besedilo, 

kot pri tistih, ki so imele le sliko in zvok. Rezultati so bili nasprotni za dečke. Za oba spola je 

bila najboljša predstavitev, ki je vključevala sliko, besedilo in zvok (Lal, 2002). 

 

Ugotovili so, da je bistvena razlika v načinu, kako moški in ženske procesirajo informacije. 

Trdijo tudi, da imajo lahko razlike med spoloma pomembne posledice za oblikovanje in 

uporabo multimedijskih gradiv. Izpodbili so tudi domneve, da se dečki in deklice učijo na 

enak način, ter kakršnekoli razlike zaradi kulturnih dejavnikov (Lal, 2002). 

 

Sklicujejo se tudi na druge raziskave o tem, kako moški in ženske obdelujejo informacije. 

Navajajo, da moški procesirajo hitreje, ampak bolj površno kot ženske, ki to opravijo bolj 

temeljito (Lal, 2002). 

 

Raziskava v Izraelu je pokazala razlike med spoloma pri digitalnem oblikovanju, računalniških 

omrežjih in računalniški organizaciji. Moški so bili za 6 % uspešnejši od žensk. Datotečni 

sistemi so bili edino področje, kjer so bile ženske uspešnejše od moških (Vilner, 2010). 

 

 
Graf 3: Uspeh deklic in dečkov pri računalništvu (Vilner, 2010) 
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6.1 BIOLOŠKI DEJAVNIKI PRI ZAZNAVANJU   

 

Novejše raziskave, ki opisujejo razlike med delovanjem ženskih in moških možganov, kažejo, 

da lahko različne zaznave iščemo tudi v popolnoma bioloških dejavnikih.  

 

V možganskih središčih za govor in sluh imajo ženske za 11 odstotkov več nevronov kot 

moški. Tudi glavno središče za čustva in shranjevanje spominov, ki mu rečemo hipokampus, 

je v ženskih možganih večje, kot je večje tudi vezje za govor in opazovanje čustev pri drugih. 

Nasprotno imajo moški v svojih možganih 2,5-krat več prostora namenjenega spolni sli ter 

večje središče za ukrepanje in agresivnost. S temi strukturnimi razlikami si morda lahko 

razložimo tudi razlike v zaznavanju (Brizendine, 2009). 

 

Sodobne raziskave so pokazale, da v začetku najstniških let med deklicami in dečki ni razlik v 

nadarjenosti za matematiko in naravoslovje. Toda ko ženske možgane preplavi estrogen, se 

začnejo deklice intenzivno posvečati svojim čustvom in komunikaciji: ure in ure se 

pogovarjajo po telefonu in se v mestu dobivajo s prijateljicami. Ko ob približno enakem času 

dečke preplavi testosteron, ti začnejo manj komunicirati in postanejo obsedeni z doseganjem 

rezultatov – tako v igrah kot na zadnjem sedežu avtomobila (Brizendine, 2009). 

 

Louann Brizendine, avtorica knjig Ženski možgani in Moški možgani, navaja primer dveh 

fantov, katerih najljubša igrača je postala igralna konzola Wii. Pri tej interaktivni videoigri sta 

fanta posnemala dogajanje, ki sta ga hotela videti na zaslonu. Ko je David zamahnil, je enako 

naredil tudi njegov videodvojnik. Raziskovalci z univerze Stanford so dokazali, da ta igra 

aktivira tisti del moških možganov, ki je povezan s tvorjenjem dopamina. Fante ta kemična 

snov nadgradi, ker povzroča občutek ugodja, podobno kot se zgodi med grobim ravsanjem. 

Več nasprotnikov kot premagaš, več stimulacije dobijo možgani in sprosti se še več 

dopamina. Užitek torej nastopi zelo hitro. Celo pri konvencionalnih videoigrah, kjer se deček 

v resnici ne premika, mu opazovanje vsakega giba športnika ali videojunaka na zaslonu še 

vedno povzroča ugodje. Poleg tega se signal iz možganov prek nevronov prenese v dečkove 

mišice, tudi če sedi pri miru. Če bi Davidovo telo in možgane med igranjem iger, kakršna je 

Super Mario Brothers, snemali s kamero fMRI, bi opazili, da se vsakič, ko Mario poskoči, v 

Davidovih možganih aktivirajo nevroni, ki nadzirajo njegove mišice za skakanje. Fantje se na 

svoje okolje v tem smislu odzivajo veliko bolj telesno od deklet (Brizendine, 2010). 

 

Tu gre verjetno iskati razloge, zaradi katerih dečki preživijo več časa pri igranju računalniških 

iger kot deklice. Splošni konsenz je, da je ravno igranje računalniških iger dejavnost, v kateri 

prihaja do največjih razlik med deklicami in dečki zunaj šole ob uporabi IKT. 
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6.2 RAČUNALNIŠKE IGRE 

 

Valentine (2005) je ugotovil, da 70 % dečkov igra računalniške igre vsaj 1-krat tedensko, 

deklic pa le 32 %. Deklice niso tako zavzete pri igranju iger in se pogosto medtem 

dolgočasijo, zato igranja računalniških iger ne izberejo za najljubšo dejavnost. Ugotavljajo 

tudi, da starši igre primarno kupujejo za dečke.  

Dickey (2006) ugotavlja, katere računalniške igre imajo dekleta raje (Becta, 2008):  

- raziskovanje, 

- sodelovanje in komunikacija, 

- bogato pripovedne, 

- spodbujajoči karakterji, 

- možnosti za oblikovanje ali kreativnost. 

Drugi pomemben dejavnik, zaradi katerega dečki raje igrajo igre kot deklice, je v tem, da so 

te večinoma prilagojene dečkom in v njih nastopajo moški karakterji.  

  

V neki študiji so se osredotočili na glavne like v računalniških igrah in ugotovili, da močno 

prevladujejo moške vloge, ženske podobe pa predstavljajo princese kot stranske vloge. 

Plunkett trdi, da je 80 % celotne programske opreme (igre) prirejene dečkom, manj kot 2 % 

pa dekletom in njihovim interesom. Chapel je pri analizi računalniških iger opazil, da se 

proizvajalci iger držijo naslednjega koncepta: starejšim otrokom so namenjene igre, pri 

katerih se število moških karakterjev povečuje, število ženskih karakterjev zmanjšuje, hkrati 

pa se povečuje tudi število 'akcijskih' in 'nasilnih' iger. To dejstvo ima lahko pomembno vlogo 

pri oblikovanju posameznega odnosa do računalnikov na splošno, saj se po navadi prve 

izkušnje z računalnikom povezujejo ravno z igranjem računalniških iger (Jeraj, 2006). 

 

Dekleta so tudi bolj skeptična od fantov glede izobraževalne vrednosti iger. V nasprotju z 

dečki ne verjamejo, da so igre enakovredne učenju. Ustvarjalci računalniških iger si 

prizadevajo ustvariti takšne igre, ki bi pritegnile tudi dekleta (Becta, 2008). 

 

V Sloveniji so naredili analizo med slovenskimi dijaki, ki je pokazala, koliko časa povprečno 

namenijo igranju računalniških iger ter kakšen vpliv imajo igre na njihovo življenje. Potrdili so 

hipotezo, da računalniške igre igra več moških (85,1 %), kot žensk (59,1 %). Anketa je delno 

potrdila hipotezo, da moški igrajo nasilnejše igre (strelske, strateške), pri ženskah pa 

prevladujejo manj nasilne (arkadne, miselne). Nepričakovano so se strelske igre pri ženskah 

pojavile že na drugem mestu, glavni razlog pa so verjetno proizvajalci, ki ustvarjajo čedalje 

več iger s tovrstno vsebino. Pri obeh spolih nato sledijo igre s športno tematiko, najmanj 

priljubljene pa so miselne igre (Mladi in računalniške igre, 2012). 
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Kvalitativna raziskava v Nigeriji (1996), ki se je osredotočila na otroške računalniške igre, je 

pokazala, da tudi otroci verjamejo, da so računalniške igre narejene za dečke, ki naj bi imeli 

radi 'akcijo' in 'nasilna dejanja' (Jeraj, 2006). 

7 RAZLIKE MED SPOLOMA PRI PROGRAMIRANJU 

7.1 RAČUNALNIŠKO RAZMIŠLJANJE 

 

Albert Einstein je menil, da računalniško razmišljanje vključuje zmogljivost človeških in 

računalniških možganov, da predstavijo, rešijo in dokončajo naloge. Izobraževanje za 

računalniško razmišljanje vključuje učenje za učinkovito uporabo teh 'dveh vrst' možganov 

(Computational thinking, 2013). 

 

Računalniško in procesno razmišljanje sta temeljni ideji v disciplini računalništva in 

informatike. Računalnik je stroj, ki lahko samodejno, hitro in natančno izvaja korake v 

nekaterih vrstah postopkov. Računalniški programerji razmišljajo o reševanju problemov in 

uresničevanju nalog z uporabo postopkov. Postopki so lahko algoritmični ali hevristični ali 

kombinacija obeh (Computational thinking, 2013). 

 

Algoritem je reševanje naloge korak za korakom. Število korakov je lahko tudi končno število. 

Hevristika je kot algoritem, s to razliko, da izpolnjevanje posebne naloge ali rešitev 

določenega problema ni zagotovljena (Computational thinking, 2013). 

 

Jan Cuny pravi, da je računalniško razmišljanje misel procesov, ki so vključeni pri oblikovanju 

problemov in njihovih rešitev tako, da so rešitve predstavljene v obliki, ki je lahko učinkovito 

izvedena z informacijsko-procesnim sredstvom (Wing, research notebook: computational 

thinking - what and why, 2011). 

 

Neuradno računalniško razmišljanje opisuje mentalno aktivnost pri reševanju problemov za 

sprejemanje računalniških rešitev. Rešitev je lahko podana s strani človeka ali s strani stroja 

ali bolj splošno s strani obeh (Wing, research notebook: computational thinking - what and 

why, 2011). 

 

Računalniško razmišljanje je nekakšno analitično razmišljanje. Vključeno je tudi matematično 

razmišljanje, ko lahko pristopimo na način reševanja problemov. Za oblikovanje in 

vrednotenje velikih, kompleksnih sistemov, ki operirajo z omejitvami realnega sveta, je 

vključeno tudi inženirsko razmišljanje. Znanstveno razmišljanje pa je uporabljeno v smislu 

razumevanja računalništva, inteligence, misli in človeškega vedenja (Wing, Computational 

thinking and thinking about computing, 2008). 
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Računalniško razmišljanje vključuje vrsto mentalnih orodij, ki odražajo širino na področju 

računalništva. Za rešitev posameznega problema se moramo najprej vprašati, kako težko je 

rešiti problem, temu vprašanju pa sledi, kako bomo problem rešili. Za učinkovito reševanje 

problema se vprašamo še, ali je rešitev dovolj dobra. Računalniško razmišljanje preoblikuje 

na videz težke probleme v probleme, ki jih znamo rešiti. Računalniško razmišljanje pomeni 

razmišljati rekurzivno, kar pomeni vzporedno obdelavo podatkov. Računalniško razmišljanje 

uporablja abstrakcijo in dekompozicijo, ko se spopada z večjo kompleksnejšo nalogo ali pa 

oblikuje velik kompleksen sistem (Wing, Computational thinking, 2006). 

 

Računalniško razmišljanje ima naslednje značilnosti (Wing, Computational thinking, 2006): 

- Konceptualizacija: Računalništvo ne pomeni računalniškega programiranja. 

Razmišljati kot računalničar pomeni več, kot samo biti sposoben za programiranje 

računalnika. Pomeni razmišljanje na različnih nivojih abstrakcije. 

- Temeljna spretnost: Temeljna veščina je nekaj, kar bi morali vsi poznati za delovanje 

v sodobni družbi.  

- Način človeškega razmišljanja: Računalniško razmišljanje je način, kako ljudje rešujejo 

probleme. Ne poskuša ljudi pripraviti do tega, da bi razmišljali kot računalniki.  

- Dopolnjuje in povezuje matematično in tehnično razmišljanje: Računalniška znanost 

temelji na matematičnem mišljenju. Omejitve temeljnih računalniških naprav prisilijo 

računalničarje misliti tudi računalniško, ne samo matematično. 

- Ideje: Računalniški koncepti, ki jih uporabljamo za pristop in reševanje problemov, 

obvladujejo naše življenje, komunicirajo in vzpostavljajo interakcijo z drugimi ljudmi.  

 

Vsi uporabniki računalnikov se spopadejo z računalniškim razmišljanjem, ko računalniku 

povedo, kaj hočejo narediti. Na primer pri igranju računalniških iger, pridobivanju informacij 

s spleta ali pri uporabi urejevalnika besedil (Computational thinking, 2013). 

7.1.1 RAZLIKE PO SPOLU V ALGORITMIČNEM RAZMIŠLJANJU  

 

Izraelska raziskava je pokazala, da v teoretičnem delu programiranja, kot so podatkovne 

strukture, algoritmi, teorija avtomatov in formalni jeziki, ni bistvenih razlik med deklicami in 

dečki. Pri podatkovnih strukturah in algoritmih je bila uspešnost 60%, pri drugih teoretičnih 

predavanjih pa je bila uspešnost še višja – med 71 % in 76 % ne glede na spol (Vilner, 2010). 
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Graf 4: Uspeh dečkov in deklic na teoretičnih predavanjih (Vilner, 2010) 

V drugem delu raziskave so bolj raziskovali samo izvedbo programiranja. Ugotovili so, da pri 

naprednem programiranju v Javi, sistemskem programiranju v C-ju ter strukturiranem 

visokonivojskem programskem jeziku Ada ni bilo bistvenih razlik pri uspešnosti med 

deklicami in dečki (Vilner, 2010). 

 

 
Graf 5: Uspeh v programiranju glede na spol in programski jezik (Vilner, 2010) 

 

Rezultati računalniškega izobraževanja so pokazali, da je zanimanje žensk glede 

programiranja bolj negativno kot pri moških. Na splošno raziskave ugotavljajo, da je 
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zanimanje žensk za računalnike bolj negativno kot pri moških, toda nekatere druge 

ugotavljajo, da razlik ni. Programiranje ni privlačno za ženske, kar je lahko razlog ženske 

nizke samozavesti v sposobnosti programiranja. Kokmaz in Altun sta ugotovila, da je 

zanimanje žensk za programiranje bolj negativno kot pri moških. Programiranje v parih bi 

bila lahko priložnost za odpravo razlik med spoloma pri zanimanju za programiranje. Ko bi 

ženske izgubile nezaupanje do reševanja računalniških problemov, bi lahko opazile vrednost 

računalništva in bi veliko raje sodelovale v računalniški znanosti. Analize so pokazale, da je 

zanimanje moških za programiranje pomembno višje kot pri ženskah (Baser, 2013). 

 

Statistično pomembna korelacija je bila odkrita med odnosom do programiranja pri učencih, 

ki so začeli s predstavitvami programiranja. Največjo korelacijo so odkrili med 

samozaupanjem v učenje računalniškega programiranja in dosežki. Na drugi strani ni bilo 

pomembne korelacije med odnosom do uspeha pri računalniškem programiranju in 

dosežkom. Najnižja in nepomembna korelacija je bila med uporabnostjo računalniškega 

programiranja in njihovimi dosežki v programiranju. Interpretira se, da 16,7 % dosežkov pri 

programiranju učencev lahko pripišemo njihovi samozavesti in motivaciji ter percepciji do 

uporabnosti računalniškega programiranja. (Baser, 2013) 

 

8 VLOGA UČITELJA GLEDE NA RAZLIKE PO SPOLU PRI PREDMETU 

RAČUNALNIŠTVO 

 

Mnogo učiteljev ima različna izobraževalna pričakovanja od deklic in dečkov. Dečke se bolj 

spodbuja k predmetom računalništva in matematike kot deklice. Učenci, ki so prejeli 

spodbude od staršev, učiteljev in šolskih svetovalcev, naj izberejo računalništvo, se počutijo 

samozavestnejše pri računalništvu. Študija Shashaani je pokazala, da le 22 % staršev verjame, 

da je pomembno, da se njihove hčerke učijo računalništva. Deklice, ki verjamejo, da njihovi 

očetje menijo, da moški bolj obvladajo računalnike kot ženske, imajo opazno manjše 

zaupanje v svoje računalniške sposobnosti. Po tej študiji je jasno, da imajo učenke zaradi 

nizkega zaupanja v svoje sposobnosti in pomanjkanja opogumljanja s strani staršev, učiteljev 

in svetovalcev nižja pričakovanja za uspeh pri računalništvu kot tisti, ki so deležni spodbud na 

tem področju (Avraham). 

 

Veliko vlogo pri vzpostavljanju pozitivnega oziroma negativnega odnosa do računalnikov 

imajo pri dekletih tudi učitelji. Od posameznega učitelja je odvisno, ali bo privilegiral dečke in 

jim ponudil več časa za prosto igro z računalnikom kot deklicam ali bo nudil enake možnosti 

obema spoloma. Cian meni, da imajo dekleta v primerjavi z dečki relativno negativen odnos 

do računalnikov, ki se oblikuje predvsem na podlagi izkušenj dela z računalniki v šoli. Te 
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izkušnje si pridobijo oziroma oblikujejo predvsem v času proste igre z računalnikom, ko se 

zanj potegujejo tako dečki kot deklice (Jeraj, 2006). 

 

V razredih je opazno, da dečki dominirajo pri računalnikih med prostim časom, deklice pa 

bodo uporabljale računalnike le, ko bodo dobile specifična navodila, ki jim bodo to 

dovoljevala. V primerjavi z dečki deklice preživijo dnevno doma manj časa pri igranju iger, da 

imajo manj iger in manj interesa za igralno industrijo, kar posledično pomeni, da so pozneje 

manj samozavestne pri uporabi računalnika v osnovnošolskih razredih. Računalniška izkušnja 

v osnovni in srednji šoli je kritična glede zagotovitve enakosti po spolu v dosežkih in uporabi 

računalnika, ker se v teh letih dekleta pogosto odvrnejo od znanosti in tehnologijo (Davies, 

2004). 

 

 
Graf 6: Zanimanje pri različnih predmetih glede na spol (Davies, 2004) 

 

8.1 PREDLAGANE REŠITVE ZA ODPRAVO RAZLIK MED SPOLOMA V ŠOLI 

 

Učitelji imajo lahko velik vpliv na delež žensk na področju računalništva, s tem ko spodbujajo 

učenke k sodelovanju v razredu. Šole bi lahko motivirale učenke, ki so uspešne na področju 

računalništva. Prav tako bi starši lahko nagradili dekleta za njihove računalniške dosežke. 

(Avraham) 

 

Kot pravijo tisti, ki so preučevali razlike med spoloma pri računalništvu, je pomembno, da 

učitelji vzpostavijo jasna pravila in vedenje pri uporabi računalnikov.  

 

0

1

2

3

4

5

6

dečki

deklice



Pogladič M. Razlike med spoloma pri predmetu računalništvo 
 Dipl. projekt. (UN) Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Matematika-računalništvo, 2013  

 

18 
 

Ponujajo naslednje predloge (Kay, 2007): 

- Sodelovanje in podpora morata biti temeljna. Preprosta pravila, kot so 'nikoli se ne 

dotakni miške drugega učenca, medtem ko on ali ona uporablja računalnik', bodo 

zmanjšala možnost, da bi učenec dominiral pri računalniških dejavnostih. Čas 

računalništva mora biti nadzorovan. Dekleta naj bodo deležna spodbud v smislu, da 

se ne vdajo prehitro. Učitelji morajo pogosto nuditi pomoč, namesto da bi jih 

prepustili sama sebi. 

- Nekatere raziskave kažejo, da se dekleta v istospolnih razredih vedejo bolj pozitivno 

do računalnikov, zato je eden od načinov za omejitev agresivnega, dominantnega 

vedenja s strani dečkov oblikovanje istospolnih računalniških skupin pri pouku.  

- Pozornost je potrebna pri različnem učenju. Pomembno je razumeti, da imajo dekleta 

lahko različne učne navade, ko pridejo do računalnikov. Raje, kot da iščemo poti za 

spolno nevtralne rešitve, iščimo poti za različne poglede na tehnologijo.  

- Delo v parih pri reševanju računalniških problemov mora dovoliti kreativnost. 

Izpeljava projektov je način, da pritegnemo zanimanje tako dečkov kot deklic. 

- Promovirati je treba dejavnosti, ki se nanašajo na računalnike. Računalnike je treba 

integrirati v različne kontekste in področja šolskega izobraževanja. Šolski kurikul naj 

se osredotoči na to, da spodbudi tudi dekleta za uporabo računalnikov. Večina 

raziskav in raziskovalcev se strinja, da je uporaba računalnikov pri reševanju 

problemov skozi osnovnošolski kurikul dobra strategija glede na spolne razlike. 

- Uporaba računalnikov kot nagrada ali v prostem času je verjetno škodljiva, saj se na 

fantih odraža kot agresivno in asertivno vedenje.  

- Vzpostaviti je treba pogoje, da bodo učitelji spretni pri delu z računalniki. Pomembno 

je, da osnovnošolski učitelji postanejo dovolj usposobljeni, da oblikujejo učinkovite 

učne ure, ki temeljijo na računalništvu. Brez zaupanja in sposobnosti uporabe 

računalnikov v izobraževalne namene bo težko doseči, da bodo učitelji oblikovali 

učinkovite računalniške učne ure ali vodili pomembno uporabo računalnika. Razlike 

glede na spol se ne bodo nikoli spremenile, če ne bodo učiteljice pokazale, da so 

usposobljene uporabljati tehnologijo. Na žalost so učitelji pozno spoznali, kako 

pomembno je računalništvo v šolah, mnogi tudi nimajo znanja in zaupanja. 

- Pomembna je uporaba spolno nevtralne programske opreme. Spletne igre in 

dejavnosti potrebujejo pozoren pregled. Izogibati se je treba igram, ki vsebujejo 

nasilje. Takšna programska oprema manj navdušuje deklice kot dečke.  

- Ustvariti moramo pogoje, da bo vsak kandidat za osnovnošolskega učitelja pripravljen 

uporabljati računalniško tehnologijo. Novi učitelji morajo vedeti, kako oblikovati 

inovativno, spodbudno in enakopravno učno okolje.  
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8.2 DELO V SKUPINAH PO SPOLU 

 

Eden od načinov, preko katerega se, kot ugotavljajo raziskovalci, morda najlažje ustvari 

enakost med spoloma, je delo v skupinah.  

 

V nekaterih državah so želeli odpraviti diskriminacijo tako, da so izvajali pouk pri posameznih 

predmetih na način, da so ločili otroke po spolu. Pri tehničnem pouku se je pokazalo, da so 

se deklice navdušile za ta predmet. Prav tako se je zanimanje izboljšalo pri fiziki in kemiji, kjer 

so se izboljšale tudi ocene. V Nemčiji je čedalje več šol, ki so pod vplivom nekaterih 

pedagogov in šolskih oblasti ločile dečke in deklice pri pouku matematike, fizike in kemije 

(Kodelja, 2006). 

 

V Kaliforniji so se ločeni razredi po spolu izkazali za 'odlagališče' za učence z vedenjskimi 

težavami. Tudi tam, kjer so ponovno uvedli šole, ločene po spolu, niso dosegli pravega 

uspeha, saj so ugotovili, da deške šole delujejo slabše na dečke kot dekliške na deklice in niso 

učinkovite pri izboljšanju učnega uspeha. V takem okolju se krepijo s spolom povezani 

stereotipi in homofobija. V šolah, kjer se je stanje izboljšalo, pa številni poznavalci tega ne 

povezujejo z ločenostjo otrok po spolu, ampak z drugimi dejavniki (manjše število otrok v 

razredu, dobro usposobljeni učitelji ...) (Kodelja, 2006). 

8.2.1 DELO V SKUPINAH PRI PREDMETU RAČUNALNIŠTVO 

 

Kvalitativna raziskava je pokazala, da so pri skupinskem delu z enim računalnikom (spolno 

mešane skupine) imeli dominantno vlogo dečki. Opaziti je bilo mogoče, da so prevzeli 

večinski nadzor nad upravljanjem z miško in tipkovnico. Dekleta pa so prevzemala dela, ki 

niso bila neposredno vezana na delo z računalnikom, na primer izpisovala so delovne liste, 

prepisovala so z računalniškega zaslona ipd. Lahko bi rekli, da je bilo njihovo delo bolj 

administrativne narave (Jeraj, 2006). 

 

V raziskavi, ki je izpostavila, kako se deklice učijo računalniške tehnologije v istospolnih in 

mešanih šolah, so udeleženci opisovali, da je učenje računalniške tehnologije v istospolni 

skupini bolj konstruktivno. V istospolnih skupinah so udeleženci pridobili več znanj in so 

uživali pri uporabi tehnologije. Pripovedovali so, kako je njihovo znanje naraščalo,da so se 

naučili več o računalnikih in postali bolj usposobljeni pri uporabi tehnologije. Nekateri so 

komentirali, da imajo več možnosti, saj so pridobili zaupanje, kako uporabljati računalnik, 

prav v istospolnih skupinah. Dekleta so v študiji povedala, da so se lahko naučila veliko več 

zanimivih stvari s tehnologijo in da so veliko bolj uživala pri delu z njo kot v mešanih 

skupinah. V primerjavi z mešanimi razredi so v teh udeleženci dejali, da se niso naučili veliko 

o računalnikih in da so dobili negativno predstavo o učenju tehnologije. V mešanih skupinah 

so prevladovali moški in dekleta niso imela zaupanja (Kodelja, 2006). 



Pogladič M. Razlike med spoloma pri predmetu računalništvo 
 Dipl. projekt. (UN) Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Matematika-računalništvo, 2013  

 

20 
 

9 ŽENSKE V RAČUNALNIŠTVU 

 

Računalniška znanost je verjetno ena od najbolj redkih disciplin, ki jo na univerzah skoraj v 

celoti obvladujejo moški in je delež študentk navadno pod 30 %. Ta fenomen prevladuje v 

celotnem zahodnem svetu (Vilner, 2010). 

 

Izraelski raziskovalci so se lotili raziskave, v kateri so ugotavljali, zakaj se ženske izogibajo 

računalniški znanosti. Osnovni problemi, iz katerih so izhajali, so: 

- Računalniški predmeti imajo sloves 'dolgočasnosti' in ne dajo učencem kreativne 

svobode, kar ženske odganja s tega področja. 

- Pred vstopom na fakulteto imajo ženske občutno manj praktičnih izkušenj z 

računalniki od moških. Medtem ko je veliko moških navdušenih nad računalniki že od 

rane mladosti, se pri ženskah zanimanje povečuje s starostjo. Pomanjkanje 

preduniverzitetnih računalniških izkušenj in osnov pomeni, da imajo  študentke 

mnogo nižje začetne možnosti, zaradi katerih se počutijo manj sposobne od moških 

kolegov.  

- Študente računalništva navadno spremlja podoba 'čudakov' – ljudi, ki so obsedeni z 

računalniki in preživijo velik del časa pred njimi in ki nimajo socialnih stikov. Ta 

stereotip še bolj prizadene ženske kot moške.  

- Ženske navadno ne prejmejo takšne podpore kot moški, ko vstopijo in vztrajajo na 

tem področju. 

- Več žensk kot moških se izpiše iz računalništva še pred tremi leti študija, kar izraža 

pomanjkanje interesa (Vilner, 2010). 

 

V Izraelu je računalništvo eden od najmanj priljubljenih predmetov v srednji šoli. Dekleta se 

odvračajo od znanosti že v osnovni šoli. Raziskave kažejo, da problem ni v tem, da bi bile 

deklice manj nadarjene za matematiko in znanost kot dečki, ampak da niti ne poskusijo 

(Vilner, 2010). 

 

Nekateri raziskovalci predlagajo različne rešitve, da bi povečali odstotek žensk v 

računalništvu (Vilner, 2010):  

- Predmet bi bilo treba razviti tako, da bi bil bolj motivacijski in bi odražal pomen 

računalnikov v resničnem življenju. Na splošno je bil pristop preveč v kontekstu 

programiranja. 

- Razvijanje predmeta tako, da bi dopuščal učencem kreativno svobodo in da ne bi bil 

več obravnavan kot dolgočasen predmet. 

- Spodbujati je treba delo v skupinah in opogumiti učence k sodelovanju domačih 

zadolžitev. 
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- Prepoznati pomen ženske vloge v računalništvu, s tem da bi bilo več slišati o 

učiteljicah in asistentkah – tega se na določenih univerzah že poslužujejo. 

- Priznati je treba, da je predštudijska računalniška vrzel med ženskami in moškimi 

zaprta. V kontekstu tega so nekatere univerze že uvedle programe, ki pripravljajo 

učence za delo v računalništvu na višjih stopnjah.  

- Aktivnejše zaposlovanje žensk v računalništvu. 

- Spremeniti predpogoje za računalništvo. 

- Oblikovati primere, učne priprave, ki imajo jasno vlogo pri praktičnem vidiku. 

- Delo s srednješolskimi učitelji. 

- Ustvariti študentsko organizacijo ter oblikovati dejavnosti in dogodke, ki bi opogumili 

in podpirali ženske pri računalništvu. 

- Ustvariti okolje, ki podpira razvoj pozitivnega odnosa do računalništva.  

 

Učinkovito bi bilo, če bi ustvarili programe, ki bi prispevali k naraščanju zaposlitvenih 

možnosti za ženske v računalniški industriji (Avraham). 

9.1 VLOGA ŽENSKEGA VZORA 

 

Zelo malo učiteljev računalništva v osnovni šoli je ženskega spola – približno 3 % (Jeraj, 

2006). 

 

Učitelji lahko veliko pripomorejo k dvigu deleža žensk na področju računalništva, s tem ko 

spodbujajo učenke, naj bolj sodelujejo v razredu, na primer tako, da imajo predstavitve in 

vodijo skupine. Šole naj si prizadevajo za učiteljice, ki so uspešne na računalniškem področju 

in lahko motivirajo učenke (Avraham). 

 

Prav ženski vzori so v vseh sferah računalništva, kot ugotavljajo raziskovalci razlik med 

spoloma, tisti, ki bi lahko spodbudili zanimanje deklet za IKT.  

 

Leta 2010 sta Finca Linda Liukus in Karri Saarinen v Helsinkih pripravila enkratni dogodek 

Rails Girls, namenjen seznanjenju žensk z osnovami programiranja in zmožnostmi 

soustvarjanja spleta. Njuna pobuda je nastala ravno zato, ker se s programiranjem ukvarja 

zelo malo žensk. Pobuda se je razširila po vsem svetu, decembra 2012 je dogodek potekal 

prvič tudi v Ljubljani (Zajc, 2012). 

 

Čeprav so ženske danes na tem področju v manjšini, so v zgodovini računalništva in 

programiranja igrale zelo pomembno vlogo.  

 

Američanka Grace Hopper je bila med tistimi zaposlenimi v računalniškem podjetju Eckert-

Mauchly Computer Corporation, ki so razvili prvi komercialni računalnik UNIVAC. Manj kot 
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desetletje pozneje je izumila programski računalniški jezik COBOL, ki je postal in dolgo tudi 

ostal vodilni programski računalniški jezik. Hopperjeva je v nadaljnji karieri dosegla še veliko 

uspehov v računalništvu. Ameriška znanstvenica Anita Borg je začela leta 1994 prirejati letne 

konference, namenjene združevanju žensk, ki se ukvarjajo z računalništvom; poimenovala jih 

je Grace Hopper Celebration (GHC). Anita Borg je življenje posvetila spodbujanju vključenosti 

žensk v računalništvo in po njeni smrti je Google leta 2003 njej v spomin ustanovil 

štipendijski sklad za študentke, pri katerih je opaziti največ potenciala za inovacije v 

računalništvu (Zajc, 2012). 

 

Grace Hopper je nekoč dejala, da so ženske ustvarjene za programiranje, saj je podobno 

načrtovanju večerje: narediti moraš načrt in urnik, da je vse pripravljeno, ko to potrebuješ. 

»Za oboje je potrebno potrpljenje in sposobnost obvladovanja podrobnosti. Ženske so torej 

rojene za to,« je bila prepričana. Tudi če takšno razmišljanje, ob katerem se postavljajo 

vprašanja o delitvi vlog po spolu in o upravičenosti takšnih delitev, pustimo ob strani, ostaja 

vprašanje: Zakaj je potemtakem v računalništvu tako malo žensk (Zajc, 2012)? 

 

Delež žensk, ki diplomirajo na področju računalništva, je zelo majhen in se iz leta v leto še 

zmanjšuje. Na ljubljansko fakulteto za računalništvo in informatiko FRI je bilo v študijskem 

letu 2012/2013 vpisanih 1065 študentov, od tega 941 moških in zgolj 124 žensk. Na 

mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je med 2507 študenti le 

322 študentk (Jeraj, 2006). 

 

V nekaterih razvitih deželah Indije je stanje ravno nasprotno – računalniška znanost je 

primernejša za ženske kot za moške, veliko žensk je zaposlenih v IKT in drugih znanstvenih 

poklicih. V zadnjih 20 letih se je delež žensk pri IKT povečal s 5 % na 45 %; 90000 žensk 

diplomira na področju računalništva v 4 zveznih državah vsako leto in čedalje pogosteje se 

govori o računalniški tehnologiji kot o ženskem polju. Tako imajo že mlada dekleta v svojem 

okolju tudi ženske vzore na področju računalništva (Jeraj, 2006). 
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10 SKLEP 

 

V diplomskem delu sem želela dobiti vpogled v vzroke za nastajanje razlik pri računalništvu 

med deklicami in dečki. Še posebej me je zanimalo, kaj pogojuje te razlike in koliko so 

odvisne od bioloških dejavnikov, koliko pa k razlikovanju prispevajo vzorci in stereotipi, ki jih 

spodbuja družba, ki vključuje tudi šolski sistem.  

 

Biološki dejavniki vplivajo na različno dojemanje in reševanje problemov, ženskost oziroma 

moškost pa naša družba oblikuje bolj kot biološki dejavniki. Veliko vlogo pri enakovredni 

obravnavi učencev glede na spol imajo učitelji, diskriminacija deklic je v šolah še vedno 

prisotna, čeprav so nekateri menili, da je ni več, ker deklice v zadnjih letih dosegajo boljše 

rezultate kot dečki.  

 

Pri računalništvu imajo veliko vlogo spolni stereotipi, saj je uveljavljeno prepričanje, da je 

področje računalniške tehnologije domena moških. Najbolj očitno se to kaže pri 

računalniških igrah, ki jih otroci začnejo igrati že v zgodnjem starostnem obdobju in so, kot 

kažejo raziskave, bolj prilagojene dečkom kot deklicam, kar lahko povežemo z vprašanjem, 

zakaj dečki kažejo na splošno bolj pozitiven odnos do računalniških iger in dela z 

računalnikom kot deklice. Največje razlike med spoloma se kažejo ravno pri multimediji. 

Ugotovitve so pokazale, da dečke bolj privlači gibanje, medtem ko so deklice bolj navdušene 

nad vizualnimi prikazi, kar lahko povežemo z biološkimi razlikami med spoloma.  

 

V raziskavi, ki so jo izvedli v Izraelu, so ugotovili, da v teoretičnem delu programiranja ni 

bistvenih razlik med deklicami in dečki, a je zanimanje za programiranje pri ženskah bolj 

negativno kot pri moških. To lahko pripišemo dejstvu, da dečki že v zgodnjem starostnem 

obdobju razvijejo bolj pozitiven odnos do računalništva in ga tudi več uporabljajo v prostem 

času kot deklice, ki pri uporabi bolj sledijo specifičnim navodilom.  

 

Odnos do računalnikov se oblikuje tudi na podlagi izkušenj dela z računalniki v šoli, od 

učiteljev pa je odvisno, ali bodo privilegirali dečke in jim ponudili več časa za prosto igro za 

računalnikom kot deklicam ali bodo ponudili enake možnosti obema spoloma. Eden od 

načinov, preko katerega se, kot ugotavljajo raziskovalci, najlažje ustvari enakost med 

spoloma, je delo v homogenih skupinah, kjer dekleta pridobijo večje samozaupanje do 

uporabe računalnika.  

 

Računalniško opismenjevanje postaja čedalje bolj pomembno za oba spola, tudi z vidika 

delovnih mest. Delež žensk zaposlenih v IKT je še vedno manjši od deleža moških, le v Indiji je 

to razmerje obrnjeno v korist žensk. Pri nas je delež žensk, ki diplomirajo na področju 

računalništva, zelo majhen in se iz leta v leto še zmanjšuje. Prav zato je dobro, da tudi učitelji 
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razmišljajo o vzrokih za takšno stanje in možnostih za enakovredno obravnavo obeh spolov 

pri predmetu računalništvo. Pri tem je treba poskrbeti za motivacijo deklet, s čimer se bo 

povečalo tudi njihovo samozaupanje pri delu z računalnikom.  

 

Učitelje bi bilo dobro seznaniti z dejstvom, da do razlik med spoloma prihaja, saj se tega po 

navadi niti ne zavedajo, in jim predstaviti posledice, ki jih lahko prinaša različna obravnava 

učencev glede na spol. V izobraževanja učiteljev bi bilo dobro vključiti program, v katerem bi 

jim predstavili možnosti, ki bi jih usmerjale v zmanjšanje razlik med spoloma. Pri tem ni 

nepomembna tudi vloga ženskega vzora, zato naj si šole prizadevajo za učiteljice, ki so 

uspešne na računalniškem področju in lahko motivirajo učenke. 
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